08-6533719
טל:
פקס08-6533720 :
לכבוד
מציעי המכרז
שלום רב,

הנדון :מכרז מסגרת פומבי מספר  - 1191נותני שירותים בתחומי מערכות מידע
הודעה מס'  1למציעים
 .1לנוכח שאלות ההבהרה שהופנו לרכבת ישראל בע"מ )להלן" :הרכבת"( במכרז שבנדון ,מצאה הרכבת
לנכון ליתן את ההבהרות הבאות והדגשים שלהלן ביחס למסמכי המכרז ותנאיו.
 .2למען הסר ספק ,יצוין ,כי הרכבת קראה בעיון את כל שאלות ההבהרה שהונו אליה והתשובות דלהלן
מתייחסות רק לשאלות שהרכבת סברה שיש להסבירן ולהבהירן .לאור תוכנן של חלק מהשאלות,
במקשת הרכבת לשוב ולהדגיש בפני המציעים את החשיבות של קריאת כל מסמכי המכרז בקפידה.
לחלק מהשאלות שנשאלו הרכבת ישנה תשובה ברורה ומלאה במסמכי המכרז.
 .3תשומת לבכם כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום  7.5.2020עד השעה .13:00
 .4יצוין כי המענה למציעים המסומן כנספח  1להודעה מס'  1יצורף לחוזה ,ויהווה חלק נפרד הימנו.
החוזה שיישלח למציע הזוכה במכרז יעודכן בהתאם לאמור בהודעה זו.
 .5לתשומת לבכם ,הודעה זו ממוספרת כ"הודעה מס'  1למציעים" ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי
ההזמנה .יובהר ,כי יתר תנאי המכרז ללא שינוי.
 .6תודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה.

בברכה,
סיגל בן שמואל
מרכזת תחום רכש והתקשרויות
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מכרז מסגרת פומבי מספר  - 1191נותני שירותים בתחומי מערכות מידע
נספח  1להודעה 1
ספרור סעיף במכרז
רץ

1

2

3

סעיף 11.3
במסמכי
המכרז
תנאי סף
11.1.2
סעיף 6

4

שאלה

כל התשובות

האם יש טעות בסעיף  ? 11.3במסגרת כתוב
לענין תנאי הסף זה ) (10.3האם הכוונה ל
 10.3 , 11.3לא קיים,

אכן נרשם בטעות  -הכוונה במסגרת לתנאי סף . 11.3

עובדים אורגניים מה פרוש?

עובדים אורגניים הינם עובדים המועסקים על ידי המציע במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין
עובד ומעביד.

אופן הגשת ההצעה -נא לפרט איזה חומר
מכניסים למעטפה הפנימית?

למעטפה הפנימית יוכנס נספח ג' 1בלבד .מעטפה זו תוכנס למעטפה החיצונית אשר תוגש
בתיבת המכרזים.

תנאי סף אשכולות  - 1-3האם  5המשרות
יכולות להיות שילוב של יותר מחמישה
עובדים בתנאי שעונים לתנאי של הרצף
ובסהכ נותנים  180חודשי עבודה בשנים
 2017 ,2016ו?2018
נבקש לקבל את מסמכי המכרז בפורמט
 Wordעל מנת להבטיח תאימות מלאה
לנדרש במכרז ולהקל על עבודת הכנת
ההצעה.

כן.

6

כללי

7

לפי הכתוב בסעיף זה היקף הלקוחות
נספח א' –
הממוצע התלת שנתי ייקבע לפי מס'
אמות מידה
הלקוחות שהמציע סיפק להם עבודת ייעוץ
לבדיקת
הצעות – סעיף בשנים  ,2016-2018כאשר לקוח נחשב לארגון
עם למעלה מ 500-משתמשי מחשב.
3.1.1
נספח ט' .4
הניקוד הנ"ל לא מייחס כל חשיבות
לגודל/מורכבות הלקוחות להם סיפק המציע

יכול להיות שילוב של יותר מחמישה עובדים לכל שנה.

לא ניתן.

ללא שינוי.
לרכבת אין חשיבות למספר גדול של משתמשים מעבר ל 500ולכן אין לתת יתרון.
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ספרור סעיף במכרז
רץ

כל התשובות

שאלה

שירותי ייעוץ ,כלומר מציע שסיפק שירותי
ייעוץ ל 10-לקוחות שלכל אחד מהם 500
משתמשי מחשב יקבל את אותו ציון כמו
מציע שסיפק שירותי ייעוץ ל 10-לקוחות
שלכל אחד מהם  2,000משתמשי מחשב.
נבקש שהניקוד של סעיף זה יבוצע לפי ממוצע
משוקלל של מס' הלקוחות כאשר המשקל של
כל לקוח נקבע לפי מס' משתמשי המחשב
בארגון .לדוגמה:
• לקוח עם  500-1000משתמשי מחשב
יזכה את המציע בנקודה אחת.
•
•

לקוח עם  1000-1500משתמשי
מחשב יזכה את המציע ב 2-נקודות.
לקוח עם למעלה מ 1500-משתמשי
מחשב יזכה את המציע ב 3-נקודות.

8

נספח ד' 6

האם ניתן לפרט בנספח זה יותר מ 3-לקוחות
לכל שנה ?
במידה וכן האם תרצו שנוסיף שורות לכל
טבלה )של כל שנה( או לשכפל את העמודים
ולמלא בטבלאות נפרדות ?

ניתן לצרף מסמך נוסף לנספח ד'.6

9

,1
נספח ט'4
במסמכי
המכרז
מסמכי
המכרז
סעיף  -2מנהל
הפעילות

אלו תפקידים ואילו נושאי יעוץ נכללים
בתכולה של אשכול  4יועצים

מרבית תחומי הייעוץ הנדרשים מספקי אשכול  4מפורטים סעיף  11.3במסמכי המכרז לפרסום.

11

אכן נרשם בטעות .צריך להיות סעיף  4.1בנספח א'-מפרט השרותים.
מופיעה הפניה לסעיף  5.1לנספח א ,האם
הכוונה לסעיף  4.1בנספח.
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ספרור סעיף במכרז
רץ

12
מסמכי
המכרז
11.2

כל התשובות

שאלה

כן ,כמפורט בסעיף  ,11.2.1לכל אחד מהשלוש שנים :
אנא אשרו הבנתנו כי לצורך עמידה בתנאי סף
זה נדרש המציע להציג כי בכל אחת מהשנים  5משרות מלאות על פני כל שנה )לפחות(
סיפק יועצים )עובדים שכירים של המציע( 5
משרות מלאות על פני כל שנה )לפחות(

13

מסמכי
המכרז 15.6.3

מופיעה הפניה לנספח  ,4נספח זה אינו קיים
האם הכוונה לנספח ו.

14

מסמכי
המכרז נספח
א סעיף )1ב(

מופיעה הפניה לנספח י ,4נספח זה אינו קיים
האם הכוונה לנספח ט.7

15

מסמכי
המכרז נספח
א סעיף )1ג(

מופיעה הפניה לנספח י ,3נספח זה אינו קיים
האם הכוונה לנספח ט.5

16

מסמכי
המכרז נספח
א סעיף 2.2

מופיעה הפניה לנספח י ,6נספח זה אינו קיים
האם הכוונה לנספח ט.7

17

מסמכי
המכרז נספח
א סעיף 3.2

מופיעה הפניה לנספח א' ,1האם הכוונה
לנספח ט.7

18

מופיעה הפניה לסעיף  10.1.1האם הכוונה
מסמכי
המכרז נספח ג היא לסעיף 11.1.1

19

מסמכי
המכרז נספח
ג 1סעיף 9.1

מופיעה הפניה לנספח כ – נספח זה אינו קיים
 ,האם הכוונה לנספח ג'.1

21

מסמכי
המכרז נספח
ט' 6סעיף 3

מופיעה הפניה לנספח י' 6נספח זה אינו קיים
האם הכוונה לנספח ט'.7

22

נספח א'

נבקש להכפיף את סעיף זה רק לשירותים כפי

אכן נרשם בטעות .צריך להיות נספח ו' במסמכי המכרז.
אכן נרשם בטעות .צריך להיות נספח ט' 7במסמכי המכרז.

אכן נרשם בטעות .צריך להיות נספח ט' 5במסמכי המכרז.

אכן נרשם בטעות .צריך להיות נספח ט' 6במסמכי המכרז.

אכן נרשם בטעות .צריך להיות נספח ט' 8במסמכי המכרז.

אכן נרשם בטעות .צריך להיות סעיף  11.1.1במסמכי המכרז.
אכן נרשם בטעות .צריך להיות נספח ג' 1במסמכי המכרז.

אכן נרשם בטעות .צריך להיות נספח ט' 7במסמכי המכרז.

הבקשה לא מאושרת
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ספרור סעיף במכרז
רץ

מפרט
השירותים–
סעיף 6.1
23

כל התשובות

שאלה

שהוגדרו בחוזה בסעיף  1.7ולהסיר את
המילה "מטלה".

נספח א'
נבקש להגביל את הקנס בגין אי השגת
מפרט
מועמד ,ממועמד החמישי ולא הראשון
השירותים–
ולהפחית את גובה הפיצוי מ ₪ 4,000-ל-
סעיף .₪ 1,000 6.2+ 6.1

הבקשה נענתה חלקית ,הפיצוי יהיה  2,500ש"ח במקום ₪ 000,4-

ללא שינוי.

24

נספח א מפרט
השירותים
סעיף 6.2

ישנה הפניה לסעיפים  4ו  5סעיפים  ,נראה כי
הפניה זו לא נכונה אנא הפנו לסעיפים
הנכונים .

25

הסכם 2.7.1
סעיף ב בולט
2

נבקש להבהיר כי מדובר בתעריף בהתאם
למחירי ההסכם ולא בשכר העובד.

26

הסכם סעיף
 2.8יג' )(1

הפסקת עובד תהיה בכפוף להודעה מראש של
 30ימים ומסיבות אובייקטיביות.

החלק הראשון אין שינוי במסמכי ההסכם ,החלק השני -לאחר המילה "סוג" יתווספו המילים
"מטעמים סבירים".

27

הסכם
 2.8יג' סעיף 6
)ב(

נבקש לשנות את מספר מניין הימים מ14
ימים ל 21-ימי עסקים.

אין שינוי במסמכי ההסכם

28

הסכם
סעיפים
, 4.6 ,4.2
, 4.13
)16.1 , 5.3ב(

המונח "שביעות רצון" על כל סוגיו הינו
קריטריון סובייקטיבי.
על מנת להבטיח עמידה בקריטריון זה נבקש,
כי המונח "שביעות רצון " משמעותו :ביצוע
התחייבויות הספק בהתאם לתנאי החוזה
ונספחיו.

מובהר כי שביעות רצון תתפרש לפי ביצוע כלל האמור בחוזה על נספחיו.

30

הסכם סעיף
4.10

נבקש להסיר את המילים "ללא תוספת
תשלום" במילים " התשלום יתואם בין

לא מקובל.

הסעיף עודכן:
♦ " תעריף בהתאם למחירי ההסכם על פי כישורי העובד הנדרשים".
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ספרור סעיף במכרז
רץ

כל התשובות

שאלה

הצדדים".
31

הסכם
סעיף 4.11

מופיעה הפניה לנספח ד' האם הכוונה לנספח
ג.

כן

32

הסכם סעיף
5.4

נבקש לקבוע כי הספק לא ישא באחריות
כלשהי לשינויים שיבצע המזמין ,בין בעצמו
ובין באמצעות צד שלישי כלשהו ,ללא קבלת
אישור מראש ובכתב מהספק.
בכל מקרה בהתאם לחוזה המזמין ישלם את
החלק היחסי של השירותים שקיבל מהספק
עד לנקודת הספקת השירותים מצד הספק.

אין שינוי במסמכי ההסכם

33

 6.3.1להסכם,
נספח א 2.1.5
ג )(4

למען הסר נספק נבהיר כי יבוצע תשלום
לתמורה גם בגין חלקיות השעה.

34

הסכם סעיף
10.1 , 8.7

נבקש כי כל פיצוי  /שיפוי יהי בכפוף לפסק
דין חלוט.

התקבל ,אחרי המילה "פסק דין" תבוא המילה "חלוט" ,וזאת בכל מסמכי ההסכם.

35

הסכם סעיף
9.1,9.2

נבקש להבהיר כי אחריות הספק תהא ע"פ
דין לנזקים ישירים בלבד עם תקרת אחריות
בגובה התמורה של הפרויקט 12 /חודשי
השירותים.

סעיף  9לחוזה יימחק ובמקומו יבואו הסעיפים הבאים:

כן ,התשלום נעשה לפי שעות העבודה כולל חלק ממנו

" .9אחריות
 .9.1הספק מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג שהם
לרבות גוף ו/או רכוש שיגרמו לרכבת לעובדיה לעושי דברה ,למוזמניה וכל מי מטעמה וכן
לחברה ,לעובדיו ,לעושי דברו ,למוזמניו ולכל מי מטעמו וגם כל גוף ,אדם או צדדים
שלישיים כלשהם ,עקב מעשה או מחדל של הספק ,עובדיו שליחיו או כל מי שבא מכוחה או
מטעמו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ויהיה חייב לסלקו לניזוקים וכן הוא
מתחייב לפצות את הרכבת על כל סכום שתחוייב הרכבת לשלם בקשר לנזקים המפורטים
לעיל .התקבלה במשרדי הרכבת דרישה ו/או תביעה בקשר לנזק שנגרם באחד המקרים
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ספרור סעיף במכרז
רץ

שאלה

כל התשובות

דלעיל ,ייטול הספק על עצמו את הטיפול בתביעה ,לרבות שכ"ט עו"ד וכל הוצאה כספית
אחרת בעניין .אחריותו של הספק תהא תקפה אף אם תחוייב הרכבת בתשלום לניזוק
כלשהו או כל אדם או גורם אחר בגין היותה מחזיק במקרקעין או מכל טעם אחר של
אחריות או על יסוד כל סיבה אחרת.
 .9.2הספק מתחייב לתקן כל נזק ולשפות ולפצות בגין כל תביעת נזק או אובדן ולרבות הוצאות
משפטיות שנגרמו כאמור לעיל בסעיף  9.1וזאת מיד או במועד סביר לאחר קרותם ועד
שיעשה כן תהא הרכבת רשאית לעשות זאת במקומו ולהפרע מהחברה ,בין בדרך של קיזוז
או עיכוב בתשלומים ,בין בדרך של מימוש הערבות ובין על פי כל דין וחוק.
 .9.3מוצהר ומוסבר בזה כי על הרכבת וכל הבאים מטעמה לא תחול כל אחריות שהיא מכל מין
וסוג שהוא כלפי הספק ו/או עובדיו ו/או הבאים מטעמו בשל נזק שיגרם לרכושו ו/או
לעיסוקו של החברה מכל סיבה שהיא ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,גם נזק עקיף ונזק
תוצאתי.
 .9.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,חויבה הרכבת לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו
הספק בין אם הוא נובע מתביעתו של עובד הספק או עובד של הרכבת או של צד שלישי או
של מבטח או מכל מקור אחר ,תהא הרכבת זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת הספק על כל
נזק שנגרם לה כאמור בגובה אותו סכום בתוספת כל הוצאותיה לרבות הוצאות משפטיות
ושכר טרחת עורך דין שיהיו לה בקשר לתביעתה בגין האמור ,בתוספת הצמדה והספק
יחזיר לה סכומים אלה מיד לאחר שהרכבת תגיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לו
כאמור ובלבד שהרכבת הודיעה לספק על קיום תביעה ו/או דרישה כאמור ואפשרה לו
להתגונן ולהגן על הרכבת מפניה.
 .9.5למען הסר ספק מובהר כי ניהול ההגנה יהיה על חשבונו של הספק ,אשר יישא בכל
התשלומים ,ההוצאות ,הנזקים ושכ"ט לעורכי הדין שייפסקו על ידי בתי המשפט או
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שאלה

שייקבעו בהסדר שיאושר על ידי רכבת ישראל והספק .יודגש כי הספק מתחייב שלא לפגוע
במוניטין רכבת ישראל ואין באמור בסעיף זה משום היתר לספק להציג מצגים בשמה של
רכבת ישראל ו/או להגיע להסכמות /פשרות  /הסדרים מבלי לקבל את הסכמת רכבת
ישראל מראש ובכתב.
 .9.6לא פעלה הספק כאמור בסעיף זה ולא קיבל עליו את הטיפול בתביעה ,תפעל רכבת ישראל
נגד הדרישה או התביעה בעצמה והספק יישא בכל ההוצאות הקשורות והנובעות מכך.
מובהר כי חובת השיפוי תחול בין שממקור ההוצאה לרכבת ישראל ינבע מפסק דין ובין אם
מכח הסכם פשרה ובין מכל סיבה אחרת.
 .9.7היה והספק מורשה על פי חוזה זה להעסיק קבלנים ו/או קבלני משנה ,ידאג הספק כי כל
התחייבויותיו יתמלאו גם בכל הקשור לקבלנים וקבלני משנה.
 .9.8סיומו של חוזה זה ו/או השלמת השירותים על פיו לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות
הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מחוזה זה ו/או מהשירותים.
 .9.9הגבלת אחריות
 .9.9.1מוסכם בזאת כי אחריותו של הקבלן לנזקים ישירים ו/או עקיפים על פי הסכם זה לא
תעלה על סכום השווה למכפלת סך התמורה השנתית הקבועה אך בכל מקרה לא תפחת
מ –  250,000ש"ח.
 .9.9.2מובהר למען הסר כל ספק כי הגבלת האחריות כאמור לא תחול במקרים של נזק לצד
שלישי מכל סוג ו/או נזק פיזי לגוף ו/או לרכוש מוחשי ו/או נזק הנובע ממעשה או מחדל
מכוון ו/או הפרה של זכויות קניין ו/או הפרת סודיות".

