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מכרז פומבי מס' 2/16
ל תכנון הקמה ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה הנדסי באגן הדרומי של ים המלח
תשובות לשאלות הבהרה
לכבוד
המשתתפים במכרז 2/16

להלן מסמך תשובות הכולל התייחסות לשאלות הבהרה שנתקבלו במשרדי החברה הממשלתית להגנות ים
המלח בע"מ (להלן" :החברה") ביחס למסמכי המכרז שבנדון .בהתאם לסעיף  16למסמך ההזמנה ,הבהרות
אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז ,ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז ,ועל המציע
לצרפו להצעתו כשהוא חתום בתחתית מסמך זה.
בד בבד עם פרסום מסמך הבהרה זה תעלה החברה לאתר את מסמכי ההזמנה וההסכם בגרסה מעודכנת
הכוללת את כל השינויים הנכללים במסמך הבהרות זה.
אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה ,כדי להוות הסכמה
להנחותיו של השואל ,או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין ,אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך,
וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
הפנייה
.1

.2

שאלה

מענה

שאלות בנוגע למסמכי ההזמנה
מטרת מערך ההגנה הינה לנטר סיכונים .אכן ,הטיפול בסיכונים שיתגלו הינו
סעיף 11.4
נודה להבהרתכם כי הטיפול בסיכונים באחריות החברה.
להזמנה
שיתגלו הינו באחריות החברה.
סעיפים  41ו 56 -עדכון ביוזמת החברה לפיו תבוטל האפשרות לפצל את העבודה בין מספר זוכים:
להזמנה
א .בסעיף  ,41יימחקו המילים "  ,כן רשאית ועדת המכרזים להחליט לקבל
מספר הצעות מתאימות  ,ולהתקשר עם מספר מציעים  ,כך שכל אחד
מהמציעים יבצע רק חלק מהשירותים הנזכרים בהצעה ".

ב.

בסעיף  ,56יימחקו המילים " כן רשאית המזמינה להתקשר עם מספר
מציעים בנוסף למציעים שהוכרזו כזוכים ,ו /או לפצל את העבודה בין
מספר מציעים כאמור ,כך שכל אחד מהמציעים יספק רק חלק
מהשירותים".
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הסעיף מתייחס לתקופות הרצה של  30יום סעיף זה נמחק ועודכן בסעיף אחר
סעיף 5.5.2
בלבד כל אחת .לדעתנו מדובר בתקופות (ראו שורה  5לטבלה זו).
למסמך א'()2
תמצית תכולת הרצה קצרות לסוג המערך המבוקש .נודה
על עדכון תקופות ההרצה ל 60 -ימים לכל
השירותים
אחת.
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סעיף 5.5.6
למסמך א'()2
תמצית תכולת
השירותים

נבקש כי שירותי הדרכה נוספים ,ככל סעיף זה נמחק ועודכן בסעיף אחר
(ראו שורה  5לטבלה זו).
ויידרשו על ידי החברה ,יתומחרו בנפרד.

.5

עדכון ביוזמת החברה:
סעיפים  5.4ו-
 5.5למסמך א'( )2סעיפים  5.4ו 5.5 -יימחקו ובמקומם יבואו הסעיפים דלהלן:
תמצית תכולת " 5.4שלב התקנה והרצה
עם סיום שלב השלמת הפערים הזוכה יספק ויתקין את כלל המערך לרבות
השירותים
כלל פרטי החומרה ,התוכנה והאביזרים הן במשרדי החברה והן במקומות
הרלוונטיים בשטח עצמו .לאחר השלמת ההתקנה יבצע הזוכה הרצה למערך
הניטור והבקרה ,אשר במהלכה יופעל מערך הניטור והבקרה במתכונת
מלאה של נוהל עבודה רגיל בשימוש בחברה.
כחלק משלב זה על הזוכה לספק:


תיעוד יצרן מפורט של כלל מרכיבי החומרה ,תוכנה וציוד ,כולל
תיעוד התקנות.



