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כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במסמך זה ייחשבו כאילו נכללו במסמכי  .1
 המכרז מלכתחילה, אלא אם נאמר אחרת.

 לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז. .2

אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי  .3
מטעמם של המכון או של ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים 

רז לרבות כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט היחידים מהאמור במסמכי המכ
 במסמך זה בלבד ובמסמכי ההבהרות הנוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.

כדי לשנות או אמור במסמך זה להלן, אין במסמך זה במפורש ב יםלמעט התיקון המפורט .4
 מסמכי המכרז.לגרוע מהאמור ב

בגרסה ללא סימון ההתקשרות ודכנים של הסכם למסמך הבהרות זה מצורפים נוסחים מע .5
)למען הנוחות של המציעים בלבד(. יש להגיש במסגרת  השינוייםשינויים, ובגרסה עם סימון 

ללא סימן השינויים והיא בלבד המעודכן של הסכם ההתקשרות בגרסה  ההצעה את הנוסח
 כאמור.  זו שתחייב את המכון והמציעים בכל מקרה של סתירה בין שתי הגרסות 

 

 עדכונים למסמכי המכרז –חלק ב 

 . 12:00, בשעה 2020בינואר  30ה' יום ל נדחה המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, .1

במועד שעליו ייתן המכון הודעה לספק, תחל על פי ההסכם, השירותים בפועל מתן תקופת  .2
 . , לפי המוקדם מבין המועדים כאמור2021בינואר  1יום מראש, או ביום  60

 

 בהתאם, יחולו השינויים הבאים בהסכם ההתקשרות: 

 

 להסכם ההתקשרות, יוחלף בנוסח שלהלן:  3.1סעיף  .א

הסכם זה, ישלם המכון לספק ההזמנה ובתמורה לקיום כל התחייבויות הספק על פי  3.1"
בכל רבעון של תקופת מתן השירותים סכום השווה לרבע מהסכום השנתי )כולל מע"מ( 

 ""(.התמורה)" המחיר מטעם הספקשצוין בהצעת 

 

  יוחלפו בנוסח שלהלן:  4.1וסעיף  4כותרת סעיף  .ב

 ותקופת מתן השירותים ההסכם תקופת. 4"

תקופת ההסכם תחל במועד חתימת הסכם זה על ידי הצדדים ותסתיים בחלוף שניים  4.1
תקופת ( חודשים ממועד תחילת תקופת מתן השירותים )כהגדרתה להלן( )"12עשר )

"(. בסופה של תקופת ההסכם הראשונה למכון זכות ברירה להאריך ההסכם הראשונה
חודשים כל אחת )כל אחת,  12)ארבע( תקופות נוספות בנות  4-את תקופת התקשרות ב

ימים לפני תום התקופה  30"(, בהודעה בכתב שתימסר לספק עד תקופת הארכה"
כך שהתקופה המצטברת המקסימלית  הראשונה או תום תקופת ההארכה, לפי העניין,
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)חמש( שנים לכל היותר )תקופת ההסכם הראשונה וכל  5האפשרית לא תעלה על 
 "(.תקופת ההתקשרות" -תקופת הארכה, אם המכון מימש את זכות הברירה כאמור 

המועד שעליו נתן  (1)תקופת מתן השירותים בפועל, תחל במוקדם מבין השניים: 
 2021בינואר  1-ה (2)יום מראש על תחילת השירותים   60המכון לספק הודעה של 

( תום תקופת ההתקשרות 1"( ותסתיים במוקדם מבין )מועד תחילת השירותים)"
בתום תקופת ההתקשרות, אם המכון מימש את זכות הברירה  (2הראשונה, או )

( סיום ההסכם על פי כל זכות 3לעיל, לפי העניין; ) 4.1הנתונה לו על פי הוראות סעיף 
 ""(.תקופת מתן השירותיםהנתונה למי מהצדדים על פי הסכם זה או כל דין )"

  להסכם יוחלף בנוסח שלהלן: 11.1סעיף  .ג

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין מתחייב הספק לקיים  11.1"
את הביטוחים וההוראות כמפורט בנספח הביטוח תים במשך כל תקופת מתן השירו

 "ומהווה חלק בלתי ממנו. ג'כנספח המצורף להסכם זה ומסומן 

לעניין זה יובהר שבכל מקום שבנספח ג להסכם מופיע המונח "תקופת ההתקשרות", יוחלף 
 המונח במונח "תקופת מתן השירותים".    

 להסכם יוחלף בנוסח שלהלן:  12.1סעיף  .ד

להבטחת קיום התחייבויותיו של הספק בהתאם להוראות הסכם זה, בדייקנות  12.1"
יום לפני תחילת תקופת מתן  14עד פקיד הספק י, כוןשיפוי המלרבות בעבור ובמלואם, 
להסכם זה  דכנספח ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח המצ״ב  השירותים

 ".("ערבות הביצוע"( )לים חדשיםאלף שק )חמישה עשר₪  15,000-בסכום השווה ל

  
 

 בכבוד רב,
 

 מחלקת רכש
 בשם ועדת המכרזים