36

הסכם סעיף
11.1.4 ,11.1.3

"נבהיר כי למציע אשר פוליסות "האחריות
המקצועית" ו " -חובות המוצר" הינם כלולות
בפוליסה אחת "פוליסה משולבת" התקבלו"

אין שינוי במסמכי ההסכם.
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הסכם סעיף
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הסכם סעיף
13
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הסכם סעיף
14.1

נבקש כי זכויות הספק לא יפגעו וישמרו
במלואם.
נבקש כי כל קיזוז יהיה על פי דין ,כמו כן
נבקש כי הקיזוז יבוצע מהתקשרות זו בלבד
ובהודעה מראש לספק.
נבקש להחריג רכיבים ג'נריים ,מתודולוגיות,
שיטות עבודה ,ידע מקצועי ,שאינם ייחודיים
ללקוח.

נוסח הסעיף לא ישונה

40

הסכם סעיף
16.2

נבקש להבהיר כי ביטול חוזה יעשה בהודעה
של  60ימים מראש ובנוסף המזמין ישלם
לספק גם תמורה יחסית בגין אבני דרך
בתהליך/שירותים שבוצעו בפועל.

אין שינוי במסמכי ההסכם .ראה גם תשובה .219
התקבל חלקית ,סעיף  14.9יימחק ובמקומו יבוא הסעיף:
"מתודולוגיות ,נהלי ושיטות עבודה ,כלים סטנדרטיים ,רעיונות ,תפישות know-how ,ו/או
פיתוחים סטנדרטיים ו/או ידע אשר הנו ידע גנרי ואינו מהווה פיתוח אשר נוצר באופן ייעודי
עבור מזמין יוחרג מתחולת הגדרת "המסמכים" ולא ייחשב לקניינה של הרכבת".
אין שינוי במסמכי ההסכם .כמו כן ,סעיף  16יימחק ובמקומו יבוא הסעיף הבא:
ביטול החוזה והפרתו
הרכבת רשאית לבטל את החוזה ו/או ולהביא לסיומה מיידית את תקופת החוזה ,בכל אחד מן
המקרים הבאים:
 .16.1הפסקת התקשרות  -לא עמד הספק באיזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה
שהיא ,ובדגש על קיום דרישות החקיקה ו/או התקנות ו/או הדין ו/או הוראות ו/או
הנחיות ו/או התקנים הרלבנטיים בתחום נשוא השירותים ,וכן בדגש על החזקת
הרישיונות ,ההיתרים והאישורים הנדרשים לפי כל דין ,וכן בדגש על העסקת כ"א
בהתאם להוראות הדין ,רשאית הרכבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להפסיק את
השירותים לאלתר ולבצע את השירותים בעצמה ו/או באמצעות אחרים וזאת ומבלי
לפגוע בזכות הרכבת לפיצוי ושיפוי וזכויות אחרות העומדות לרכבת על פי הסכם זה ועל
פי דין.
 .16.2הופסקו השירותים במהלך ביצוע של הזמנה ,מכל סיבה שהיא ,תשלם הרכבת לספק
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בהתאם לחלק היחסי מתוך התמורה הנקובה בהזמנה אשר בוצע בפועל ,לפי הערכת
המתאם .למען הסר ספק ,קביעת המתאם לעניין החלק היחסי שבוצע בפועל ,כאמור
לעיל ,הינה סופית ותחייב את הספק.
 .16.3הפר הספק או לא קיים תנאי מנאי חוזה זה ,תהיה הרכבת רשאית ,מבלי לפגוע מכל זכות
או סעד אחרים המוקנים לה על פי כל דין ,להודיע לספק בהודעה בכתב מאת המתאם
ברכבת כי על הספק לתקן המעוות לשביעות רצון הרכבת תוך המועד שנקבע בהודעה .לא
תוקנה ההפרה כאמור ,תהיה הרכבת רשאית להודיע לספק כי החוזה יבוטל במועד
הקבוע בהודעה האמורה והחוזה יהיה בטל ממועד זה.
 .16.4ביטול חוזה  -בנוסף לכל האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים
לרכבת על פי הסכם זה או הדין ,הרכבת תהיה רשאית לבטל הסכם זה על ידי מתן הודעה
בכתב ומראש לספק ,מכל סיבה שהיא .ניתנה הודעה כאמור יסתיים תוקפו של ההסכם
תוך  45יום מיום מסירת ההודעה לספק.
 .16.5בוטל או הופסק החוזה כאמור לעיל ,לא תהיה לצד מהצדדים כל תביעה או טענה
לפיצויים ,או טענה למניעת רווח בגין הביטול ,ובלבד שהצדדים מילאו את
התחייבויותיהם ההדדיות לפי חוזה זה עד למועד סיומו של החוזה.
 .16.6מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,ומכל זכות או סעד שיעמדו לצדדים על פי ההסכם או הדין,
מוסכם במפורש כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן ,תהיה הרכבת זכאית
לבטל את ההסכם באופן מיידי ,כדלקמן:
 .16.6.1הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את הטעון תיקון תוך  7ימים מדרישת
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הרכבת בכתב לעשות כן.
 .16.6.2מבלי לפגוע בכלליות האמור בס"ק זה ,יחשבו המעשים או המחדלים הבאים וכל אחד
מהם להפרה יסודית מצד הספק:
א .הספק לא נענה לדרישות הרכבת לביצוע המטלות ו/או השירותים לתקופה של  7ימים
רצופים;
ב .הסתבר לרכבת כי פעילותו של הספק מתנהלת בניגוד לחוק ו/או לנוהג ו/או לתקנים
המחייבים ו/או לדרישות הרכבת על פי הסכם זה ,והספק סירב לתקן את הליקויים
החמורים בפעילותו;
 .16.6.3מידית ,אם הוכרז הספק פסול דין ו/או לחלופין אם הוחל בהליכי פירוק הספק ו/או
ניתן צו כינוס נכסים נגדו ו/או עשה הסדר עם נושיו או כל פעולת פשיטת רגל אחרת
ו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מיטלטלין ולא הוסר תוך שבועיים משעת הטלתו
)"צו"  -לרבות כל צו וסעד זמני(.
 .16.6.4הספק הפר הוראה אשר על פי טיבה הינה יסודית לקיום התחייבויות הספק על פי
הסכם זה ,כדוגמת ההוראות הכלולות בסעיפים 17 ,15 ,14 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,5 ,4 ,2
או כל הוראה דומה אחרת.
 .16.7היה והחוזה בוטל או היקפו צומצם עקב הפרה יסודית של הספק ,את התחייבויותיו על
פי תנאי החוזה ,תהיה הרכבת רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט ומבלי לפגוע בזכויותיה
האחרות ,להזמין  -על חשבון הספק אצל ספק אחר ,או לבצע בעצמה את העבודה
האמורה בחוזה זה.
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שאלה

 .16.8במקרה והמחיר שישולם לספק האחר יעלה על המחיר שנקבע בעד עבודה בחוזה זה,
רשאית הרכבת לחייב בהפרש המחיר את הספק ולגבות ההפרש האמור כשהחשבון
בחתימת הספק האחר ישמש הוכחה מכרעת לגבי הסכום ששילמה הרכבת לספק זה
ובתנאי שהרכבת תצהיר כי הסכום ששולם על ידה הינו בהתאם להתקשרות עם הספק
לפי נוהלי הרכבת.
 .16.9עם סיום הסכם זה ו/או ביטולו ו/או הפסקתו בכל דרך שהיא ,יחזיר הספק כל ציוד ו/או
כלים השייכים לרכבת והנמצאים ברשותו ,וכן יפנה הספק את שטח האתרים וכן כל
מקום שהורשה להשתמש בו לצורכי מילוי התחייבויותיו עפ"י הסכם זה .לא יעשה כן,
ייחשב הספק למסיג גבול .כן תהיה רשאית הרכבת ,מבלי לפגוע בכל זכות הנתונה לה על
פי הסכם זה ועל פי כל דין ,לאחוז בכל האמצעים הנראים לה על מנת לפנות את הספק מן
האתרים ומשטח מסילות הברזל ,לסלק כליו ומיטלטליו ו/או לשלחם לביתו או למשרדו
הרשום  -על חשבונו ואחריותו והספק מאשר את פעולות הרכבת מראש ומבלי שיהיו לו
כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בנוגע לכך.

41

הסכם סעיף
16.3.1

נבקש לקבוע כי הספק לא ישא באחריות
כלשהי לשינויים שיבצע המזמין ,בין בעצמו
ובין באמצעות צד שלישי כלשהו ,ללא קבלת
אישור מראש ובכתב מהספק.
בכל מקרה לא יהיה על הספק לשאת בעלויות
העולות ביותר מ 5% -על העלויות בעבור
אותם שירותים כפי שהוצעו על ידי הספק.

אין שינוי במסמכי ההסכם .כמו כן ראה תשובה .40
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הסכם סעיף
17.2

מופיעה הפניה לנספח ד האם הכוונה לנספח
ג.

אכן נרשם בטעות .צריך להיות נספח ג' בחוזה.

רכבת ישראל – אגף רכש והתקשרויות ,רח' יוספטל  1לוד  ,ת.ד 757
 SIGALITB@rail.co.ilטל' 08-6533719 :פקס08-6533720 :

ספרור סעיף במכרז
רץ

שאלה

כל התשובות

נבקש להכפיף את סעיף זה למעט מצבים
שאינם בשליטת הספק.

אין שינוי במסמכי ההסכם
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הסכם סעיף
19.1

44

הסכם נספח ג' נבקש להוסיף את ההחרגות המקובלות כגון  :התקבל חלקית ,התווסף סעיף להסכם 17.9לפיו:
מידע שהפך לנחלת הכלל כפי שמופיע בנספח
– התחייבות
"מוסכם כי ביחס למידע המפורט להלן ,לא תחול חובת סודיות :מידע אשר גילויו נדרש על פי
ג' ,מידע שהיה בידי טרם ההתקשרות עם
לשמירת
סודיות סעיף
רכבת ישראל ,מידע שנדרש על הספק להעביר דין ו/או מידע שהוא נחלת הכלל ,ובלבד שלא הפך לנחלת הכלל כתוצאה מהפרת חובת הסודיות
על פי דין ,מידע שפותח באופן עצמאי ,מידע
2
כאמור על ידי הספק ו/או מידע שהיה בידי הספק טרם הגשת הצעתו במכרז ו/או מידע שהועבר
שהתקבל מצד ג' כדין.
לספק על ידי צד ג' ,שלא תוך הפרת חובת סודיות כלפי המזמין".

45

הסכם נספח ג' נבקש להוסיף לאחר המילים "בכל אמצעי
הזהירות הנדרשים את המילים "שיש
– התחייבות
ברשותי".
לשמירת
סודיות סעיף
6

46

יעודכן גם בנספח הסודיות.
אין שינוי בנספח

אין שינוי במסמכי ההסכם.

נספח ה'
ערבות ביצוע

נבקשכם להוסיף שהערבות אינה ניתנת
להעברה ולהסבה.
הנושא קריטי !
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נספח ה'
ערבות ביצוע

נבקשכם להוסיף בנוסח כי כל דרישה שתגיע
לסניף – תגיע בשעות קבלת קהל של הסניף.

אין שינוי בנספח

48

נספח ה'
ערבות ביצוע

נבקשכם להוסיף בנוסח איסור על משלוח
דרישה בפקסימיליה או בכל אמצעי
אלקטרוני אחר ,וכי דרישה שתגיע בצורה
הנ"ל לא תכובד כמו כן ,על הדרישה להתקבל
בסניף עד תום התוקף ודרישה שתגיע לאחר
התוקף לא תכובד.

אין שינוי בנספח

49

הסכם
נספח ט' סעיף

נבקש להסיר מסעיף זה את הדרישה מהספר
כי הספק "יישא בעלויות הטיפול באירוע
אבטחת המידע".

אין שינוי במסמכי הנספח.
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7.2
53
56

57

סעיף בנספח
א'-מפרט
השרותים

האם נספח ב' )טופס אישור השתתפות מציע(
אמור להישלח עוד לפני המכרז או להיות
מוגש יחד עם יתר מסמכי המכרז ?
נבקש הבהרה איזה סיווג ביטחוני נדרש?
כמו כן ,האם העובד המוצע נדרש להגיע עם
סיווג ביטחוני?

4.2.3
סעיף 6.1

נבקש לבטל את הפיצוי הכספי בסך ₪ 4,000

נספח ב' יוגש עם כל מסמכי המכרז במועד הגשת ההצעות.
כן ,יש דרישות שונות של סיווג ביטחוני בהתאם לסוג העבודה

ראה תשובה 23

בנספח א'-
מפרט
השרותים

58
59
60
61
62

סעיף  2.8תת
סעיף ו' בחוזה
סעיף  2.8תת
סעיף יא'
בחוזה
סעיף 4.7
בחוזה
סעיף 4.18
בחוזה
סעיף 4.19
בחוזה

תוך איזה פרק זמן נדרש להעמיד כ"א חלופי?

ראה סעיף  2.8יג' להסכם.
מובהר כי "עובד רכבת" הינו עובד אורגני ברכבת .עובד שאינו עובד אורגני ברכבת לא ייחשב
לעובד בעניין זה.

נבקש הבהרה מי הוא עובד רכבת לשעבר?
האם עובד שעבד ברכבת מטעם ספק אחר
נחשב לעובד רכבת לשעבר?
ראה תשובה .29
נבקש פירוט איזה חומרים ,ציוד ,היתרים
ורישיונות נדרשים לצורך ביצוע העבודה?
ראה תשובה .29
נבקש פירוט איזה חומרים ,ציוד נדרשים
לצורך ביצוע העבודה?
א .נבקש לשנות סעיף זה כך שאחריות הספק לגבי חלק א' -ראה תשובה .35
תהא על פי דין ומוגבלת לנזק ישיר בלבד.
ב .בבנוסף ,ובהתאם לאמור נבקש כי לאחר
לגבי חלק ב' -אין שינוי במסמכי ההסכם .כמו כן ראה תשובה .34
סעיף  8.6יתווסף הסעיף הבא כמקובל
בתחום:
"על אף האמור בהסכם זה ,מובהר כי הספק
יהיה אחראי עפ"י דין ולנזק ישיר שייגרם
לחברת רכבת ישראל ו/או לעובדיה ו/או
שלוחיותיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או
לאדם אחר כלשהו או לצד שלישי
כלשהו,עקב מעשה או מחדל ,שלו ו/או של
עובדיו ו/או של כל מי שבא מטעמו ,במסגרת
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63

סעיף 19
בחוזה
מועד הגשת
ההצעה

65

6.3

64

כל התשובות

שאלה

פעילות הספק על פי חוזה זה.
מוסכם ,כי אחריות/חבות הספק הכוללת
והמצטברת מכוח חוזה זה לא תעלה על גובה
התמורה ששולמה בפועל לספק על פי חוזה
זה במשך  6החודשים הראשונים ממועד
חתימת הסכם זה ,למעט נזק לרכוש מוחשי,
נזק גוף או מעשה/מחדל מכוון של הספק.
בנוסף ,נבקש להבהיר כי על אף האמור בכל
מקום אחר בהסכם ,הספק אינו אחראי
במקרים בהם הנזק אירע מחמת מעשה ו/או
מחדל של חברת רכבת ישראל ו/או עובדיה
ו/או שלוחותיה ו/או מי שבא מטעמה ו/או
אדם אחר כלשהו או לצד שלישי כלשהו.
נבקש להוסיף ,כי פיצוי/שיפוי מכוח הסכם
זה יהא כנגד פסק דין שלא עוכב ביצועו
הקובע את אחריות הספק ,ובכפוף לכך
שחברת כלל העבירה לספק את
הדרישה/תביעה מיד עם קבלתה ,שיתפה עם
הספק פעולה ככל הדרוש לו ,אפשרה לספק
לשלוט בהגנה ולא התפשרה ללא הסכמת
הספק מראש ובכתב.
נבקש לקבל את פירוט לוחות הזמנים הנדרש לו"ז ביצוע ימסר בכל מטלה בנפרד.
האם ניתן להגיש את המכרז לפני המועד
האחרון,
אם כן באלו שעות?
בסעיף נאמר כי "על המציע להדביק על גבי
מעטפה ריקה נוספת ,דף עליו מודפס
"מעטפה פנימית  -מכרז מס'  -1191תיבה
מס' ."6

יש להגיש את ההצעה ביום  7.5.20בלבד עד השעה  13:00ובהתאם לעידכונים ככל ויפורסמו.