תיעוד הפיתוחים והשינויים אם נעשו כאלה באופן מיוחד עבור
החברה.

במידה ובמהלך בדיקות ההרצה תמצא החברה שמערך הניטור והבקרה או
אחד ממרכיביו וחלקיו אינו עונה לכל דרישותיה ,יבצע הזוכה את כל הנדרש
להתאמת מערך הניטור והבקרה לדרישות החברה.
שלב זה יחל עם סיום שלב השלמת הפערים ויושלם עם אישור החברה
ל תקינות הרצת מערך הניטור והבקרה לשביעות רצו נה ולא יותר מ -
 140יום  ,כאשר על הספק להתחיל בביצוע הרצת ה מערך תוך  80י ום
ממועד תחילת שלב ההתקנה וההרצה .
למען הסר ספק מובהר כי פרק הזמן האמור (  140יום ) כולל את פרק
הזמן שיידרש לזוכה  ,ככל שיידרש  ,לשם תיקון ליקויים שיתגלו
במהלך הרצת המערך.

חתימת המציע______________ :

 5.5שלב הדרכה
 5.5.1במסגרת ההדרכה ישלים הזוכה את הכשרת הגורמים עליהם
תורה החברה ,אשר יידרשו להפעיל ולתפעל את מערך הניטור
והבקרה והמערכת הממוכנת .תכלית ההכשרה היא לאפשר
לגורמים כאמור לנהל ולהפעיל את מערך הניטור והבקרה באופן
עצמאי לחלוטין לרבות הפעלת הגורמים ההנדסיים והמקצועיים,
הפקת דוחות ,הכנסת נתונים וכל פונקציה אחרת; ביצוע פעולות
תחזוקה בסיסיות וטיפול בבעיות שכיחות (מבלי לגרוע מאחריות
הספק למרכיב זה).
 5.5.2הזוכה יספק למשתמשים במערך הניטור והבקרה מטעם החברה
שירותי הדרכה ,ליווי וסיוע טכני ,בהתאם למפורט בנספח
ההדרכה שבהסכם (נספח ח').
 5.5.3ההדרכות הראשונות תבוצענה בהתאם להנחיות החברה ובסמוך
להפעלת מערך הניטור והבקרה .הדרכות נוספות תבוצענה
במידת הצורך ,לאורך כל תקופת ההתקשרות ,במקרים בהם
יבוצעו שינוי ,ש דרוג ,שיפור או פיתוח המשפיעים על אופן
השימוש במערך הניטור והבקרה ,וכן במקרה של החלפה או
הוספת משתמשים מטעם החברה ,וכל זאת ללא תשלום תמורה
נוספת.
שלב זה י חל בתום שלב ההתקנה וההרצה וי סתיים עם אישור החברה
ל השלמת ההדרכות לשביעות רצו נה תוך  20יום .
עדכון ביוזמת החברה:
בשורה השניה ,המילה "הרצה" תימחק ובמקומה יירשם "הדרכה".
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סעיף 5.6.1
למסמך א'()2
תמצית תכולת
בשורה השלישית ,במקום המילים " לתיקון ליקויים שיתגלו" יירשם " ,לתיקון
השירותים
ליקויים שיתגלו ,למתן תמיכה טכנית למשתמשי החברה"
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סעיף 5.6.3
למסמך א'()2
תמצית תכולת
השירותים

עדכון ביוזמת החברה:
בשורה השניה ,לאחר המילים "במקרה של תקלה" יבוא " ,צורך בתמיכה
טכנית".
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סעיף 5.6.4
למסמך א'()2
תמצית תכולת

