
 

 180042מס'  –מכון וינגייט יישום, פיתוח ואפיון מערכת פריוריטי  מתן שירותילמכרז הנדון: 
 

 שבנדון, המכון מתכבד להשיב כדלקמן:  מכרזהבמענה לשאלות ההבהרה שהתקבלו אצל המכון בקשר עם 
 

  :כללי

 . 13:00עד  10:00החל בשעות  2018בדצמבר  20-חמישי ה מועדי הראיונות נקבעו ליום .1

בגרסה נקייה ובגרסה עם סימון השינויים. המסמך שיש להגיש במסגרת ההצעה הוא המסמך המעודכן , ןהמעודכ ההסכם ךמסמבזאת  ףמען הנוחות, מצורל .2
 ללא סימון השינויים. 

 
  :רהמענה לשאלות הבה

 
/ בל"מסעיף ב 

 הסכם
 תשובה שאלה

על איזה נוסח  –רשום כי "על המציע להגיש את ההצעה בנוסח המצורף להזמנה"  11.1בל"מ;   .1
 מדובר? האם עלי לענות רק על הנספחים א עד ז, ולחתום על הסכם ההתקשרות?

המציע נדרש להגיש את כלל המסמכים המפורטים בתתי הסעיפים 
 .11.2-11.3להנחיות בסעיפים  וכן בהתאם 11.1של 

ניתן לתת הנחה שונה למתכנת ולאיש המפתח איזה הנחה תיכנס לציון המחיר  14.3בל"מ ;   .2
 במפל?

 חישוב ציון המחיר יחושב ע"פ אחוז ההנחה המוגש לאיש המפתח.

; בל"מ  .3
18.1+18.7 

שעות ללא  18.7( מתייחסות לפעילות המפורטת בסעיף 500האם השעות )הערכה של 
  תכנות ? 

 
האם ניתן לגשת למכרז ולא להציע/להתחייב למתן שירותים של  –ובניסוח אחר 

 תכנות ? 

מתייחס לכלל השירותים  18.1אומדן ש"ע השנתי המצוין בסעיף 
 (.18הנדרשים במסגרת מכרז זה ) סעיף 

 
הגשת הצעה למכרז זה נדרשת למתן כלל השירותים המפורטים 

 .במכרז
 

כפי שיסוכמו " -הוא פתוח מדי מבקשים לשנות ל "כפי שיעודכנו מעת לעת"המשפט  2.7הסכם ;   .4
 מעת לעת בין הצדדים, בכתב

מקובל חלקית, לאחר המילים מעת לעת יתווספו המילים "בתיאום 
 עם הספק". 

הסעיף נשאר ללא שינוי. הסעיף הוא תנאי מהותי בהסכם המבטא  למחוק כליל. זה מבטל את משמעות ההסכם 5.2הסכם ;   .5
את העובדה שהמכון אינו מתחייב להיקף שירותים מינימאלי 

 כלשהוא. 
דין שלא עוכב ביצועו; -יש לצמצם את זכות השיפוי, כך שהיא תהיה כפופה לפסק 8.5הסכם ;   .6

ולכך שעם קבלת התביעה/ הדרישה, המזמין יודיע עליה בכתב לספק ויעביר לו 
 .העתק הימנה, כמו גם יאפשר לו להתגונן בפניה

 בסוף הסעיף יתווסף המשפט: 
כל  ובלבד שנמסרה הודעה לספק זמן סביר מראש בטרם הוצאת"



 

הוצאה או ניתנה לו הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה או תביעה 
היה רשאי לצרף את הספק יכאמור. בכפוף לאמור לעיל, המזמין 

בהודעת צד ג' או בכל דרך אחרת ולפעול לפי  ולכל הליך שיפתח נגד
 ".ושיקול דעת

מדי. אם יש לכם הוא פתוח  "בהתאם לנהלים שיקבע המזמין מעת לעת"המשפט  9.1הסכם ;   .7

 .נהלים אנא מסרו אותם בכתב ונדע למה אנחנו מחויבים

אין שינוי בנוסח. נהלי המזמין מתעדכנים בימים אלו, והם יהיו 
 כמקובל בארגונים מסוגו. 

המשפט האחרון בסעיף נמחק, וזכויות הקיזוז של הצדדים יהיו על  מבקשים שהוויתור על עיכבון וקיזוז יהיה הדדי 10.9הסכם ;   .8
 פי דין. 

 
הוויתור על זכות העיכבון מצד הספק הוא מהותי למזמין ונשאר 

  ללא שינוי.
מבקשים לצמצם את האחריות לנזקים ישירים או תוחם את החשיפה הכספית  11.1הסכם ;   .9

 בסכום מסוים.
 תוחלף בנוסח הבא:  11.1הפסקה הראשונה בסעיף 

 
מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה או על פי דין, הספק יהיה אחראי "

לכל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום, חסרון כיס, אובדן רווח וכל נזק 
כיוצא באלה, לרבות כל הוצאה )לרבות הוצאות משפטיות( או 

צו, פסק דין, קנס או דרישה או תובענה או הליך )אזרחי או פלילי(, 
או לצד שלישי כלשהו  ולמזמין או למי מטעמ פיצוי אשר יגרמו

מעשה או מחדל של , כתוצאה ישירה מבקשר עם ביצוע הסכם זה
הספק, עובדיו, ספקי המשנה, נותני השירותים או אחר מטעמו, 
לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, בגין כל נזק שיגרם למזמין 

ית של הספק או הזנחה במילוי חובתו עקב שגיאה מקצוע
המקצועית ולרבות כתוצאה מאובדן נתונים, עיכוב או אי עמידה 

 "בלוחות הזמנים.
דין שלא עוכב ביצועו; -יש לצמצם את זכות השיפוי, כך שהיא תהיה כפופה לפסק 11.2הסכם ;   .10

לו ולכך שעם קבלת התביעה/ הדרישה, המזמין יודיע עליה בכתב למזמין ויעביר 

 .העתק הימנה, כמו גם יאפשר לו להתגונן בפניה

אין שינוי בסעיף. המציעים מופנים לפסקה האחרונה של סעיף 
11.2. 

 
 בכבוד רב, מכון וינגייט