ראה תשובה  3לעיל.

אילו מסמכים יש להכניס לתוך המעטפה
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הפנימית?
66

6.4

נבקש לוודא כי את מסמכי ההסכם
והנספחים לו אין צורך לצרף בעת הגשת
ההצעות אלא רק לאחר קבלת הודעת זכיה
במכרז

נכון -בהתאם למוגדר בנספח ב' למסמכי המכרז – יש לחתום על נספח זה ולצרפו למסמכי
המכרז בעת הגשת ההצעה .החתימה על נספח זה תראה לכל דבר ועניין כאילו חתמתם על כל
אחד ממסמכים כאמור בסעיף  10לנספח ב' ,בנפרד.

68

 2.8בחוזה

נבקש להוסיף" :הוראת הרכבת לספק תינתן
בהודעה מוקדמת של לפחות  14יום מראש".

אין שינוי במסמכי ההסכם ,ראה גם תשובה .123

69

 4.10בחוזה

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "למעט בגין
הוצאות סבירות שיגרמו לספק".

ראה תשובה 30

70

 4.12בחוזה

נבקש לעדכן את נוסח הסעיף באופן הבא:
"הספק מתחייב לבצע את השירותים נשוא
הסכם זה ,ללא כל תוספת תשלום למעט

אין שינוי במסמכי ההסכם.

71

 5.3בחוזה

כקבוע בהוראות ההסכם".
נבקש לעדכן את נוסח הסעיף באופן הבא:
"במידה והעבודות כולן או חלקן לא בוצעו
כראוי וכנדרש ע"פ הוראות ההסכם ,על
הספק יהיה לתקן את הטעון תיקון מיד

ראה תשובה 28

לשביעות רצון המתאם".
72

 5.4בחוזה

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "בכפוף למתן
הודעה מוקדמת מראש ובכתב בת  14ימים".

אין שינוי במסמכי ההסכם

73

 6.7בחוזה

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "למעט מס או
היטל או תשלום חובה אשר אינם חלים או
צריכים לחול על הספק על פי דין".

אין שינוי במסמכי ההסכם.
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רץ

74

 8.1בחוזה

נבקש למחוק את המילים "יחשבו כעובדים
של הספק בלבד" ולכתוב במקומן "לא
יחשבו כעובדי הרכבת"

אין שינוי במסמכי ההסכם.

75

 8.5בחוזה

נבקש להוסיף לאחר המילים "כל עניין
הקשור" את המילים "ליחסי עבודה"

76

 8.6בחוזה

נבקש להוסיף לאחר המילים "עפ"י הסכם
זה" את המילים "למעט בגין כל נזק שנגרם
שלא עקב מעשה או מחדל של הקבלן".

אין שינוי במסמכי ההסכם.

77

 9.1בחוזה

נבקש למחוק את המילים "הבלעדית,
המלאה והבלתי מסויגת" ולהוסיף בסוף
הסעיף "למעט בגין נזקים שנגרמו שלא עקב

אין שינוי במסמכי ההסכם .ראה תשובה 35

אין שינוי במסמכי ההסכם.

מעשה או מחדל של הקבלן ושאינם
באחריותו ו/או בשליטתו של הקבלן".
78

 9.2בחוזה

נבקש למחוק את הסעיף

אין שינוי במסמכי ההסכם .ראה תשובה 35

79

 10.1בחוזה

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד שאין
מדובר בנזק שנגרם עקב מעשה או מחדל של
הקבלן ,ובכפוף לקבלת החלטה בעניין

חלק ראשון אין שינוי במסמכי ההסכם .בעניין פסק דין חלוט ראה תשובה 34

80

 10.3בחוזה

81

 13בחוזה

במסגרת פסק דין חלוט"
נבקש למחוק את המילה "קשורות" ולכתוב
במקומה "ישירות" וכן להוסיף בסוף הסעיף
"למעט בגין הוצאות ו/או נזקים שנגרמו שלא

אין שינוי במסמכי ההסכם.

עקב מעשה או מחדל של הקבלן"
נבקש למחוק את המילים "או לכל גוף

אין שינוי במסמכי ההסכם.
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ממשלתי אחר"
82

 15.4בחוזה

נבקש לאחר המילים "תביעה כלפי הבנק
הערב" להוסיף "בכפוף למתן הודעה מראש
ובכתב בת  14ימים ומתן הזדמנות לספק
לתקן את הפגם הנטען"

אין שינוי במסמכי ההסכם.

83

 16.1א' בחוזה

נבקש לעדכן במקום  7ימים –  14ימים

אין שינוי במסמכי ההסכם ,כמו כן ראה תשובה .40

84

 16.1ב'
בחוזה

נבקש להוסיף לאחר המילים "בהודעה
בכתב" להוסיף "בת  14ימים".

אין שינוי במסמכי ההסכם ,כמו כן ראה תשובה .40

85

 16.3.2בחוזה

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "בכפוף לתשלום

אין שינוי במסמכי ההסכם ,כמו כן ראה תשובה .40

86

 16.3.4בחוזה

87

 16.3.5בחוזה

88

 19.2בחוזה

89

 6נספח ג'
"סודיות
בחוזה

90

 4נספח ט'
"פרטיות

תמורה הולמת לספק בגין ביצוע השירותים".
נבקש לעדכן לאחר המילים "לפי הערכת

אין שינוי במסמכי ההסכם ,כמו כן ראה תשובה .40

המתאם" למחוק את יתרת הסעיף.
נבקש להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד שכל
התשלומים המגיעים לספק מכח ההסכם

אין שינוי במסמכי ההסכם ,כמו כן ראה תשובה .40

שולמו במלואם"
נבקש להוסיף לאחר המילה "מטעמה"
להוסיף "ו/או בשל גורמים שאינם באחריותו

אין שינוי במסמכי ההסכם.

ו/או בשליטתו של הקבלן".
נבקש להוסיף לאחר המילה "הנדרשים"

אין שינוי במסמכי ההסכם.

להוסיף "והסבירים"
נבקש למחוק את המילים "הגבוהים ביותר"

אין שינוי במסמכי ההסכם.
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ואבטחת
מידע" בחוזה
91

 5.5נספח ט'
"פרטיות
ואבטחת
מידע" בחוזה

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "למעט הפרה
שנגרמה בשל מעשה או מחדל שאינם בתחום
אחריותו ו/או בשליטתו של הקבלן".

אין שינוי במסמכי ההסכם.

92

 7.2נספח ט'
"פרטיות
ואבטחת

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "למעט בגין
מעשה או מחדל שאינם בתחום אחריותו ו/או
בשליטתו של הקבלן".

אין שינוי במסמכי ההסכם.

מידע" בחוזה
93

 10.1נספח ט'

נבקש לברר על איזה ביטוח מדובר בסעיף זה

ראה נספח י'

"פרטיות
ואבטחת
מידע" בחוזה
 – 2.3.2נספח
א' מפרט

נבקש להוסיף כי במקרה בו יועסק העובד
במסגרת מענה לאירועים חריגים כמפורט

94

השרותים

בסעיף זה ,תועבר תמורה עבור שעות עבודתו
כקבוע בחוק.

96

 3.1נספח א'
מפרט
השרותים

נבקש להוסיף כי במקרה בו יועסק העובד
במסגרת מענה לאירועי חירום ומשבר
כמפורט בסעיף זה ,תועבר תמורה עבור שעות

97

 4.3נספח א'

הרכבת משלמת על פי שעות העבודה מושקעות בפעול של נותני שרותים בהתאם לתעריף בכל
מקצוע .על הספק לשלם לעובדים על פי החוק ולפי החוזה המוסכם בין העובד למעביד.

ראה מענה לסעיף  94לעיל.

עבודתו כקבוע בחוק.
נבקש להדגיש כי תוכנית ההכשרות אשר

הדגש מקובל.
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מפרט
השרותים

תוגש תכלול רק את העובדים שיהיו
מועסקים בעת הגשתה.

98

 6.1נספח א'
מפרט
השרותים

נבקש למחוק סעיף זה

הבקשה לא מאושרת.

99

 6.2נספח א'
מפרט
השרותים

נבקש למחוק סעיף זה

הבקשה לא מאושרת.

100

 8.3נספח א'
מפרט
השרותים

נבקש לסייג סעיף זה ולקבוע כי במידה
והחלפת נותן השרות הייתה ביוזמת הרכבת,
לא יישא הספק בעלות החפיפה ,וכי במקרה

הבקשה לא מאושרת.
ראה מענה לשאלת הבהרה .335

101

 8.3נספח א'
מפרט
השרותים

102

פרק א'
להזמנה
סעיף 5

103

פרק א'
להזמנה
סעיף 6

104

חוזה

זה תישא הרכבת בעלות השכר של שני נותני
השרות לזמן החפיפה
נבקש לעדכן סעיף זה כך שיקבע כי משך
החפיפה יקבע בהסכמה בין הספק לרכבת
ע"פ הצורך המקצועי ,ולא יעמוד בכל מקרה

הבקשה מאושרת.
ראה מענה לשאלת הבהרה .335

על  10ימים לפחות.
ראה תשובה  54לעיל

האם בנוסף לנספחים המצורפים לפרק א'
להזמנה ,נדרש לצרף גם את כל שאר מסמכי
המכרז )כולל ההסכם( חתומים בראשי תיבות
?
אנו מבקשים לבטל את הפיצוי הנדרש בסעיף הבקשה לא מאושרת
זה.
הסעיף מגביל את הספק מלהחליף עובד אשר

אין שינוי במסמכי ההסכם.
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שאלה

כל התשובות

ספרור סעיף במכרז
רץ

 - 2.8יג

יוצב מטעמו ברכבת .אנו מבקשים להחריג
מקרים של פיטורים ,התפטרות ומחלה.

105

חוזה
8.7

ראה סעיף  2.8יג .4
ראה תשובה .124
מובהר כי סעיף זה אינו חל במקרה של התפטרות העובד.
אין שינוי במסמכי ההסכם ,ראה גם ראה סעיף  9.1למסמכי ההסכם.

106

חוזה
9

107

חוזה
11.1.3

אנו מבקשים להוסיף בשורה  ,6אחרי
המילים "בהם תצטרך להתגונן מטעמה" את
המילים "ובלבד שהרכבת תודיע לספק מייד
בהזדמנות הראשונה על כל תביעה כאמור
ותאפשר לספק לנהל את ההגנה"
אנו מבקשים להוסיף בסוף הסעיף את
המילים "ובלבד שהרכבת תאפשר לספק
לנהל את ההגנה".
ראה תשובה .35
אנו מבקשים להוסיף תת סעיף חדש בנוסח
הבא:
"למרות האמור בכל מקום אחר ,אף צד לא
יישא באחריות לנזק עקיף או תוצאתי ולמעט
במקרה של נזק בזדון ,נזק גוף או הפרת חובת
סודיות ,אחריות הקבלן לא תעלה על גובה
התמורה לפי ההסכם".
אין שינוי במסמכי ההסכם.
אנו מבקשים שאחרי "ביטוח אחריות
מקצועית" יבוא "משולב חבות המוצר".

108

חוזה
11.1.4

אנו מבקשים שאחרי "ביטוח חבות המוצר"
יבוא "משולב אחריות מקצועית".

אין שינוי במסמכי ההסכם.

109

חוזה 11.3.2

אנו מבקשים למחוק סעיף זה.

אין שינוי במסמכי ההסכם.

110

חוזה 12.2

111

חוזה
15.1

112

חוזה
15.5

אנו מבקשים למחוק את הסעיף .לא סביר כי
הספק יוגבל בניהול עסקיו עקב המכרז עם
הרכבת.
אנו מבקשים שתוקף הערבות יהיה עד תום
 60ימים מתום כל שנה והערבות תחודש
אוטומטית בכל שנת התקשרות )ערבות
שנתית מתחדשת(.
אנו מבקשים למחוק את החצי השני של
הסעיף המילים "גבתה הרכבת סכום

אין שינוי במסמכי ההסכם.
אין שינוי במסמכי ההסכם

אין שינוי במסמכי ההסכם
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ספרור סעיף במכרז
רץ

כל התשובות

שאלה

כלשהו....בטרם הגביה"(.
הסעיף למעשה לא מגביל את גובה הערבות
מכיוון שהוא מחייב את הספק להשלים את
סכום הערבות לאחר גבייה חלקית שלה על
ידי הרכבת .לא סביר.
אנו מבקשים להאריך את הימים מ 7-ל-21
ימים )אחרת אין בידול אמיתי בין הפרה
רגילה לבין הפרה יסודית(.
אנו מבקשים למחוק את המילים בשורה
הראשונה "ו/או מהטעמים המנויים בהסכם
זה".
אנו מבקשים להוסיף בסוף הסעיף "בכפוף
להמשך תשלום על ידי הרכבת בהתאם
להוראות הסכם זה"
אנו מבקשים להוסיף לחוזה סעיף כח עליון
סטנדרטי ,לפי אף צד לא יישא באחריות לאי
בצוע התחייבות או עיכוב עקב גורם שאינו
בשליטתו והוא לא יכול היה למנוע אותו.
אנו מבקשים בקשו למחוק בשורה  1את
המילים "יהא מקורו אשר יהא" ולכתוב
במקום "אשר קיבלתי מהרכבת או ממי
מטעמה במסגרת ביצוע העבודה על פי הסכם
זה"

113

חוזה
 16.1א

114

חוזה
16.3.1

115

חוזה
16.3.2

116

חוזה

117

נספח ג'
התחייבות
לשמירת
סודיות
סעיף 10

118

נספח ג'
התחייבות
לשמירת
סודיות
סעיף 14

אנו מבקשים להגביל את תקופת ההתחייבות
ל 7-שנים מתום ההסכם

119

נספח י'
ביטוח

עפ"י בקשת חברת הביטוח אנו מבקשים
לבצע את השינויים שלהלן:
 (1בכיסוי של "אחריות מקצועית" להוסיף
"משולב חבות מוצר"

ראה תשובה 83
ראה תשובה 83
אין שינוי במסמכי ההסכם
אין שינוי במסמכי ההסכם

אין שינוי במסמכי ההסכם

אין שינוי במסמכי ההסכם

 .1אין שינוי במסמכי ההסכם
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ספרור סעיף במכרז
רץ

121

שאלה

כל התשובות

 (2בכיסוי של "חבות מוצר" להוסיף
"משולב אחריות מקצועית"
 (3בפירוט השירותים – במקום  035לכתוב
043

 .2אין שינוי במסמכי ההסכם

 – 2.3א בחוזה מבוקש להגדיר במסגרת החוזה מי הוא
"המתאם".
יש להגביל את שיקול דעתו של המתאם
למשימות שהנן בעל אופי מסוים .הנוסח הוא
רחב מאוד.
מוצע לשנות לנוסח –

 .3מקובל
אין שינוי במסמכי ההסכם

"לביצוע המטלות שתדרוש הרכבת באמצעות
המתאם ,במסגרת שירותי הספק כמפורט
בהצעה ללא יוצא מהכלל ,לפי
מטלות אשר תוצאנה מעת לעת לספק
בהתאם לצורכי הרכבת ובהתאם לאישורים
תקציביים שינתנו"
122

 2.4בחוזה

מבוקש כי סיכום כאמור ייעשה בכתב

אין שינוי במסמכי ההסכם

123

 2.8ה' בחוזה

מבוקש כי יימחקו המילים –

"ועילה לביטולו המיידי על ידי הרכבת".