בשורה הרביעית ,במקום המילים " בשעות  "08:00-20:00יירשם "בשעות 08:00-
."18:00
בסוף הסעיף יתווסף " העבודה בערבי חג וחול המועד תהיה בשעות מופחתות,
בהתאם להנחיות החברה"
תקלה משביתה קריטית – נדרש סיום לאחר המילים "תוך לא יאוחר מ4 -
טיפול לא יאוחר מ 4 -שעות .נודה שעות" יתווסף "נפתחה תקלה
לעדכונכם כי במידה ופתיחת התקלה הינה פחות מ 4 -שעות מסיום יום

חתימת המציע______________ :

השירותים

פחות מ 4 -שעות מסוף יום העבודה העבודה ,והטיפול בתקלה לא
והטיפול בתקלה לא הסתיים באותו היום ,הסתיים באותו יום עבודה ,יסתיים
הטיפול ביום העסקים הבא ,ובכל
יסתיים הטיפול ביום העסקים הבא.
מקרה באופן בו תיפתר התקלה תוך
 4שעות עבודה במצטבר".
תקלה רגילה לא קריטית – נרשם כי המילים "ותחילת טיפול" יימחקו
"במקרה ותחילת הטיפול היתה מחוץ ובמקומם יירשם "ופתיחת קריאה
לשעות העבודה של החברה" – נודה (באופן מקוון ,ככל ויתאפשר)".
להבהרתכם.

שאלות בנוגע למסמכי ההסכם
נודה להבהרתכם כי על ספקים שסיפקו ספקי המערכות הקיימות יידרשו
מערכות הקיימות בחברה ,יהא לשתף לשתף פעולה לשם המשקת
פעולה עם הזוכה לשם המשקת מערך מערכותיהם למערך הניטור.
הניטור למערכותיהם ,וכי ככל וידרשו
מובהר כי הזוכה נושא באחריות
תשלום בשל כך ,תשא בו החברה.
מלאה להקמת מערך ניטור התומך
במערכות הקיימות בחברה .ככל
ויידרש תשלום על ידי הספקים
לשם הטמעת הפתרון שהציע הזוכה
הניטור
מערך
להמשקת
למערכותיהם ,תשא בו החברה.
תשלום כאמור יהא בהתאם
לשיקול דעתה המלא של החברה,
לאחר אישורה כי הפתרון המוצע על
ידי הזוכה ,מספק ויעיל.
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סעיף  - 1הגדרות
(הגדרת
"הממשקים")
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סעיף  - 1הגדרות עדכון ביוזמת החברה:
(הגדרת "קבלה") במקום המילים "בסעיף  "7יירשם "בסעיף ."6
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סעיף 2.1.1

נודה להבהרתכם כי הצעת הספק ,כפי אין שינוי בסעיף.
שאושרה על ידי החברה ,גוברת על האמור
במסמכי ההזמנה להציע הצעות.
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סעיף 3.9

הסעיף דורש הצהרה על ביקור הספק לאחר המילה "כי" יתווסף "לאחר
באתר בעוד שסיור יבוצע רק לעוברים את שלב המיון המוקדם".
שלב המיון המוקדם .נודה לעדכון הסעיף.
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סעיף 3.13

נבקש למחוק את הסעיף באופן שהספק לא אין שינוי בסעיף.
יהא אחראי להיתרי בניה או לכל היתר
אחר הנדרש לצורך ביצוע עבודות.
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סעיף 3.14

נודה להבהרתכם כי אגרות ההיתרים ,ככל אין שינוי בסעיף.
וידרשו ,ישולמו ע״י החברה.

חתימת המציע______________ :
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סעיף 3.14

נודה להבהרתכם כי החברה תשתף פעולה בסוף סעיף  3.14יתווסף "החברה
ותחתום על מסמכים הנדרשים לקבלת תשתף פעולה כמיטב יכולתה,
בהתאם לשיקול דעתה ,בסיוע
היתרים או אישורים ,ללא דיחוי.
לספק בהליכי קבלת ההיתרים ו/או
אישורים אחרים מגורמי הרישוי,
ככל ויידרשו ,ובלבד שאין בכך כדי
להטיל עליה חבות כספית כלשהי".
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סעיף 4.6
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סעיף 5.4

נודה על שינוי מספר הימים המוקצים לשם במקום המילים " 14יום" ייכתב
החלפת עובד על פי דרישת החברה ,מ 28" 14 -יום".
ימים ל 28 -ימים.
נבקש לעדכן את הסעיף כך שתשולם אין שינוי בסעיף.
תמורה בגין עדכון המתודולוגיה הנדרשת
עקב פערי מידע ,או דרישות נוספות של
החברה.
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סעיף 5.5

נודה להבהרתכם כי ככל והסיבה לאי אין שינוי בסעיף.
השלמת מסמך המתודולוגיה במועד הינה
לאור
שהתגלו
פערים
בשל
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עדכון סעיפים עדכון ביוזמת החברה למחיקת אזכורי "הטמעת" המערך:
בעניין "הטמעה"  .1בפסקת "והואיל" הרביעית ,המילה "הטמעה ",תימחק.

תוצאות המיפוי (סעיף  )5.3או דרישות
נוספות של החברה ,לא יהא בכך כדי לחייב
את הספק בפיצויים.

 .2בסעיף ( 1ההגדרות) ,תחת הגדרת "התאמות למערך הניטור והבקרה" יימחקו
והואיל הרביעי,
המילים "בשלבי הטמעת המערך ,הרצתו ותחזוקתו" ובמקומן יירשם "הרצת
1
סעיף
המערך".
(ההגדרות) ,סעיף
 .3בסעיף  3.4המילה "הטמעתו" תימחק.
 ,3.4סעיף ,3.5
 .4בסעיף  3.5המילה "הטמעה" תימחק.
סעיף  ,6.2סעיף
 .5בסעיף  14.1יימחקו המילים "התקנה והטמעה" ובמקומן יירשם "וההתקנה".
14.1
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סעיפים  6ו7 -

עדכון ביוזמת החברה:
סעיפים  6ו 7 -יימחקו ובמקומם יבואו הסעיפים דלהלן:
"  . 6שלב התקנה והרצה

 6.1עם סיום שלב השלמת הפערים ,הספק יקים ,יספק ויתקין את
כלל המערך לרבות כלל פרטי החומרה ,התוכנה והאביזרים ,הן
במשרדי החברה והן במקומות הרלוונטיים בשטח הפרויקט
עצמו ,בהתאם להוראות מסמך תכולת השירותים (נספח א'),
נספחי ההנדסה והתפעול (נספח ב') והנחיות החברה .לאחר
השלמת ההתקנה יבצע הזוכה הרצה למערך הניטור והבקרה,

חתימת המציע______________ :

אש ר במהלכה יופעל מערך הניטור והבקרה במתכונת מלאה של
נוהל עבודה רגיל בשימוש בחברה.
כחלק משלב זה על הזוכה לספק:


תיעוד יצרן מפורט של כלל מרכיבי החומרה ,תוכנה וציוד,
כולל תיעוד התקנות.



תיעוד הפיתוחים והשינויים אם נעשו כאלה באופן מיוחד
עבור החברה.

במידה ובמהלך בדיקות ההרצה תמצא החברה שמערך הניטור
והבקרה או אחד ממרכיביו וחלקיו אינו עונה לכל דרישותיה,
יבצע הזוכה את כל הנדרש להתאמת מערך הניטור והבקרה
לדרישות החברה.