המילים "ועילה לביטולו המיידי על ידי הרכבת" יימחקו ,מובהר כי על סעיף זה יחולו הוראות
סעיף .16

124

 2.8ו' בחוזה

125

 2.8ח' בחוזה

126

 2.8יב' בחוזה

127

 .2.8יג1 .
בחוזה

או לחילופין להוסיף את המילים– ובלבד
שהרכבת נתנה התראה בכתב בת  7ימים
לתיקון ההפרה כאמור.
מבוקש להוסיף ובלבד שתקופת היעדרותו
עולה על  7ימי עבודה רצופים.
מה קורה עם עובד חולה?
מבוקש להוסיף התראה בכתב לפני החלפה
כאמור בת  30ימים.
מבוקש למחוק – עשוי להכביד מאוד על
העבודה השוטפת ,יש מפרט טכני ,יש
איפיונים לפני עבודות וכו'.
מבוקש למחוק –
"במידה והספק קיצר את תקופת ההעסקה

התקבל ,אחרי המילים "מחמת כל סיבה שהיא" יבואו המילים " ובלבד שתקופת ההיעדרות
עולה על  7ימים רצופים".
בנוסף -ראה תשובה 104
אין שינוי במסמכי ההסכם
אין שינוי במסמכי ההסכם
אין שינוי במסמכי ההסכם
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ספרור סעיף במכרז
רץ

כל התשובות

שאלה

של
העובד מטעמו ,זאת ללא אישור הרכבת לכך,
ישלם הספק לרכבת פיצוי בגובה התמורה
עבור
שלושת החודשים האחרונים בהם הרכבת
שילמה לספק בגין אותו עובד".

128

 .2.8יג5 .
בחוזה

129

 .28יג) 6 .ב(
בחוזה
 3בחוזה

131

 4.20בחוזה

132

 5.3בחוזה

133

 8.7בחוזה

134

 9.1בחוזה

130

מבוקש להוסיף התראה בכתב לפני החלפה
כאמור בת  30ימים.
מבוקש למחוק – " לא תקטן מ  10 -ימי
עבודה" – ממילא יש אחריות לספק לדאוג
לכך שהשירותים שניתנים לרכבת לא יפגעו
מבוקש לשנות ל30

אין שינוי במסמכי ההסכם
אין שינוי במסמכי ההסכם
אין שינוי במסמכי ההסכם

מבוקש זכות הדדית של ביטול הסכם
ההתקשרות מטעמי נוחות.
וכן יש להוסיף כי הנ"ל הינו מבלי לפגוע
בזכותו של הספק לבטל את ההסכם במידה
והרכבת הפרה את הוראות ההסכם הפרה
יסודית
אין שינוי במסמכי ההסכם
מבוקש כי יימחקו המילים –
"ועילה לביטולו המיידי על ידי הרכבת".
או לחילופין להוסיף את המילים– ובלבד
שהרכבת נתנה התראה בכתב בת  7ימים
לתיקון ההפרה כאמור.
ראה תשובה 28
מבוקש למחוק את המילים -
לשביעות רצונו של המתאם .מדובר באומדן
סובייקטיבי ולא מקובל ,יש לתקן את התיקון
לשימוש תקין במערכת בהתאם לאיפיונים
אין שינוי במסמכי ההסכם ,ראה גם סעיף  9.1למסמכי ההסכם ותשובה .34
מבוקש להוסיף – "בכפוף פסק דין חלוט,
ולזכותו של הספק לנהל את הגנה על חשבונו
בכל תביעה כאמור"
מבוקש למחוק את המילה "בלעדית"

אין שינוי במסמכי ההסכם.
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ספרור סעיף במכרז
רץ

135

 10.1בחוזה

136

 14.4בחוזה

137
138

 15.2בחוזה
 15.4בחוזה

139
140

 16.1א בחוזה
 16.1ג 1
בחוזה
 16.1ג 2
בחוזה
 16.2בחוזה
 16.3.4בחוזה

144

 16.3.6בחוזה

145
152

 16.3.8בחוזה
מסמכי
המכרז סעיף
11.1.2

141
142
143

שאלה

כל התשובות

מבוקש להגביל לנזקים ישירים בלבד
מבוקש למחוק את המילים "צדדי ג'".

ראה תשובה .35

מבוקש לנסח כך –
"הספק יהא אחראי לכל נזק ישיר הנובע
ממעשה ו/או מחדל שביצע הספק בקשר עם
השירותים נשוא הסכם זה כלפי הרכבת,
עובדיה ושלוחיה".
מבוקש להוסיף – "בכפוף פסק דין חלוט"
ומבוקש כאמור להגביל לנזקים ישירם בלבד
מבוקש למחוק – נוסח וויתור רחב וכללי
מידי .צריך להיות מוגבל לזכויות יוצרים
בתוצרי הפרויקטים בלבד
מבוקש למחוק
מבוקש למחוק את המילים "מיד" ולהחליפם
בהודעה בכתב בת  14ימים ובלבד שההפרה
הנטענת לא תוקנה
מבוקש לשנות ל 14ימי עסקים
מבוקש לשנות ל 14ימי עסקים

ראה תשובה 83
אין שינוי במסמכי ההסכם

מבוקש לשנות ל 14ימי עסקים

אין שינוי במסמכי ההסכם

מבוקש לשנות ל60
מבוקש למחוק את המילים – "לפי הערכת
המתאם .למען הסר ספק ,קביעת המתאם
לעניין החלק היחסי שבוצע בפועל ,כאמור
לעיל ,הינה סופית ותחייב את הספק".
לא סביר.
סעיף בעל סתירה פנימית – מבוקש למוחקו

עודכן ל 45 -ימים.
אין שינוי במסמכי ההסכם.

מבוקש למחוק
נבקש הבהרתכם מה יחשבו "עובדים
אורגניים".

ראה תשובות  34ו.35 -
אין שינוי במסמכי ההסכם
אין שינוי במסמכי ההסכם
אין שינוי בנוסח הסעיף .תשומת לב לאמור בסעיף  15.5בדבר הודעה מוקדמת של הרכבת לפני
מועד החילוט.

אחרי המילים "הסתיים תוקפו של חוזה זה" יבואו המילים :
"למעט הוראות החוזה בעניין הפיצויים ו/או הזכויות האחרות" ..
אין שינוי במסמכי ההסכם
ראה תשובה  2לעיל.
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שאלה

כל התשובות

ספרור סעיף במכרז
רץ

154

מסמכי
המכרז סעיף
3.4

האמור בסעיף זה איננו נכון .חלוקת העבודה
בין המציעים הזוכים תבוצע על פי זהות
הזוכה בכל תיחור .נבקש לתקן בהתאם.
הבהרה זו רלוונטית גם לאמור בסעיף  2.3ד'
להסכם ההתקשרות.

הבקשה לא מאושרת והסעיף נותר ללא שינוי.
חלוקת העבודה בין המציעים הזוכים )הספקים( תתבצע ע"י הרכבת ובהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי.

155

מסמכי
המכרז סעיף
11.3

נראה שחלה טעות וכי ההפניה במסגרת
צריכה להיות לסעיף  11.3ולא  .10.3אנא
תקנו בהתאם.

ראה תשובה  1לעיל.

157

מסמכי
המכרז סעיף
 2.1.5ב

נבקש כי התראה על צמצום היקף פעילות
יהיה בהודעה של  30ימים מראש ובכתב
וזאת ע"מ לאפשר לספק להציב את
עובדיו/קבלניו בפעילות חלופית או לסיים את
ההתקשרות עימם.

הבקשה לא מאושרת.

158

מסמכי
המכרז סעיף
2.2.7

תהליך שקלול ההצעות וחישוב הציונים צריך
להיות שקוף ואחיד כלפי כל הספקים .נבקש
לתקן בהתאם.

הבקשה לא מאושרת.

159

"הספק חייב להגיש הצעתו לנותן השירות
מסמכי
המכרז סעיף  3החדש באשכול" .כיצד ניתן לחייב את הספק
להגיש הצעה לתפקיד שהתמורה בגינו עדיין
לא ידועה?

ראה מענה לשאלה .95

160

הקנס הקבוע בסעיף זה על אי מתן הצעה
מסמכי
המכרז סעיף  6לנותן שירות/מטלה ו/או אי העברת מועמד
מתאים גבוה במיוחד ולפיכך נבקש להקטינו
לסך של  ₪ 500וכן לגבות את הפיצוי במקרה
שהצעה לא הועברה בתוך  30ימי עסקים.
כמו כן נבקש כי בכל מקרה סך כל הפיצויים
לפי המכרז לא יעלה ע"ס של  5%מגובה
ההתקשרות השנתית.

ראה תשובה לשאלה .23

162

מסמכי
המכרז סעיף

נבקש להחליף את המילים "אינו מחייב
הודעה מוקדמת" במילים "יעשה ככל

הבקשה לא מקובלת
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ספרור סעיף במכרז
רץ

כל התשובות

שאלה

9.1.2

שההפרה לא תוקנה תוך  7ימים מדרישת
הרכבת בכתב לעשות כן".

163

מסמכי
המכרז סעיף
 9.2.4ד

היות וההיפרדות הינה ביוזמה של המזמין,
וכי ההסכמים יוסבו בסופו של דבר אל
המזמין ,אין זה סביר לדרוש כי תהליך
ההיפרדות יהיה באחריות של הספק .כמובן
שהספק יעביר מכתבי הסבה לכלל קבלני
המשנה תוך המועד האמור בסעיף .נבקש
לתקן את הסעיף בהתאם.

הבקשה אינה מאושרת .ההיפרדות הינה באחריות הספק.

166

2.8ה בחוזה

נבקש כי טרם ביטול ההתקשרות על ידי
המזמין ,תינתן לספק התראה על ההפרה
והזדמנות לתקן אותה.
הבהרה זו רלוונטית גם לסעיף 16.1ג)(4
להסכם.

ראה תשובה .123

167

2.8ו בחוזה

נבקש כי הספק לא ידרש להעמיד מחליף
עבור עובד שנמצא במחלה שאינה עולה על 30
ימים רצופים או בחופשה שתואמה מראש עם
הרכבת.

ראה תשובות  104ו.124 -

168

2.8ח בחוזה

נבקש כי תנתן לספק הודעה מראש ובכתב של
לפחות  30ימים קודם לבקשה לחדול
מלהעסיק עובד מטעמו למעט במקרים של
הפרת אמון/סודיות או עבירת משמעת
חמורה.

אין שינוי במסמכי ההסכם

169

2.8יג
סעיף )6ג(
בחוזה

נבקש:
 .1בנוגע לס"ק ) -(2) ,(1נבקש לתקן בהתאם
לבקשתנו בסעיף  8למפרט השירותים.

ראה תשובות  104ו ,124 -כל היתר אין שינוי במסמכי ההסכם.

 .2בנוגע לס"ק ) -(3נבקש להבהיר כי
טעמים סבירים הינם התפטרות ,פטורים
בנסיבות המאפשרות שלילת פיצויי
פיטורין וחו"ח מוות או מחלה.
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ספרור סעיף במכרז
רץ

170

בחוזה 3.2

171

 4.2בחוזה

172

 4.6בחוזה

174

 4.13בחוזה

175

 4.19בחוזה

שאלה

כל התשובות

 .3בנוגע לס"ק ))(6ג( -נבקש כי התנהגות
כאמור מצדו של העובד תוביל לסיום
העסקתו והחלפתו של אותו עובד בלבד
ובכל מקרה אחריות הספק כלפיו תהא
בכפוף למגבלות הדין בדבר אחריות
שילוחית.
בנוגע לס"ק )6ד( -נבקש למחוק אותו.
הוראות המפרט רחבות במיוחד וחלות על
הספק ולא על כל העובדים.
נבקש כי הרכבת תיתן לספק הודעה בכתב  30אין שינוי במסמכי ההסכם.
ימים מראש טרם הארכת תקופת
ההתקשרות.
מובהר כי שביעות הרצון תפורש בהתאם לקיום החוזה על כלל נספחיו.
נבקש למחוק את המילים "לשביעות רצונה
המלא של הרכבת" מאחר ומדובר בקריטריון
סובייקטיבי לחלוטין ,אשר יקשה על הספק
להיערך על מנת להבטיח עמידה בו .לחילופין,
נבקש להגדיר ,כי המונח "שביעות רצון
הרכבת" משמעותו :ביצוע התחייבויות הספק
בהתאם לתנאי המכרז ,החוזה ונספחיו.
הבהרות אלו רלוונטיות גם לסעיפים ,4.6
 ,8.8 ,4.13ו16.1 -ב.
אין שינוי במסמכי ההסכם.
נבקש להוסיף בסוף הסעיף "בתיאום עם
הספק".
אין שינוי במסמכי ההסכם.
נבקש לקבוע כי כאשר מדובר בהשמת עובד,
האחריות לטיב השירותים אשר ניתנים על
ידי עובד המנוהל ומפוקח על ידי המזמין
תהיה של המזמין ולא של הספק.
התקבל.
נבקש לקבוע כי במקרה ומדובר בהשמת
עובד ,הספק יעסיק עובדים במספר שנתבקש
ע"י המזמין.
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שאלה

כל התשובות

ספרור סעיף במכרז
רץ

176

 5.2בחוזה

בנוסף ,במקרה והספק יידרש לביצוע הנחיה
ע"י המתאם או מי מטעמו אשר לפי שיקול
דעתו אין לבצעה ,לא יישא הספק באחריות
לתוצאות או השלכות ביצוע ההנחיה כאמור.
רלוונטי גם לסעיפים  9.1ו 11.1.3-להסכם.

אין שינוי במסמכי ההסכם

177

 5.3בחוזה

נבקש כי במקרה של מחלוקת תועבר
המחלוקת לצד שלישי בלתי תלוי .לא סביר
שצד לחוזה יכריע במחלוקת בין הצדדים
וקביעתו תהא סופית .כמו כן אין זה סביר
לקבוע קטגורית כי הספק לא יהא זכאי
לתשלום כלשהו בגין עבודות הטעונות תיקון.

אין שינוי במסמכי ההסכם .בנוסף ,ראה תשובה .28

178

 5.4בחוזה

נבקש כי הרכבת תיתן לספק הודעה בכתב 30
ימים מראש בטרם תמסור את ביצוע
העבודות לספק אחר ותאפשר לספק לתקן
את הטעות בתקופה זו .כמו כן ,במידה
והעבירה הרכבת את העבודות לספק אחר,
הספק יהא זכאי לקבל תמורה בגן העבודה
שבוצעה בפועל.

אין שינוי במסמכי ההסכם.

179

 5.7בחוזה

נבקש להבהיר כי החלפה תהיה בהודעה של
 30ימים מראש ובכתב.

אין שינוי במסמכי ההסכם

180

8.6 ,8.5
בחוזה

נבקש לקבוע כי אחריות הספק כלפי עובדיו
תהיה על פי דין ולא באופן בלעדי .אין זה
סביר כי הספק יהיה אחראי לנזק אשר לא
ייגרם על ידו ו/או בנסיבות שלא בשליטתו,
לרבות נזק שייגרם בגין מעשה או מחדל של
המזמין או מי מטעמו או צד ג' כלשהו.

אין שינוי במסמכי ההסכם.