 6.2שלב זה יחל עם סיום שלב השלמת הפערים ויושלם עם אישור
החברה את תקינות הרצת מערך הניטור והבקרה לשביעות
רצונה ,ויימשך לא יותר מ 140 -יום ,כאשר על הספק להתחיל
בביצוע הרצת המערך תוך  80יום ממועד תחילת שלב זה,
ובהתאם למפורט בנספח ד'.
 6.3החברה תאשר את תקינות הרצת מערך הניטור והבקרה ו/או
תעביר את דרישותיה להתאמות הנדרשות לביצוע על ידי הספק,
תוך  21ימים ממועד סיום תקופת ההרצה.
 . 7שלב ההדרכה

 7.1בשלב ההדרכה ישלים הספק את הכשרת הגורמים עליהם תורה
החברה אשר יידרשו להפעיל ולתפעל את מערך הניטור והבקרה,
בהתאם למפרט במסמך תכולת השירותים (נספח א') נספחי
ההנדסה והתפעול (נספח ב') ובהתאם להנחיות החברה.
 7.2תכלית ההכשרה היא לאפשר לגורמים כאמור לנהל ולהפעיל את
מערך הניטור והבקרה באופן עצמאי לחלוטין לרבות הפעלת
הגורמים ההנדסיים והמקצועיים ,הפקת דוחות ,הכנסת נתונים
וכל פונקציה אחרת; ביצוע פעולות תחזוקה בסיסיות וטיפול
בבעיות שכיחות (מבלי לגרוע מאחריות הספק למרכיב זה).
 7.3הספק יספק למשתמשים במערך הניטור והבקרה מטעם החברה
שירותי הדרכה ,ליווי וסיוע טכני ,בהתאם למפורט בנספח
ההדרכה (נספח ח').
 7.4ההדרכות הראשונות תבוצענה בהתאם להנחיות החברה ובסמוך
להפעלת מערך הניטור והבקרה .הדרכות נוספות תבוצענה
במידת הצורך ,לאורך כל תקופת ההתקשרות ,במקרים בהם
יבוצעו שינוי ,ש דרוג ,שיפור או פיתוח המשפיעים על אופן
השימוש במערך הניטור והבקרה ,וכן במקרה של החלפה או
הוספת משתמשים מטעם החברה ,וכל זאת ללא תשלום תמורה
נוספת.

חתימת המציע______________ :

 7.5שלב זה יחל בתום שלב ההתקנה וההרצה ויסתיים עם אישור
החברה להשלמת ההדרכות לשביעות רצונה ,תוך  20יום,
כמפורט בנספח ד'.
אין שינוי בסעיף .ראו עדכון לסעיף
 6.3להסכם לעיל (סעיף  20לטבלה),
לפיו החברה מחוייבת לאשר או
לדרוש התאמות מן הספק ,תוך 21
ימים ממועד סיום תקופת ההרצה.
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סעיף 8.1
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סעיף 8.4

נודה להבהרה כי ככל שהספק הודיע
שסיים את העבודות ומוכן למסירת מערך
הניטור ,והחברה אינה מגיבה להודעת
הספק בחלוף  21יום  -יחשב מועד ההודעה
לחברה ,כמועד מסירת המערכת לכל דבר
ועניין.
מבוקש לתקן בסעיף זה שתוקף האחריות אין שינוי בסעיף.
על מוצרי חומרה יהיה לפי אחריות היצרן
כפי שתימסר לחברה במועד סיום ההרצה.
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סעיפים 8-9
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סעיף 9.4

מצוין כי אורכה של תקופת האחריות המדובר בתקופה אחת בת 60
חודשים בה יידרש הזוכה לתחזוקה
והתחזוקה הינה  60חודשים.
מלאה של המערכת וישא באחריות
נודה להבהרתכם האם מדובר בתקופה לכל מוצר המוטמע בה ,הכל
מקבילה של אחריות ותחזוקה בת  60כמפורט במסמכי המכרז.
חודשים או בשתי תקופות נפרדות
ומצטברות ( 60חודשים כל אחת).
נבקש כי במקרה של אי שביעות רצון לאחר המילה "רשאית" יתווסף
החברה משרותי התחזוקה של הזוכה" ,בכפוף להודעה מראש בדבר הפרה
תוכל להחליפו או להפחית את התמורה שלא תוקנה בתוך  7ימי עסקים,
כמפורט בסעיף ,בכפוף להודעה בכתב לשביעות רצון החברה".