181

 8.7בחוזה

נבקש למחוק את המילה "לפצות" בסעיף זה
ולהותיר שיפוי בלבד בגין הוצאות שנגרמו
לרכבת.
כן נבקש לקבוע כי חובת השיפוי של הספק

אין שינוי במסמכי ההסכם .לגבי עניין פסק דין חלוט -ראה תשובה .34
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ספרור סעיף במכרז
רץ

182

 9.1בחוזה

183

) 9.3סעיף
חדש( בחוזה

כל התשובות

שאלה

תהיה בכפוף להודעת המזמין לספק על
הדרישה או התביעה מיד עם היוודע לו עליה,
ולהעביר לספק את השליטה בניהול ההגנה
מפני התביעה וכל הליך פשרה במסגרתה.
בנוסף ,נבקש לקבוע כי השיפוי יעשה כנגד
פסק דין חלוט בלבד.
לבסוף ,נבקש למחוק את המילים "הוצאות
משפט מלאות" ולהחליפן במילים "הוצאות
משפט סבירות".
הבהרה זו רלוונטית גם לסעיף  10.1ולסעיף
.10.3
נבקש להחליף את המילים "אחריות בלעדית
המלאה והבלתי מסוייגת" במילים "אחריות
על פי דין".
נבקש להוסיף סעיף חדש המגביל את אחריות
הספק לנזק ישיר בלבד עד לתקרה:
"על אף האמור בחוזה זה ו/או בדין ,הספק
לא ישא באחריות לכל נזק עקיף ,תוצאתי,
מיוחד או עונשי שייגרם למזמין ו/או לצד
שלישי כלשהו ,לרבות אובדן הכנסה ,רווח
מנוע ,אובדן נתונים ,אובדן זמן מחשב,
שחזור תוכנות ,רכישות מוצרים או שירותים
חלופיים על ידי המזמין )כגון עלות כיסוי(,
עלויות זמן השבתה .בכל מקרה ,גבול
אחריות הספק לפיצוי בגין נזק ישיר ,למעט
נזק גוף או נזק לרכוש מוחשי ,לא יעלה על
גובה סך כל התמורה השנתית המגיעה
למזמין על פי הסכם זה .הגבלת אחריות
כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא,
תהא עילתה אשר תהא ,בין חוזית ,בין
נזיקית ובין אחרת".

ראה תשובה .35

ראה תשובה .35
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שאלה

כל התשובות

ספרור סעיף במכרז
רץ

186

 13.1בחוזה

נבקש כי זכות הקיזוז של המזמין תוגבל
לסכומים קצובים מכוח הסכם זה בלבד,
בכפוף להודעה של  14ימים מראש ובכתב.

אין שינוי במסמכי ההסכם.

187

 14.4בחוזה

נבקש למחוק את סיפא הסעיף "ובין
לתביעות מכל סוג שהוא" .צד להסכם אינו
רשאי למנוע מהספק זכויות העומדות לו
כבעל דין.

אין שינוי במסמכי ההסכם.

188

 14בחוזה

189

 15.4בחוזה

נבקש להבהיר כי האמור בסעיף חל רק על
תוצרי השירותים שפותחו באופן ייחודי על
ידי הספק עבור המזמין ואשר יהיו בבעלות
המזמין .בהתאם ,האמור אינו חל על מוצרי
מדף ו/או קוד פתוח ו/או מוצרים של הספק
ו/או של צדדים שלישיים ו/או מתודולוגיות,
נהלי ושיטות עבודה ,כלים סטנדרטיים,
רעיונות ,תפישות know-how ,ו/או פיתוחים
סטנדרטיים ו/או ידע ,אשר הינו ידע גנרי
ואלה יישארו בבעלות בעליהם.
אין שינוי במסמכי ההסכם.
נבקש להבהיר כי חילוט הערבות יבוצע אך
ורק במקרה של הפרה יסודית וזאת לאחר
הודעה מראש ובכתב של  30יום ומתן ארכה
לתיקון ההפרה בטרם חילוט הערבות .כמו כן
נבקש להבהיר כי הסכום שיחולט ישקף את
הנזק שנגרם בפועל וכי הערבות לא תהווה
פיצוי מוסכם.כמו כן נבקש לבטל את החובה
לחדש את סכום הערבות כל אימת שהערבות
מחולטת ,שכן המשמעות היא למעשה ערבות
בלתי מוגבלת בסכום.
הבהרה זו רלוונטית גם לסעיף .15.5

190

 16.1ג'
ס"ק  8בחוזה

ראה תשובה .39

נבקש למחוק את המילים "ו/או מי מבעליו"
של הספק.

ראה תשובה .40
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שאלה

כל התשובות

ספרור סעיף במכרז
רץ

191

 16.3.1בחוזה

ההסדר הכתוב בסעיף איננו מתאים להסכם
מסגרת שבו נעשים תיחורים מעת לעת בין
הספקים הזוכים באשכול.
לחילופין ,נבקש למחוק את המילים "ו/או
מהטעמים המנויים בסעיף".

אין שינוי במסמכי ההסכם ,כמו כן ראה תשובה .40

192

 16.3.4בחוזה

נבקש למחוק את המילים "לפי הערכת
המתאם .למען הסר ספק...ותחייב את
הספק" .אין זה סביר להעניק למזמין זכות
חד צדדית לקבוע איזה תשלום מגיע לספק.

אין שינוי במסמכי ההסכם ,כמו כן ראה תשובה .40

193

נספח ה'
ערבות
בחוזה

נבקש להוסיף לנוסח הערבות כי הערבות
איננה ניתנת להסבה/המחאה

אין שינוי במסמכי ההסכם

194
195

כללי
בהזמנה –
סעיפים 3.3
)עמוד  (2ו-
) 16.11עמוד
;(9
בחוזה – סעיף
) 2.3עמוד (4

מאושר .יש למלא את הנספחים בכתב יד לחילופין לרשום מצ"ב נספח מודפס ,ולצרפו לגב
לא
נבקש להעביר את מסמכי המכרז על נספחיו בקבצי
וורד.הרלוונטי.
הנספח
אין שינוי במסמכי ההזמנה וההסכם.
מדובר במכרז מסגרת ,לבחירת מספר
ספקים ,שעל בסיסו יערכו תיחורים בין
הספקים שהצעותיהם נמצאו כהצעות שזכו
בניקוד הגבוה ביותר ולא במכרז שמבוצע אד
הוק .נוכח האמור ,אין זה סביר לאפשר
לרכבת להתקשר בהתקשרות עם ספקים
שאינם נמנים על הספקים הזוכים בקשר עם
השירותים נשוא מכרז זה .נוכח האמור,
מתבקש למחוק בסעיף  3.3את המילים
"הרכבת שומרת לעצמה את הזכות למסור
מטלות ,לכל ספק אחר ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי ועל פי צרכיה" ולהבהיר חלף זאת כי
במהלך תקופת ההתקשרות הרכבת תהא
רשאית להתקשר בקשר עם שירותים נשוא
מכרז זה אך ורק עם אחד הספקים הזוכים
על בסיס הליכי תיחור במסגרת מכרז זה.
בהתאמה ,מתבקש אף להחליף בשורה
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ספרור סעיף במכרז
רץ

כל התשובות

שאלה

האחרונה בסעיף  3.3את המילים "לכל גורם
אחר" במילים "לכל ספק זוכה אחר" וכן
מתבקש לתקן בהתאמה את סעיף 16.11
להזמנה.
באופן דומה ,מתבקש למחוק בסעיף  2.3ג.
לחוזה את האמור החל מהשורה השלישית –
"כמו כן ,שומרת לעצמה הרכבת את
האפשרות להרחיב את מעגל הספקים" ועד
לסוף הסעיף.
196

197

201

סעיף 3.4
)עמוד (2

מתבקש למחוק הסעיף וחלף זאת להבהיר,
כפי שעולה במפורש משאר הוראות המכרז
ומסעיף  – 1כי חלוקת העבודה תעשה
בהתאם לתוצאות תיחור שייעשה בין כל
המציעים הזוכים ,אד הוק ביחס לכל שירות
נדרש )ולא כפי שמשתמע לכאורה מהאמור
בסעיף – באופן שעלול ליצור חוסר שיוויון בין
זוכים במכרז(.

סעיף ) 7עמוד
(4

הואיל וישנם פחות מ 10-ימי עסקים בין
המועד האחרון למשלוח שאלות ההבהרה
) (26.2לבין המועד האחרון להגשת ההצעות
) ,(12.3נבקש לדחות את המועד האחרון
להגשת ההצעות ,כך שיהיו לכל הפחות  7ימי
עסקים בין מועד פרסום מענה הרכבת
לשאלות ההבהרה לבין המועד האחרון
להגשת ההצעות ,וזאת על מנת לאפשר למציע
לבחון כנדרש את מענה הרכבת ולכלכל באופן
מושכל את הצעתו למכרז בהתבסס על
המענה האמור.

סעיף ) 2עמוד קיימת סתירה לכאורה בין האמור בשני
 (12וסעיף  2.2הסעיפים בסעיף הראשי ובסעיף המשנה –
)עמוד  ;(13וכן מסעיף ) 2ובאופן דומה מסעיף  (3עולה כי

אין שינוי במסמכי ההסכם.

מקובל ,ראה הודעות באתר הרכבת

מובהר כי חישוב הניקוד הינו באופן ממוצע ל 2-הממליצים ,קרי סך הניקוד מ 2-הממליצים
מחולק ב.2-
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שאלה

סעיף  3וסעיף
) 3.2עמוד (14

חישוב הניקוד ייעשה בנפרד ביחס לכל ממליץ
וכי ביחס לכל ממליץ יינתן ציון מקסימלי של
עד  12נקודות )בסעיף  (2או ציון מקסימלי של
עד  6נקודות )בסעיף  – (3בהתאם לאשכול
הרלבנטי.
ואולם ,מסעיף ) 2.2ובאופן דומה מסעיף (3.2
עולה כי חישוב הניקוד יעשה באופן ממוצע –
אנא הבהירו כיצד יתבצע ניקוד האיכות של
חוות דעת הלקוחות – הן ביחס לאשכולות 1-
) 3סעיף  (2והן ביחס לאשכול ) 4סעיף .(3

כללי – בנספח
ו' להזמנה -
עמוד ;34
בנספח ג'
לחוזה –
עמודים 27-
;28

מתבקש שיובהר כי חרף האמור
בנספחי הסודיות ובסעיפי הסודיות
בחוזה ,ביחס למידע המפורט להלן,
לא תחול חובת סודיות:
 .1מידע אשר גילויו נדרש על פי דין;
 .2מידע שהוא נחלת הכלל ,ובלבד שלא הפך
לנחלת הכלל ,כתוצאה מהפרת חובת
הסודיות כאמור על ידי הספק;
 .3מידע שהיה בידי הספק עובר לחתימת
החוזה או התגלה באופן עצמאי;
 .4מידע שהועבר לספק על ידי צד ג' ,שלא תוך
הפרת חובת סודיות כלפי המזמין;
 .5מידע הקשור לטכניקות ,רעיונות ,שיטות
עבודה ,ידע מקצועי וידע גנרי בתחום
המחשוב והתוכנה שאינם ייחודיים לרכבת.

בחוזה – סעיף
) 4.11עמוד (9
וסעיף 17
)עמוד (21

207

כל התשובות

סעיף 2.1
)עמוד (3
בחוזה

מתבקש להבהיר כי "ההוראות וההנחיות
הנוספות שתינתנה מעת לעת על ידי הרכבת"
מתייחסות אך ורק לאופן מילוי הוראות
ההסכם וכי לא יהיה בהן בכדי להשית
תשומות/עלויות/הוצאות נוספות כלשהן על
המציע שלא הובאו לידיעתו במסמכי המכרז.

ראה תשובה .44

אין שינוי במסמכי ההסכם.
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סעיף  2.3ה.
)עמוד (4
בחוזה

כל התשובות

שאלה

מתבקש למחוק המילים בשורה
(1
השניה – "אשכולות מקבילים" – התיחור
אמור להתבצע אך ורק מול ספקים שזכו
באשכול הרלבנטי.

אין שינוי במסמכי ההסכם.

מתבקש להבהיר שככל שהרכבת
(2
החלה בהליך תיחור כלשהו במסגרת
הזמנת עבודה – הספק שעימו תתבצע
ההתקשרות הרלוונטית ,יהיה הספק שזכה
בהליך התיחור )ושבמקרה שכזה לא יהיה
ניתן להתקשר רנדומלית עם ספק כאמור
בסעיף  2.3ד.(.
209

סעיף 2.6
)עמוד (4
בחוזה

מדובר בחוזה מסגרת שבמסגרתו יתבצעו
הזמנות עבודה מעת לעת ויועמדו מועמדים
לעבודה ,והכל בהתאם לאמור בסעיף 5
למפרט השירותים – נוכח האמור ,הוראת
הסעיף אינה ברורה.
מתבקש להבהיר כי כוונת הסעיף שהספק
יידרש להיות ערוך לקבלת הזמנות עבודה
תוך  21ימים מיום החתימה על ההסכם וכי
הליך קבלת ההצעות יהיה כאמור בסעיף 5
למפרט השירותים ,או לחלופין מתבקש
למחוק הוראות הסעיף )שכאמור אינו רלבנטי
להסכם מסגרת(.

אין שינוי במסמכי ההסכם.

210

סעיף 2.7
)עמודים (4-5
בחוזה

במכרז ובמפרט הטכני )מפרט השירותים( אין
כל זכר לכך שבמסגרת המכרז ניתן יהיה
להנפיק בקשות לביצוע פרויקטים/מטלות
שמחירם יהיה מחיר

אין שינוי במסמכי ההסכם.

סעיף  2.8יב.
)עמוד (6

לא ניתן לדרוש מהספק לקבל אישור מראש
"לכל סוגי הפעילויות והפעולות אותן יבצע"
– מדובר בדרישה אמורפית וכוללת שלא

211

נוסח הסעיף לא ישונה
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213

214

כל התשובות

שאלה

בחוזה

מאפשרת לספק לבצע את השירותים מבלי
לקבל אישור מראש על כל פעולה .מתבקש
למחוק הוראת הסעיף ,או לחלופין ,לקבוע
רשימה סגורה של מקרים שבהם יידרש
הספק לבקש אישור מראש מהרכבת.

סעיף  2.8יג.
) (3 – (1עמוד
 (6בחוזה

מתבקש להבהיר ,למען הסר ספק ,כי האמור
בסעיפים אלו לא יחול מקום בו יידרש הספק
להחליף איש צוות מטעמים שאינם תלויים
בספק.

סעיף
2.8יג(6.ד(
)עמוד (7
בחוזה

מתבקש לתקן הסעיף ,כך שיובהר שזכאות
הרכבת לפנות לספק אחר לשם קבלת
השירותים ,תקום רק לאחר שהספק הקיים
לא הצליח לאתר עובד חלופי בהתאם
להוראות הסעיף.

סעיף ) 3עמוד
 (8בחוזה

מתבקש להבהיר כי הזמנת עבודה
(1
שהוזמנה במסגרת תקופת ההתקשרות
תהא בתוקף עד לסיומה )וזאת אף אם
תקופת ההתקשרות על פי ההסכם
תסתיים(.

ראה תשובות  104ו.124 -

אין שינוי בהוראות ההסכם.

 -(1אין שינוי במסמכי ההסכם.
 -(2הרכבת תודיע על מימוש האופציה בבהתאם לקבוע בחוזה.

מתבקש להבהיר כיצד תמומש
(2
האופציה – האם על הרכבת להודיע על
מימוש האופציה או לחלופין על אי מימושה
– ומהי תקופת ההודעה כאמור.
215

216

סעיף 4.2
)עמוד (8
בחוזה

מדובר במכרז מסגרת ולכן בשלב זה אין כל
אינדיקציה להיקף העבודות והשירותים או
היקף העובדים – מתבקש לתקן הסעיף
בהתאמה ולמחוק אזכורים אלו.

סעיף 4.10
)עמוד (9

מתבקש להבהיר כי ככל שיידרש לבצע
הדרכות ,תיאומים וכיוב' – הספק יהיה זכאי

אין שינוי במסמכי ההסכם.

ראה תשובה 30
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כל התשובות

שאלה

בחוזה

לתגמול שעתי בהתאם לשעות העבודה
שיידרשו לטובת האמור ולהצעתו הכספית.

219

סעיף 6.8
)עמוד (11
וסעיף 13
)עמוד (18
בחוזה

א .מתבקש לתקן הסעיפים האמורים ולקבוע
כי זכות הקיזוז תוגבל אך ורק לסכומים א' -אין שינוי במסמכי ההסכם.
קצובים להם זכאית הרכבת מכח הסכם
זה.