.25

סעיף 9.4

נודה להבהרתכם כי באם החברה תבחר
לקחת על עצמה לבצע את שירותי
התחזוקה כולם או מקצתם בעצמה או ע"י
ספק אחר ,הספק לא יהא אחראי למערך
הניטור וכן לא יהיה אחראי לפעולות
התחזוקה שבוצעו על ידי החברה ו/או
הספק האחר ולתוצאותיהן.
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סעיף 10.1

נבקש למחוק את סיפת הסעיף לפיה
שינויים שייערכו במסגרת שלב השלמת
הפערים וכחלק מהליך התכנון ,לא יזכו את
הספק בתמורה נוספת.

לספק  21יום מראש ,במהלכם לא פעל
לתיקון המצב.
בסוף הסעיף יתווסף "מבלי לגרוע
מן האמור ,אירע נזק כתוצאה
ישירה מתחזוקה לקויה או התקנת
מוצר פגום על ידי החברה ו/או גורם
אחר מטעמה שאינו הספק ,לא יהא
הספק אחראי לנזק כאמור .האמור
אינו מתייחס לתיקון שנערך על ידי
החברה כתוצאה מאילוץ שמקורו
בהימנעות מביצוע תיקון על ידי
הספק".
אין שינוי בסעיף.

חתימת המציע______________ :
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סעיף 10.7

נבקש להבהיר כי ככל והחברה תזמין בסוף הסעיף יתווסף "כן מובהר כי
שינויים או פיתוחים שלא מן הספק ,הספק ככל שהחברה תזמין שינויים ו/או
לא יהא אחראי להם ,או להתממשקות פיתוחים מגורם אחר שאינו הספק,
אחריותו של הספק תוגבל לחלקים
מערך הניטור עימם.
במערך הניטור שבוצעו על ידו
בלבד ,ומבלי לגרוע מכלליות
האמור ,הספק לא ישא באחריות
להתאמות או התממשקות חלקים
אלו למערך הניטור".
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סעיף 11.3

עדכון ביוזמת החברה:
במקום המילים "לפי סעיף  "7יירשם "לפי סעיף "6
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סעיף 11.5

נודה לשינוי הסעיף לפיו תנאי התשלום תנאי התשלום לא ישתנה .עם זאת,
שוטף 60+יהיו ממועד המצאת החשבונית יתווסף בסוף הסעיף "החברה
לחברה ולא ממועד אישורה את החשבונית .תאשר את החשבונית או תציין את
ההתאמות הנדרשות בחשבונית,
תוך  21יום ממועד קבלתה מן
הספק".
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סעיף 11.9.4

נבקש הבהרתכם כי הצמדה למדד תהא בסוף הסעיף יתווסף "הפחתה
כאמור לא תבוצע במקרה בו ירד
כלפי מעלה בלבד.
שיעור המדד החדש משיעור מדד
הבסיס".
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סעיף 11.11.2

נבקש הבהרתכם כי עם הזכייה יקבל כמפורט בסעיף  ,11.11.1ערבות
הזוכה מועד ספציפי לתוקף ערבות הביצוע הביצוע תהיה בתוקף עד מועד
קבלת אישור החברה כי מערך
על מנת לאפשר הנפקתה לפי נוסח.
הניטור והבקרה פועל לשביעות
רצונה.
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סעיף 13.2.1

החברה תמסור תאריך תוקף
לערבות הביצוע .ככל ויתקבל
אישור החברה למערך קודם
לתאריך שננקב ,תאשר החברה
החלפתה בערבות בדק .האמור אינו
גורע מזכות החברה לדרישת
הארכת תוקף הערבות כמפורט
בהסכם.
עדכון ביוזמת החברה:
המילים "הספק מעניק בזאת" יימחקו ובמקומן יירשם "הספק יעניק לא יאוחר
מתום שלב ההרצה".