220

סעיפים 8-10
)עמודים 12-
 (14בחוזה

221

 11.1.1בחוזה

ב .וכי בכל מקרה ,קיזוז יבצוע אך ורק לאחר
שניתנה הודעה של  7ימים לספק על ב' -התקבל .בסיפא לסעיף  13.1יתווסף המשפט " :מובהר כי בטרם יבוצע קיזוז הרכבת תשלח
הקיזוז הצפוי ,על מנת ליתן שהות לספק הועדה על כך לספק ,לפחות  7ימים מטרם ביצוע הקיזוז".
לתקן ההפרה שבגינה צפוי הקיזוז כאמור.
מתבקש כי יובהר שעל אף האמור בסעיפים
אלו ,אחריות הספק ,מכל מין וסוג תהיה בגין
נזקים ישירים בלבד להם אחראי הספק
בהתאם לקביעת פס"ד שלא עוכב ביצועו
ובכל מקרה אחריות הספק תהא מוגבלת
במצטבר לתמורה ששולמה בפועל לספק עבור
השירותים שהעניק במסגרת הזמנת עבודה
רלבנטית במשך  6חודשים שקדמו למועד
קרות הנזק.
 המילים "והבאים מטעם הרכבת " ימחקו -המילים "שלא יפחתו מ" ימחקו

222
223

 11.1.2בחוזה
 11.1.3בחוזה

המילים "שלא יפחתו מ" ימחקו

ראה תשובה  .35אין שינוי נוסף.

מקובל

אין שינוי במסמכי ההסכם
מקובל

לאחר המילים "ביטוח אחריות מקצועית " ראו תשובות בצמוד
יתווספו המילים "משולבת חבות המוצר
 - "TECHGUARD 06/16אין שינוי
במסמכי ההסכם
המילים "שלא יפחתו מ" – ימחקו  -מקובל
" "₪ 8,000,000ימחקו ובמקום ירשם
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 11.1.4בחוזה

סעיף 14.1
)עמוד (18
בחוזה

שאלה

כל התשובות

" "$ 1,000,000בתנאי שלא נערך ביטוח אחר
המכסה את אותה חבות ולמעט במקרה של
אי תשלום פרמיה ו/או מרמה
לאחר המילים " הביטוח יכלול תקופת
גילוי ....תוקף הביטוח" יתווספו המילים "
למעט במקרה של אי תשלום פרמיה ו/או
מרמה ובתנאי שלא קיימת פוליסה חלופית
המכסה את אותו החבות - .מקובל.
במקום המילים "דליפת מידע " ירשם"
” – "Privacy Breachמקובל.
לאחר המילים "הפרת זכויות קניין רוחני
למעט פטנטים" יתווספו המילים " למעט
סודות מסחריים"  -מקובל
המילים "אתרי אינטרנט" ימחקו  -מקובל
לאחר המילים "חבות מוצר" יתווספו ראו תשובות בצמוד
אחריות
משולב
"
המילים
מקצועית - "TECHGUARD" 06/16אין
שינוי במסמכי ההסכם
 - ₪ 8,000,000ימחקו " ובמקומם ירשם "
 - "$ 1,000,000אין שינוי במסמכי ההסכם
לאחר המילים " הביטוח יכלול תקופת
גילוי ....תוקף הביטוח" יתווספו המילים "
למעט במקרה של אי תשלום פרמיה ו/או
מרמה ובתנאי שלא קיימת פוליסה חלופית
המכסה את אותו החבות" – מקובל.
ראה תשובה 39
מתבקש כי יובהר ,כמקובל בתחום,
שמתודולוגיות ,נהלי ושיטות עבודה ,כלים
סטנדרטיים ,רעיונות ,תפישותknow-how ,
ו/או פיתוחים סטנדרטיים ו/או ידע אשר הנו
ידע גנרי ואינו מהווה פיתוח אשר נוצר באופן
ייעודי עבור מזמין יוחרג מתחולת הגדרת
"המסמכים" ולא ייחשב לקניינה של הרכבת.
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סעיף 15
)עמוד (19
בחוזה

227

סעיף (7 16.1
וכן סעיף 16.2
)עמוד (20
בחוזה

כל התשובות

שאלה

הואיל ומדובר בהסכם מסגרת ,אשר
(1
אין כל וודאות לביצוע הזמנה כלשהי על ידי
הרכבת במסגרתו ,מתבקש לתקן הסעיף,
כך שיובהר כי רק מקום בו לספק תונפק/נה
הזמנה/ות בשווי מצטבר העולה על 500,000
 ,₪יידרש הספק להפקיד ערבות כאמור
לזכותה של הרכבת.

אין שינוי במסמכי ההסכם

בסעיף  - 15.4מתבקש למחוק
(2
המילים בשורה הראשונה "כל סכום שהוא
בקשר עם החוזה" ולהבהיר כי מימוש
ערבות ייעשה רק מקום בו ישנה הפרה שלא
תוקנה לאחר שניתנה לספק שהות מספקת
לתקן ההפרה.
בסעיף  - 15.5מתבקש למחוק את
(3
הדרישה לכינון הערבות )השלמת סכום
הערבות שחולט( ,שאם לא כך ,ניתנת
למעשה לרכבת בטוחה בלתי מוגבלת
במסגרתה הקבלן )והבנק( מחויבים
להבטיח תשלום של סכום אינסופי בגין
נזקים שנגרמו לכאורה במתן השירותים.
למצער ,מתבקש להגביל הדרישה לכינון
סכום הערבות לפעם אחת בלבד.
מתבקש למחוק הסעיפים האמורים ,אשר
מאפשרים הלכה למעשה לרכבת לבטל
ההתקשרות כל אימת שתחפוץ .ביטול
בנסיבות כאמור ,אמור להוות ביטול שלא
כדין של החוזה – על כל המשתמע מכך.
היה וחרף בקשתנו כאמור הסעיפים לא
יימחקו – מתבקש לכל הפחות לתקן הוראות
סעיפים אלו ,כך שיעמדו בקנה אחד עם
הוראות סעיף  9למפרט השירותים )עמוד ,(7

אין שינוי במסמכי ההסכם ,כמו כן ראה תשובה  28ותשובה .40
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שאלה

שהינן הוראות סבירות יותר בנסיבות העניין.
228

סעיף 16.3.1
)עמוד (20
בחוזה

בשורה הראשונה בסעיף – מתבקש
(1
למחוק המילים "ו/או מהטעמים המנויים
בהסכם זה" – שכן ,חלק מהטעמים
המאפשרים לרכבת לבטל החוזה ,אינם
קשורים כלל באופן ההתנהלות של הספק –
וברור שבמקרים שכאלה הספק אינו נדרש
לשאת בפיצוי כלשהו כלפי הרכבת.

אין שינוי במסמכי ההסכם  -ראה גם תשובה .40

מתבקש להוסיף בסוף הסעיף – וזאת
(2
כסעד יחיד ובלעדי בגין האמור.
229

סעיף 16.3.4
)עמוד (21
בחוזה

מתבקש להבהיר כי האמור בסעיף
(1
רלבנטי רק מקום בו ההזמנה מתייחסת
למטלה/פרויקט שנקבע לה מחיר קבוע
)כאמור בסעיף  2.7.2לחוזה(.

 -1אין שינוי במסמכי ההסכם.
 -2אין שינוי במסמכי ההסכם.
ראה גם תשובה .40

מתבקש למחוק המשפט האחרון
(2
בסעיף המתחיל במילים "למען הסר ספק,
קביעת המתאם."...
230

סעיף 2.1.5ב.
)עמוד -(1
מפרט
השרותים

בשורה האחרונה בסעיף ,מתבקש לכתוב חלף
המילים "לפחות שבוע מראש" את המילים
"לפחות  30ימים מראש".

הבקשה לא מאושרת

231

סעיף 6.1
)עמוד -( (6
מפרט
השרותים

מתבקש ליצור מדרג לפיו במקרה של איחור,
תשלח התראה וככל שחרף ההתראה
האמורה לא יועבר מועמד תוך  3ימים מיום
קבלת ההתראה – יהיה פיצוי מוסכם בסך של
 500ש"ח לכל יום איחור ,עד לתקרה
מקסימלית של .₪ 4,000

ראה תשובה 23

סעיף 6.2

סעיף כאמור אינו מתאים להסכמי מסגרת

232

הבקשה לא מאושרת
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מפרט
השרותים

239

פרק ב'
חוזה סעיף
11.1
פרק ב'
חוזה סעיף
11.1.3

241

פרק ב'
חוזה סעיף
11.1.4

242

פרק ב'
חוזה סעיף
11.2
פרק ב'
חוזה סעיף

240

243

כל התשובות

שאלה

עם ריבוי תפקידים בהם מטבע הדברים ייתכן
שבמקרים מסוימים יועברו פרטי מועמדים
אשר אינם תואמים במלואם לדרישות
התפקיד המקוריות – מתבקש למחוק האמור
ולהסתמך על-כך שמכורח הוראות הדין
הספק נדרש לקיים את חיוביו מכח החוזה
)ובכללם החיובים להציג פרטי מועמד במועד
שנקצב לו לשם כך( בתום לב.
מבוקש כי המילים " ,לכל התקופה הנוספת ...אין שינוי במסמכי ההסכם
ולמצער" תמחקנה.
מבוקש כי:
א .לאחר המילים "תוקף הביטוח" ייכתב ",
בתנאי כי לא נערך על ידי הספק ביטוח
חלופי בעל כיסוי מקביל למתחייב ע"פ ראו תשובות בצמוד
סעיף זה" - .מקובל
ב .לאחר המילים "מקרה ביטוח" ייכתב
"מכוסה" -.מקובל
ג .המילים "חבות בגין הפצת ...ולאתרי
אינטרנט" תמחקנה - .מקובל חלקית.
ראו תיקון בגוף הסעיף בחוזה המעודכן.
מבוקש כי לאחר המילים "תוקף הביטוח" מקובל
ייכתב " ,בתנאי כי לא נערך על ידי הספק
ביטוח חלופי בעל כיסוי מקביל למתחייב ע"פ
סעיף זה".
מבוקש כי לאחר המילים "ביטוחי הספק" אין שינוי במסמכי ההסכם
ייכתב "כמפורט לעיל".
מבוקש כי:
א .המילה "ופוליסות" תמחק.

אין שינוי במסמכי ההסכם
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11.3

שאלה

ב.
ג.
ד.

245

פרק ב'
חוזה סעיף
11.4

246

פרק ב'
חוזה סעיף
11.6
פרק ב'
חוזה סעיף
11.7

247

248

249
250

כל התשובות

בס"ק  11.3.1המילים "וכתנאי מוקדם
להתקשרות" תמחקנה.
ס"ק  11.3.2יימחק.
בס"ק  11.3.4המילים "ו/או פוליסות
ביטוחי הספק" תמחקנה.

אין שינוי במסמכי ההסכם

מבוקש כי:
א .המילים "ו/או פוליסות ביטוחי הקבלן"
תמחקנה.
ב .בס"ק  11.4.1המילים "ו/או פוליסות
ביטוחי הספק" תמחקנה.
מבוקש כי המילים "סכומים אלה יהיו ...על אין שינוי במסמכי ההסכם
פי החוזה" תמחקנה.
מבוקש כי:
א .המילה "על" תמחק ובמקומה ייכתב ראו תשובות בצמוד
"רשאי - ".מקובל
ב .המילים "ולכלול במסגרתו ...לעיל"
תמחקנה - .אין שינוי במסמכי ההסכם
מבוקש כי המילים "ו/או של הבאים מטעם אין שינוי במסמכי ההסכם
הספק" תמחקנה.

פרק ב'
חוזה סעיף
11.8
נספח י' לחוזה מבוקש כי קוד ) 309ויתור על תחלוף( יימחק.
– צד ג'
נספח י'
מבוקש כי קוד ) 309ויתור על תחלוף( יימחק.
לחוזה-

אין שינוי במסמכי ההסכם
אין שינוי במסמכי ההסכם
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255

257

258

שאלה

אחריות
מקצועית
נספח י'
מבוקש כי:
חבות
לחוזה-
א .קוד ) 302אחריות צולבת( יימחק.
מוצר
ב .קוד ) 309ויתור על תחלוף( יימחק.
מבוקש להבהיר שהרכבת תפעל בהתאם
נספח א' –
להוראות סעיף 2ג לחוק חובת מכרזים והיא
נספח אמות
תאפשר לעסקים קטנים או בינוניים לספק
המידה
את השירותים המבוקשים .שהרי ,קביעת
לבדיקת
מדד איכות הנגזר מהיקף המשרות בחברות
הצעות
המציעות נותן עדיפות משמעותית לחברות
הגדולות בשוק וחוסם את אפשרות הזכייה
של עסקים קטנים או בינוניים )המעסיקים
עשרות או מאות עובדים(
מנהל הפעילות -האם ייגבה תשלום עבור כל
נספח א' –
שעת עבודה שלו?
נספח אמות
המידה
לבדיקת
הצעות
הצעת מחיר -האם יש להגיש במעטפה
נספח ג'1
נפרדת?

262

הסכם
התקשרות,
פרק ב'
הסכם
ההתקשרות
סעיף 2.8

264

הסכם
ההתקשרות
סעיף .2.8ג1.

263

כל התשובות

אין שינוי במסמכי ההסכם

הבקשה התקבלה באופן חלקי.
ראה את מסמכי המכרז המעודכנים שיפורסמו באתר.

הרכבת לא תשלם עבור פעילותו של מנהל הפעילות )"פעילותו תתומחר במסגרת מחיר השעה של
עובדי המציע"(– .
ראה סעיף  4.1.6בנספח א' למכרז.
ראה תשובה  3לעיל.

האם יש למלא פרטים ולחתום על פרק ב'
החוזה ונספחיו?

ראה תשובה  66לעיל.

מבוקש להבהיר שדרישת הרכבת לעדכון
ביחס להחלפה ו/או שינוי עובדים תחול אך
במקרים שבהם החלפת ו/או שינוי העובדים
תיעשה ביוזמת הספק.
מבוקש להבהיר כי קבלני משנה מטעם הספק
וכן עובדי חברות קשורות ייחשבו לצרכי מתן
השירותים כעובדי הספק

אין שינוי במסמכי ההסכם.

אין שינוי במסמכי ההסכם.
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265

הסכם
ההתקשרות
סעיף .2.8י
הסכם
ההתקשרות
סעיף .2.8יג
הסכם
ההתקשרות
סעיף .2.8יג6.

269

הסכם
ההתקשרות
סעיף 3.2

270

הסכם
ההתקשרות
סעיף 4.10

271

הסכם
ההתקשרות
סעיף 5.4

272

הסכם
ההתקשרות
סעיף .6.4ג
הסכם
ההתקשרות
סעיף 6.7
הסכם
ההתקשרות
סעיף 9

266
267

273
274

שאלה

כל התשובות

מבוקש להבהיר שמסירת הדיווחים תיעשה,
לכל היותר ,אחת לחצי שנה.

אין שינוי במסמכי ההסכם.

מבוקש להבהיר שכל האמור בסעיף זה יחול
אך במקרים של הפסקה ו/או החלפה יזומה
של הספק את מי מעובדיו.
מבוקש להבהיר שפניית הרכבת לספק אחר
תיעשה אך לאחר שהספק עימו התקשרה
הרכבת לא סיפק לרכבת את כוח האדם
המקצועי הנדרש.
מבוקש להבהיר שהודעת מימוש תקופות
האופציה )כולן או חלקן( תינתנה  90ימים
לפחות טרם תום תקופת ההתקשרות
הרלוונטית.
מבוקש להבהיר כי הספק לא יידרש לחשוף
בפני כל גורם אחר את שיטות עבודתו ו/או
קניינו הרוחני .כמו כן ,מבוקש להבהיר
שהספק יהא זכאי לתשלום נוסף בגין חפיפת
הצד השלישי.
מבוקש להבהיר שהספק יהא זכאי לתמורה
מלאה בגין כלל השירותים אשר ניתנו על ידו
לרכבת קודם למועד מסירת ביצוע העבודות
לספק אחר
מבוקש להבהיר כי אישור רשויות המס בגין
גובה ניכוי המס במקור שיש לבצע תענה על
דרישת סעיף קטן זה.
מבוקש להבהיר שכוונת הרכבת הינה למיסים
ותשלומים החלים על נותן שירותים ולא על
מזמין שירותים.
מבוקש להבהיר שאחריות הספק על פי הסכם
זה או הדין לא תעלה על התמורה אשר
שולמה לו בפועל בגין השירותים אשר ניתנו
על ידו עד למועד קבלת דרישת הרכבת.

ראה תשובות  104ו.124 -
אין שינוי במסמכי ההסכם.

אין שינוי במסמכי ההסכם.

ראה תשובה .30

אין שינוי במסמכי ההסכם.

אין שינוי במסמכי ההסכם.
אין שינוי במסמכי ההסכם.
ראה תשובה .35
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הסכם
ההתקשרות
סעיף 10
הסכם
ההתקשרות
סעיף 10
הסכם
ההתקשרות
סעיף 16.3.4
נספח ג'
להסכם
ההתקשרות
סעיף 2

276
277
278

כל התשובות

שאלה

כמו כן ,מבוקש להבהיר שאחריות היועץ
הינה לנזקים ישירים בלבד.
מבוקש להבהיר שהוראות סעיף זה כפופות
להוראות סעיף  9דלעיל ואין בהן כדי לגרוע
מתקרת האחריות המבוקשת בסעיף .9
מבוקש להבהיר שהאמור יחול אך במקרים
שבהם בידי הרכבת הוכחת תשלום ו/או פסק
דין חלוט המחייב אותה בתשלום כלשהו.
מבוקש להבהיר שקביעת המתאם תיעשה על
בסיס חשבוניות ודיווחים אשר יומצאו לו על
ידי הספק.
מבוקש להבהיר כי "מידע" לא יכלול :מידע
שהוא נחלת הכלל או שיהפוך לנחלת הכלל
שלא עקב הפרת הסכם זה; מידע אשר על פי
ראיות בכתב ,היה בידי הספק עובר
להתקשרותו בהסכם זה; מידע שהוא בגדר
ידיעותיו הסבירות והמקובלות של איש
מקצוע בתחום טכנולוגיית המידע; מידע
שנתקבל כדין מצד שלישי.

אין שינוי במסמכי ההסכם.
ראה תשובה .34
אין שינוי במסמכי ההסכם .מובהר כי הערכת המתאם תבוצע לפי ביצוע שעות עבודה בפועל.
ראה תשובה .44

280

אשכול 1

281

ביטוח ,סעיף
11.3.2

האם ניתן להגיש הצעה רק לחלק מהתפקיד
באשכול?
האם ניתן לוותר על הצגת פוליסות ולהציג
אישורי ביטוח במקום?

282

ביטוח ,סעיף
11.4.1

האם ניתן לוותר על בדיקת הפוליסות על ידי
הרכבת ולהסתפק בבדיקת אישורי הביטוח?

אין שינוי במסמכי ההסכם

283

ביטוח ,סעיף
11.6
כללי

מדובר בסעיף מסחרי.

אין שינוי במסמכי ההסכם

285

כללי

284

לא מקובל
אין שינוי במסמכי ההסכם

האם ניתן לקבל את קבצי המענה ב WORD -לא ניתן.
וב?EXCEL -
תאריך הגשת ההצעות נדחה ליום .7.5.2020
האם ניתן להאריך את הגשת ההצעה לסוף
מרץ או לאחר חג הפסח?
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 9במסמכי
המכרז
 14.3במסמכי
המכרז

301

 2.2במסמכי
המכרז -נספח
א'

302

 2.3במסמכי
המכרז -נספח
א'

299

שאלה

כל התשובות

נבקש לקבל סבב נוסף לשאלות הבהרה,
לאחר פרסום התשובות
קנס של  ₪ 1,000ליום בגין איחור חוזה
חתום הינו קנס מופרז ומוגזם .נבקש להפחית
את סכום הקנס ב 50%ולקבוע כי הקנס יוטל
רק במקרה של איחור שלא אושר מראש על
ידי הרכבת.
נבקש להסב את תשומת לבכם לסתירה בין
הטבלה בסעיף  2לבין סעיף  2.2בהתייחס
לחוות דעת לקוחות ,מצוין מפורשות כי
"חישוב הניקוד הינו באופן ממוצע ל 2
הממליצים ,קרי סך הניקוד מ  2הממליצים
מחולק ב  "2ואילו בסעיף  2בהתייחס לחוות
דעת לקוחות ,בטבלה ,מצוין כי לממליץ 1
ינתנו  12נקודות ואילו לממליץ  2ינתנו גם 12
נקודות ולא באופן ממוצע .אנא הגדירו את
אופן החישוב.
נבקש להסב את תשומת לבכם לסתירה בין
הטבלה בסעיף  2לבין הטבלה בסעיף .2.3
בסעיף  2.3בה מפורטת טבלה הכוללת 4
אמות מידה לבחינת מנהל הפעילות ,וחלוקת
ניקוד בין ארבע אמות המידה ,רמה
מקצועית ,רמת השירות ,ניסיון מקצועי
קודם והיקפי הניהול והתרשמות כללית.
ואילו בסעיף  2לטבלה ,בהתייחס למנהל
הפעילות מפורטות רק  2אמות מידה ,וותק
וניסיון וראיון אישי ,בחלוקת נקודות שונה
מזו המפורטת בסעיף .2.3
אנא הגדירו את אופן החישוב.

לא מקובל.
ללא שינוי.

ראה תשובה  201לעיל.

אכן נרשם בטעות בטבלה שבסעיף  2ובסעיף לנספח א' –אמות מידה לבדיקת הצעות .יש
להתייחס לפרמטרים המפורטים בסעיף ) 2.3עבור אשכולות  1עד ( 3ובסעיף ) 3.3עבור אשכול (4
בנספח א' כאמור.
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 3.3נספח ח'
+
 2.3נספח ז'
לחוזה

308

פסקה
ראשונה
בנספח ט'5
2.3א' בחוזה

312

2.3ה' בחוזה

313

2.8ח' בחוזה

311

כל התשובות

שאלה

השימוש במילה "קשר" כפי שמופיע בסעיף
הינו רחב ועלול להוביל לאי הבנות .נבקש
שיובהר כי הקשר המדובר בסעיף הינו קשר
משפחתי מקרבה ראשונה ו/או קשר שיש בו
כדי להשפיע על זכייה במכרז.
בנספח בשורה רביעית קיימת הפניה לסעיף
 5.1בנספח א' ,אנא אשרו כי ההפניה שגויה
וההפניה הנכונה היא לסעיף  4.1בנספח א'
נבקש הבהרה למחוק את המילים" :ובהיעדר
הנחיה מפורטת בנספח א' – לביצוע כלל
המטלות שתדרוש הרכבת באמצעות המתאם
ללא יוצא מהכלל" .ההסכם הינו לביצוע
השירותים להם הציע הספק הצעה במסגרת
המכרז ובגינם זכה הספק במכרז.
הסעיף בנוסחו הנוכחי אינו ברור מאחר
ומאפשר לרכבת להתקשר עם כל ספק שזכה
באשכול ללא תיחור כלל ולמעשה נוגד את
מהות המכרז שמטרתו להוות מסגרת למאגר
ספקים אשר ביניהם ייערך תיחור לבחירת
הספק שיספק שירות מסוים .אנא הבהירו
כוונתכם בסעיף או לחילופין אנא מיחקו את
השורה השלישית וחלק מהשורה הרביעית
בסעיף ,החל מהמילים "וזאת בנוסף על
זכותה להתקשר "...ועד למילים..." :לשם
קבלת השירות הנדרש לה".
נבקש שיובהר שהרחקה מיידית של עובד
מאתרי העבודה תיעשה רק במקרה של הפרת
משמעת חמורה מצד העובד .אחרת ,בכל
מקרה שהרכבת לא תהיה שבעת רצון מטיב
או איכות השירותים שמסופקים על ידי עובד

אין שינוי במסמכי ההסכם.

ראה תשובה  11לעיל.

אין שינוי במסמכי ההסכם.

אין שינוי במסמכי ההסכם

אין שינוי במסמכי ההסכם.
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 5.3בחוזה

315

5.3
+
5.4
בחוזה

316

 8.6בחוזה

317

 9בחוזה

כל התשובות

שאלה

מסוים ,תשלח הרכבת הודעה בכתב בנושא
לספק ותאפשר הזדמנות סבירה בנסיבות
העניין לתיקון המצב ורק בחלוף המועד
לתיקון שבמהלכו לא תוקן המצב ,יידרש
הספק להחליף את העובד מיידית.
נבקש הבהרה למחוק את הסעיף .הקביעה
לפיה העבודות ובוצעו כנדרש או לא צריכה
להיעשות בהתאם למפרט העבודות ודרישות
המכרז ולא על פי שיקול דעתו המוחלט
והבלעדי של גורם מטעם הרכבת.
הקביעה לפיה יהיה על הספק לתקן את
הדרוש באופן מיידי אינה סבירה .יש לקבוע
מועדים סבירים בנסיבות העניין ,לתיקון
הנדרש .בהתאם נבקש למחוק את המילים
"מיד" בסעיף  5.3ו"בהקדם האפשרי" בסעיף
 5.4ותחתם לציין "במועד סביר שייקבע".
נבקש שיובהר כי אין באמור בסעיף כדי
לפטור את הרכבת מאחריות לנזק המוטלת
עליה לפי דין.
נבקש להגביל את אחריות הספק ,כמקובל
בהסכמים מסוג זה ,ולהוסיף סעיף מגבלת
אחריות כדלקמן" :על אף כל האמור בהסכם
זה ו/או בכל דין ,הספק יישא באחריות
לנזקים ישירים בלבד אשר נגרמו כתוצאה
ממעשה או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו
ובכל מקרה הספק לא יישא באחריות לנזקים
תוצאתיים ו/או מיוחדים ו/או עקיפים
כלשהם .כמו כן נבקש כי שיעור אחריותו
הכולל והמצטבר של הספק לא יעלה על סך
התמורה החוזית השנתית המגיעה לספק על

אין שינוי במסמכי ההסכם ,כמו כן ראה תשובה .28

אין שינוי במסמכי ההסכם.

אין שינוי במסמכי ההסכם.

ראה תשובה 35
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319

320

321

322

323

324

כל התשובות

שאלה

פי הסכם זה".
 10.1בחוזה
נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את
המילים "ובכפוף למגבלת האחריות הקבועה
לעיל".
 10.3בחוזה
נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את
המילים" :ואולם מובהר כי הרכבת לא תגיע
לכל הסדר פשרה אשר יש בו כדי להטיל
חברות על הספק ללא אישורו של הספק
מראש".
 13בחוזה
נבקש שיובהר כי כל קיזוז או חילוט ייעשו,
אם בכלל ,לאחר הודעה של לפחות  5ימים
מראש ובכתב לספק וביחס לסכומים קצובים
מכוח הסכם זה בלבד.
 14כולו בחוזה נבקש שיובהר כי הבעלות תינתן לרכבת בכל
המסמכים )כהגדרתם בסעיף( אשר פותחו או
הכונו על ידי הספק או מי מטעמו באופן
ייחודי וייעודי עבור הרכבת מכוח הסכם זה.
כללי נספח ג' נבקש הבהרה להוסיף סעיף הקובע את
המקרים המקובלים שבהתקיימם לא תחול
להסכם
ההתחייבות לסודיות לפיהם" :מידע סודי לא
יכלול מידע שהינו ו/או שהפך להיות נחלת
הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או היה
ידוע לי קודם לגילויו על ידי הרכבת ללא
חובת סודיות מצידי ו/או מידע שפותח באופן
עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע
שהתקבל מצד ג' כדין".
2.1.5ב'
נבקש התראה של  30יום מראש בדבר
הגדלת או הקטנת היקפי הפעילות
במפרט
השרותים
2.2.5
נבקש שהמועד המינימלי להגשת מטלה

אין שינוי במסמכי ההסכם

אין שינוי במסמכי ההסכם

ראה תשובה 219

אין שינוי במסמכי ההסכם .תשומת לב לסעיף .14.1

ראה תשובה .44

הבקשה לא מאושרת

הבקשה לא מאושרת
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327
328

+
5.3
במפרט
השרותים
 4.2.2במפרט
השרותים
 4.2.4במפרט
השרותים

334

 8.2במפרט
השרותים

335

 8.3במפרט
השרותים

כל התשובות

שאלה

יעמוד על  10ימי עסקים או  21ימים קלנדרים
ממועד שליחת הבקה ע"י הרכבת )המוקדם
מבינהם(
נבקש להוסיף את המילה "סבירה" לאחר
המילה "בחינה".
נבקש למחוק את המילים "מבלי לתת נימוק
כלשהו" ובמקומם לרשום" :הסביר ובלבד
שניתנה על כך הודעה מנומקת בכתב"
נבקש שיובהר כי תשלום הפיצוי בגובה 3
חודשי העסקה של העובד יידרש רק במקרה
בו הספק מיוזמתו הבלעדית יפעל לסיום
ההתקשרות עם העובד ללא תיאום מראש עם
הרכבת בנושא .בכל מקרה יש להבהיר כי
הספק לא יחויב בתשלום כלשהו במקרה בו
העובד מיוזמתו שלו בחר להתפטר ובמקרה
כאמור יוצג מכתב ההתפטרות לרכבת.
נבקש כי חפיפה על חשבון הספק תתבצע רק
אם הספק הינו יוזם החלפת העובד

הבקשה לא מאושרת
הבקשה לא מאושרת

אין מקום להבהרות נוספות.
כל ההבהרות הללו מצויינות בסעיף  8.2בנספח א – מפרט השירותים.

מקובל.
סעיף  8.3בנספח א' מפרט השירותים יעודכן בהתאם למפורט להלן:

 8.3בכל מקרה של החלפת נותני שירות בין אם ביוזמת הרכבת או ביוזמת הספק תתקיים
חפיפה והעברת ידע מסודרת ומובנית באחריותו המלאה של הספק ועל חשבונו.
עבור כל גורם מוחלף יציג הספק תכנית חפיפה מפורטת בכתב לאישור הרכבת .תכנית החפיפה
תכלול נקודות דיווח לאישור הרכבת ועל הספק לדווח על ההתקדמות על פי התכנית שהוצגה
ואושרה.
משך תקופת החפיפה תיקבע בהסכמה בין הספק לרכבת ובהתאם לצורך המקצועי ולשיקולי
הרכבת .מובהר כי ,במקרה של חילוקי דעות מקצועיים ,בין הספק לרכבת ,בנוגע למשך
תקופת החפיפה  -ההכרעה הסופית שמורה לרכבת בלבד ,ולאור שיקוליה הבלעדיים והספק
מתחייב לבצע.
במהלך תקופת החפיפה תשלם הרכבת עבור העובד המוחלף בלבד .מעבר לכך ,מתחייב הספק
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כל התשובות

שאלה

לשאת בכל ההוצאות הנגזרות מתהליכי החפיפה והעברת הידע בין עובדיו )בין אם ההחלפה
היא ביוזמת הרכבת או בגין בקשת הספק(
336

 8.3במפרט
השרותים

339

2

נבקש שיובהר כי במקרה בו נדרשת החלפת
העובד ועקב כך החפיפה בין העובדים,
בנסיבות שאינן תלויות בספק ,כגון התפטרות
העובד או דרישת הרכבת – תקופת החפיפה
תהיה בהתאם למשך הנדרש בנסיבות העניין
)יכול להיות פחות מ 10-ימי עבודה( ובמהלכה
יישאו הספק והרכבת שווה בשווה בהוצאות
החפיפה לרבות תשלום הרכבת עבור שני
העובדים במהלך תקופת החפיפה.
האם לצורך הצגת יכולת מוכחת באספקת
שירותי כ"א )היקף משרות( נדרש המציע
להציג עובדים בכל אחד מהמקצועות
המפורטים באשכול?

341

2.3

מנהל הפעילות -האם כוונתם להצגת המנהל
שינהל מטעם המציע את הפעילות השוטפת
בפועל מול הרכבת ,או למנהל מדרג בכיר
יותר כגון סמנכ"ל?

מנהל הפעילות מוגדר במסמכי המכרז ,סעיף .2

342

16.11 ,3.3

האמור בסעיף זה איננו נכון .הרכבת איננה
שומרת לעצמה את הזכות למסור מטלות
"לכל ספק אחר" אלא תעביר לכלל הספקים
באשכול כל פניה לשירות .נבקש לתקן
בהתאם.

הבקשה אינה מאושרת.
סעיפים אלו ,במסמכי המכרז ,נותרו ללא שינוי.

344

11.3

ההפניה במסגרת צריכה להיות לסעיף 11.3
ולא .10.3

ראה תשובה  1לעיל.