חתימת המציע______________ :
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סעיף 13.2

נודה להבהרתכם כי מתן הרישיון הבלתי אין שינוי בסעיף.
חוזר יהא כפוף לתשלום מלוא התמורה מובהר כי תשלום מלוא התמורה
נגזר מתנאים רבים ,ומשולם
לספק.
בהתאם לאבני דרך שחלקם
מתייחסים לתקופות מאוחרות
(כגון אחריות ותחזוקה וכו'),
במועדים בהם כבר נעשה שימוש
במערך ונדרשים רישיונותיו.
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סעיף 13.4

נודה להבהרתכם כי זכות הבעלות אין שינוי בסעיף.
במרכיבים המפורטים בסעיף תועבר
לחברה רק לאחר תשלום מלוא
התמורה לספק.
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סעיף 14.1

נבקש כי הסעיף ישונה באופן שקוד המקור
שיופקד בידי החברה לא יכלול קוד מקור
לתוכנת מדף של הספק ,אלא קוד המקור
עבור החלקים שפותחו ונכתבו עבור מערך
הניטור והבקרה של החברה בלבד.
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סעיף 15.2

נבקש כי בכל מקרה אחריותו של הספק א .שורה אחת לפני הסוף ,המילה
בגין האמור בהסכם זה ו/או כלפי החברה,
"כאמור" תימחק ובמקומה
תוגבל ולא תעלה על סך התמורה המגיעה
יבוא "לפי פרק זה".
לספק על פי ההסכם.
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סעיף 15.2

נבקש לבטל את אחריות הספק לנזקים אין שינוי בתנאי הסעיף.
עקיפים ו/או תוצאתיים.
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סעיף 15.5

נבקש כי לאחר המילים "מיד לאחר קבלת אין שינוי בתנאי הסעיף.
פס"ד חלוט" יתווסף "ובלבד שלא התבקש
לגביו עיכוב ביצוע".
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סעיף 15.5

נבקש כי יובהר שהחברה לא תתפשר ללא בסוף הסעיף יתווסף " ,ובמקרה של
הסכמת הספק מראש ובכתב ,שאחרת פשרה תקבל את הסכמת הספק
בהתאם למפורט בסעיף 15.9
תפקע חובת השיפוי של הספק.
להלן".
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סעיף 15.7

נבקש כי במקום המילים ״סכומי הפיצוי המילים "העלולים להיות מוטלים"
העלולים להיות מוטלים על החברה״ יימחקו ובמקומן יירשם "אשר
יירשם ״סכומי הפיצוי אשר יוטלו בפועל יוטלו".
על החברה״.

בסוף הסעיף יתווסף"" :קוד
המקור" לצרכי סעיף זה יהא קוד
המקור עבור החלקים שפותחו
ונכתבו עבור מערך הניטור והבקרה
של החברה ,ולא קוד מקור עבור
תוכנת מדף של הספק ,ככל
שתהיה".

ב .בסוף הסעיף יתווסף" :וזאת
בגבול אחריות שלא יעלה על
גובה מלוא תמורת ההסכם".

חתימת המציע______________ :

נבקש לעדכן הסעיף כך שהאחריות לעניין אין שינוי בסעיף.
הפרת זכויות קנין רוחני ,תחול עד למועד
סיום ההסכם בלבד.
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סעיף 15.8
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סעיף 15.8

נבקש כי האחריות תוגבל בזמן.
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סעיף 15.10

מבקשים להוסיף לסעיף" :הוראות סעיף יימחקו המילים "והיא תעמוד
זה יהיו בתוקף כל עוד החברה רוכשת בתוקף גם לאחר סיום תוקפו של
הסכם זה ,ללא הגבלת זמן אלא אם
שירותי תחזוקה מן הספק".
כן קבוע אחרת על-פי דין" ובמקומן
יירשם "עד לסיום תקופת ההסכם,
אלא אם כן קבוע אחרת בדין"
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סעיף 16.1.5