345

 9.3.3בנספח
ג' – טופס

נבקש שהמזמין יגדיר במסמכי המכרז את
עלויות ההוצאות הנלוות החלות על הספק
בגין טיסת נותן שירותים לחו"ל ,או לכל

הבקשה לא מאושרת

הבקשה אינה מאושרת.
ראה מענה לשאלה .335

מענה המציע ליכולת המוכחת מפורט בנספחי ט' – 1ט' 4למסמכי המכרז.
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הצעה כספית
נספח ו' –
התחייבות
לשמירת
סודיות

349

 2.1.5ב'
במפרט
השרותים

הפחות יגדיר תקרה מקסימלית.
נבקש להבהיר כי חובת הסודיות לא תחול
ביחס ל (1) -מידע ש היה מצוי בחזקת
המתחייב לסודיות קודם לגילוי ללא חובת
שמירת סודיות; ) (2פותח באופן עצמאי )(3
נמסר לו ע"י צד ג' ללא חובת סודיות ) (4הינו
או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת
חובת סודיות של המתחייב לסודיות ) (5מידע
אשר יווצר על ידי הספק במסגרת מתן
השירותים על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי,
כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר
הועברו על ידי הרכבת ) (6מידע אשר גילויו
נדרש עפ"י דין.
נבקש שהתראה על שינוי היקף משרה של
נותן שירותים ייעשה בהתראה של חודש
מראש.

350

 2.1.5ג 5
במפרט
השרותים

נבקש כי הרכבת לא תחיל את ניכוי חצי שעת
הפסקה מדיווחי השעות על מנת שלא לפגוע
בעובדים וכל שכן גם לא על העובדים
הקיימים טרם פרסום המכרז.

הבקשה אינה מאושרת.

351

 2.2.7במפרט
השרותים

תהליך שקלול ההצעות וחישוב הציונים צריך
להיות שקוף ואחיד כלפי כל הספקים .נבקש
לתקן בהתאם.

הבקשה אינה מאושרת.

353

 8.3במפרט
השרותים

נבקש שתקופת החפיפה לא תעלה על 40
שעות .היה ודרש המזמין זמן חפיפה העולה
על  40שעות ,יישא המזמין בעלויות הן העובד
המוחלף והן העובד המחליף.

הבקשה אינה מאושרת.
ראה מענה לשאלה .335

354

 9.1.2במפרט
השרותים

נבקש להחליף את המילים "אינו מחייב
הודעה מוקדמת" במילים "יעשה ככל
שההפרה לא תוקנה תוך  7ימים מדרישת

הבקשה לא מאושרת

347

ראה תשובה .44

הבקשה אינה מאושרת.
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ספרור סעיף במכרז
רץ

כל התשובות

שאלה

הרכבת בכתב לעשות כן".
356

 4לנספח ו' –
הוראות
בטיחות

נבקש להבהיר כי בעלות הבדיקות/התחקיר
תשא הרכבת.

אין שינוי במסמכי ההסכם

357

2.8ה16.1 ,ג)(4
בחוזה

נבקש כי תנתן לספק התראה על הפרה
והזדמנות לתקן אותה ,קודם לביטול החוזה
ע"י הרכבת.

ראה תשובה .123

358

2.8ו בחוזה

העמדת כוח אדם חלופי תעשה במקרים
שבהם העדרות נותן השירותים הקבוע תעלה
על  14יום.

ראה תשובות  104ו.124 -

359

2.8ח בחוזה

360

2.8יג 1בחוזה

361

2.8יג 1בחוזה

362

2.8יג 5בחוזה

363

2.8יג 6בחוזה

364

 2.9בחוזה

365

 2.9.3בחוזה

נבקש כי תנתן לספק הודעה מראש של לפחות אין שינוי במסמכי ההסכם
 30ימים קודם לבקשה לחדול מלהעסיק עובד
מטעמו.
ראה תשובה  104ותשובה .124
למעט מקרים שאינם תלוים בספק אלא
בנותן השירותים :התפטרות ,מחלה וכיוב'
ראה תשובה  104ותשובה .124
הפסקת תקופת העסקה של נותן שירותים
ביוזמת הרכבת תהא בהודעה של  30יום
מראש.
היה וביקש המזמין להאריך את זמן החפיפה אין שינוי במסמכי ההסכם
לתקופה שעולה על  40שעות ,החל מהשעה ה-
 41ישא המזמין בעלויות החפיפה -הן של
העובד המחליף והן של העובד המוחלף.
אין שינוי במסמכי ההסכם
נבקש שפנייה לספק חלופי תעשה רק במידה
ולא הצליח הספק הקיים להציג עובד מחליף
העומד בדרישות הרכבת בתוך  14ימים.
אין שינוי במסמכי ההסכם
היה ונותן שירותים מטעם ספק טס לחו"ל
לבקשת המזמין ,לא יבקש המזמין מהספק
להעמיד נותן שירותים חלופי.
אין שינוי במסמכי ההסכם.
נבקש שהמזמין יגדיר במסמכי ההסכם את
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ספרור סעיף במכרז
רץ

כל התשובות

שאלה

עלויות ההוצאות הנלוות החלות על הספק
בגין טיסת נותן שירותים לחו"ל ,או לכל
הפחות תקרה מקסימלית.
366

,4.13 ,4.6 ,4.2
16.1 ,8.8ב
בחוזה

נבקש למחוק את המילים "לשביעות רצונה
המלא של הרכבת" מאחר ומדובר בקריטריון
סובייקטיבי לחלוטין ,אשר יקשה על הספק
להיערך על מנת להבטיח עמידה בו .לחילופין,
נבקש להגדיר ,כי המונח "שביעות רצון
הרכבת" משמעותו :ביצוע התחייבויות הספק
בהתאם לתנאי החוזה ונספחיו.

ראה תשובה 28

367

 4.6בחוזה

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "בתיאום עם
הספק".

אין שינוי במסמכי ההסכם.

369

 4.13בחוזה

370

 4.19בחוזה

371

5.4 ,5.3

יש להבחין בין שירותים הניתנים לרכבת כנגד אין שינוי במסמכי ההסכם.
הזמנת עבודה או מטלה ,לבין שירותים
שניתנים כנגד בקשה להשמת עובד .בעוד
כאשר מדובר בהזמנת עבודה/מטלה
האחריות לטיב השירותים חלה על הספק,
כאשר מדובר בהשמת עובד – הרי הרכבת
היא שמנהלת את העובד ,מפקחת עליו ונותנת
לו הוראות ,ולפיכך האחריות לטיב
השירותים אשר ניתנים על ידי עובד המנוהל
ומפוקח על ידי הרכבת לא יכולה להיות של
הספק.
יש להבחין בין שירותים הניתנים לרכבת כנגד אין שינוי במסמכי ההסכם.
הזמנת עבודה או מטלה ,לבין שירותים
שניתנים כנגד בקשה להשמת עובד .בעוד
כאשר מדובר בהזמנת עבודה/מטלה הספק
אחראי לתמחר את כח אדם הנדרש לשם
ביצוע השירותים ,כאשר מדובר בהשמת עובד
הספק יעסיק עובדים במספר שנתבקש ע"י
הרכבת.
אין שינוי במסמכי ההסכם
נבקש כי במקרה של מחלוקת תועבר
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ספרור סעיף במכרז
רץ

כל התשובות

שאלה

בחוזה

המחלוקת לצד שלישי בלתי תלוי .לא סביר
שצד לחוזה יכריע במחלוקת בין הצדדים
וקביעתו תהא סופית .כמו כן אין זה סביר
לקבוע קטגורית כי הספק לא יהא זכאי
לתשלום כלשהו בין עבודות הטעונות תיקון.

372

 5.7בחוזה

החלפת נציג ו /או עובדי הספק תעשה
בהתראה מצד המזמין של  30יום מראש.

אין שינוי במסמכי ההסכם

373

8.6 ,8.5
בחוזה

יש להפריד בין אחריות הספק כלפי
המועסקים על ידיו לפי דיני העבודה לבין
אחריות הספק כלפי המועסקים על ידיו לפי
דיני הנזיקין .בעוד הספק אחראי באופן
בלעדי כמעביד כלפי עובדיו ,חבותו כלפי
עובדיו לפי דיני הנזיקין הינה על פי דין ולא
באופן בלעדי .הספק לא צריך להיות אחראי
לנזק אשר לא ייגרם על ידו ,לרבות נזק
שייגרם בגין מעשה או מחדל של המשרד או
מי מטעמו או צד ג' כלשהו.

אין שינוי במסמכי ההסכם

374

 8.7בחוזה

375

 9.1בחוזה

ההסדר בדבר השיפוי צריך להיות הפוך
מהרשום בסעיף .כלומר – הרכבת היא זו
שצריכה להודיע לספק על הדרישה או
התביעה מיד עם הוודע לה עליה ,ולהעביר
לספק את השליטה בניהול ההגנה מפני
התביעה וכל הליך פשרה במסגרתה.
כמו כן נבקש לקבוע כי השיפוי יעשה כנגד
פסק דין סופי )ולא מיד עם דרישתה
הראשונה של הרכבת(.
נבקש להחליף את המילים "אחריות בלעדית
המלאה והבלתי מסוייגת" במילים "אחריות
על פי דין".

אין שינוי במסמכי ההסכם .ראה גם סעיף  9.1למסמכי ההסכם .ראה גם תשובה .34

376

] 9.3חדש[
בחוזה

נבקש להוסיף ,כמקובל בהסכמים מסוג זה
סעיף המגביל את אחריות הספק לנזק ישיר

ראה תשובה .35

ראה תשובה .35
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ספרור סעיף במכרז
רץ

כל התשובות

שאלה

בלבד עד לתקרה ,ולקבוע כדלקמן:
"על אף האמור בחוזה זה ו/או בדין ,הספק
לא ישא באחריות לכל נזק עקיף ,תוצאתי,
מיוחד או עונשי שייגרם לרכבת ו/או לצד
שלישי כלשהו ,לרבות אובדן הכנסה ,רווח
מנוע ,אובדן נתונים ,אובדן זמן מחשב,
שחזור תוכנות ,רכישות מוצרים או שירותים
חלופיים על ידי הרכבת )כגון עלות כיסוי(,
עלויות זמן השבתה .בכל מקרה ,גבול
אחריות הספק לפיצוי בגין נזק ישיר ,למעט
נזק גוף או נזק לרכוש מוחשי ,לא יעלה על
גובה סך כל התמורה השנתית המגיעה
לחברה על פי חוזה זה .מובהר בזה ,כי הגבלת
האחריות דלעיל לא תחול על נזק שייגרם
כתוצאה ממעשה או מחדל מכוון של החברה
או מי מעובדיה או שלוחיה" .הגבלת אחריות
כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא,
תהא עילתה אשר תהא ,בין חוזית ,בין
נזיקית ובין אחרת.
377

 10.1בחוזה

נבקש להוסיף כי הרכבת לא תתפשר בכל
תביעה כאמור ללא הסכמת נותן השירותים
מראש ובכתב .כמו כן נבקש לקבוע כי השיפוי
יעשה כנגד פסק דין סופי )ולא מיד עם
דרישתה הראשונה של הרכבת(.

אין שינוי במסמכי ההסכם .לגבי פסק דין חלוט -ראה תשובה .34

378

 13.1בחוזה

נבקש כי זכות הקיזוז של הרכבת תוגבל
לסכום קצוב בלבד ,ולאחר שניתנה על כך
הודעה של  7ימים מראש ובכתב.

ראה תשובה .219

379

 14.9בחוזה

380

,15.4 ,15.1

נבקש להבהיר כי סעיף זה לא יחול גם ביחס
לזכויות הקניין במתודולוגיות ,נהלי ושיטות
עבודה ,כלים סטנדרטיים ,רעיונות ,תפישות,
 know-howואלה ישארו בבעלות הספק.
ההתייחסות ל"בודק" שגויה.

ראה תשובה 39

תוקן ,המילה "בודק" הוחלפה במילה "ספק".

רכבת ישראל – אגף רכש והתקשרויות ,רח' יוספטל  1לוד  ,ת.ד 757
 SIGALITB@rail.co.ilטל' 08-6533719 :פקס08-6533720 :

ספרור סעיף במכרז
רץ

כל התשובות

שאלה

 15.5בחוזה
381

15.5 ,15.4
בחוזה

נבקש להבהיר כי חילוט הערבות יבוצע אך
ורק במקרה של הפרה יסודית וזאת לאחר
הודעה מראש ובכתב של  30יום ומתן ארכה
לתיקון ההפרה בטרם חילוט הערבות .כמו כן
נבקש להבהיר כי הסכום שיחולט ישקף את
הנזק שנגרם בפועל וכי הערבות לא תהווה
פיצוי מוסכם.
כמו כן נבקש לבטל את החובה להשלים את
סכום הערבות )שכן המשמעות היא למעשה
העמדת ערבות בלתי מוגבלת בסכום(.

אין שינוי במסמכי ההסכם

382

 16.3.1בחוזה

ראשית ,נבקש להחליף את המילה "מכרעת"
במילה "לכאורה".
שנית – ההסדר הכתוב בסעיף איננו מתאים
להסכם מסגרת שבו נעשים תיחורים מעת
לעת בין הספקים הזוכים באשכול.

אין שינוי במסמכי ההסכם .כמו כן ראה תשובה  83ותשובה .40

383

 16.3.4בחוזה

נבקש למחוק את המילים "לפי הערכת
המתאם .למען הסר ספק...ותחייב את
הספק" .אין זה סביר להעניק לרכבת זכות
חד צדדית לקבוע איזה תשלום מגיע לספק.

אין שינוי במסמכי ההסכם .כמו כן ראה תשובה .40

384

17.7ג
בחוזה

נבקש להחליף את המילים "הגנה מלאה"
במילים "באמצעים שאינם נופלים באמצעים
בהם נוקט הספק ביחס למידע שלו מאותו
סוג".

אין שינוי במסמכי ההסכם.

385

נספח ה' –
ערבות ביצוע

נבקש להוסיף לנוסח הערבות כי הערבות
איננה ניתנת להסבה/המחאה.

אין שינוי במסמכי ההסכם

388

 4.3נספח א

נבקש שבמקרים בהם יתבקשו דרישות

הבקשה אינה מאושרת
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ספרור סעיף במכרז
רץ

כל התשובות

שאלה

טכנולוגיות מיוחדות הרכבת תשתתף
בעלויות ההכשרה על פי תיאום מראש בין
הצדדים
389

 6.1נספח א

390

 – 9.1הסכם

391

 11.1.4הסכם

392

יג – 1.הסכם

הקנס  ₪ 4,000בעבור אי שליחת קו"ח
מתאימים או אי יכולת לשלוח מועמד תוך 21
יום אינו סביר ואינו מידתי בעליל .היות
ובאשכול מסוים למשל באשכול  1ישנם כ 70
רמות במצטבר ,והסיכוי לקיום התנאי עלול
להיות גבוה בחלק מהמקרים והמקצועות,
נבקש שתתאימו מנגנון קנסות שמביא

ראה תשובה 23

בחשבון ביצועים לאורך זמן) .למשל לאחר 5
פעמים שלא הוגש מועמד(
נבקש לבטל את הסעיף .מקובל להגביל נזק

ראה תשובה 35

ישיר בלבד בגובה ההתקשרות האחריות
כללית וגורפת מדי ,אינה מוגבלת ואינה
מתאימה למודל של העסקת כ"א אשר
מועסק על פי הנחיות הגורם המקצועי
ברכבת.
הסעיף אינו רלוונטי לעניין השירותים

אין שינוי במסמכי ההסכם

האמורים
נבקש לבטל את הסעיף .הדרישה לקנוס את
הספק ב  3חודשי במקרה של החלפה שלא
אושרה על ידכם מראש אינה מידתית ואינה

ראה תשובה  104ותשובה .124
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ספרור סעיף במכרז
רץ

כל התשובות

שאלה

נהוגה מאחר ועובד רשאי להתפטר מעבודתו
ללא קבלת הסכמה לכך מראש ממעסיקו.
393

.6ג הסכם

394

הסכם 19.1

395

 16.3.5הסכם

הסעיף מגדיר ספק כמפר הסכם התקשרות
עם הרכבת בכל מקרה של התנהגות לא
ראויה של מי מעובדיו .נבקש להבהיר באלו
הוראות מדובר ומה משקלן .איך ומי קובע
מהי התנהגות חריגה ? הסעיף לא מידתי
שמישהו מטעם המזמין יחליט שעובד פעל לא

אין שינוי במסמכי ההסכם.

כראוי ודי בזה לראות את הספק כמי שמפר
את הסכם ההתקשרות.
דרישה להיצמד בקפידה ללו"ז ,באלו מקרים

כל לוחות הזמנים המופיעים בהסכם על נספחיו וכאשר יינתן לו"ז בעניין זה או אחר מידי
הרכבת לספק.

לא מקובל .הסעיף מקובל תחת הנחה שיש

אין שינוי במסמכי ההסכם

מדובר ? האם מדובר בהזמנות ב ? FIX
הסכמה בן הצדדים בהתאם לנסיבות סיום
ההתקשרות

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום 7.5.2020
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