נבקש כי מספר הימים לתיקון ההפרה אין שינוי בסעיף.
ישונה מ 7 -ל.30 -
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סעיף 16.2-16.3

נבקש להוסיף כי בכל מקרה לא יעלה אין שינוי בסעיף.
שיעור הפיצוי המוסכם על  5%מתמורת
ההסכם.
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סעיף 16.2-16.3

נבקש לשנות את אחוז הפיצוי לכל שבוע אין שינוי בסעיף.
בשלושת השבועות הראשונים מ 1% -ל-
 0.5%ובשבועות שלאחר מכן מ 3% -ל-
.1%
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סעיף 16.5

נבקש כי קיזוז יהא כפוף להודעה בכתב בסוף הסעיף יתווסף "קיזוז כאמור
לספק  14יום מראש ,במהלכם תינתן לספק יהא כפוף להודעה בכתב לספק 7
אפשרות להתגונן ולהוכיח את אי צידוק ימים מראש ,במהלכם תינתן לספק
אפשרות להביא בפני החברה את
הפיצוי/קיזוז.
טענותיו כנגד הקיזוז".
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16.6

נבקש כי הביטול המצוין בסעיף יהא כפוף אין שינוי בסעיף.
להודעה בכתב של  30יום מראש.
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סעיף 16.8

נבקש כי במקרה של ביטול  -החברה לא אין שינוי בתנאי הסעיף.
תהא רשאית להשתמש במתודולוגיה ובכל סעיף זה מדבר על ביטול כתוצאה
מהפרה יסודית של הספק שלא
תוצר אחר ללא תשלום מלא עבורו.
תוקנה.
במקרה של ביטול ההסכם על ידי

יימחקו המילים "ללא הגבלת זמן
גם לאחר סיום תוקפו של הסכם
זה ,מכל סיבה שהיא" ובמקומן
יירשם "עד לסיום תקופת ההסכם,
אלא אם כן קבוע אחרת בדין"

כן נבקש לקבוע תקרת פיצוי שלא תעלה על
 8%מסכום ההסכם ,וכי הסעיף יחול רק
במקרה בו יוכח כי העיכוב נגרם על ידי
הספק.

חתימת המציע______________ :

החברה ,כמפורט בסעיף 17.1.3
להסכם ,תשלם החברה את מלוא
הסכומים המגיעים לספק בגין
התקופה שעד למועד מתן הודעת
הביטול ותהא רשאית לעשות
שימוש בתוצרי הספק.
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סעיף 17.1.3

נבקש להוסיף בסוף הסעיף" :או בהתאם בסוף הסעיף יתווסף "או בהתאם
לעבודה שבוצעה ו/או הוצאה שהוצאה לעבודה שבוצעה ו/או הוצאה
ו/או התחייבות שנלקחה על ידי הספק ואין שהוצאה ו/או התחייבות שנלקחה
על ידי הספק ואין אפשרות לבטלה,
אפשרות לבטלה".
וזאת בהתאם לאישור החברה על פי
שיקול דעתה הבלעדי".
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סעיף 17.1.3

נבקש כי במקרה של סיום ההסכם מטעמי בסוף הסעיף יתווסף " ,בתוספת
נוחות על ידי החברה ,תשלם החברה לספק  10%מיתרת תמורת ההסכם שטרם
תוספת פיצוי בשיעור של  30%מתמורת שולמה לספק".
ההסכם.
לחילופין נבקש כי לא תתאפשר סיום
התקשרות מטעמי נוחות על ידי החברה.
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סעיף 18.2
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סעיף 18.3

לצורך סעיף זה נבקש כי יובהר שניגוד
עניינים לא ייחשב מתן שירותים או ביצוע
עבודות עבור גורמים אחרים לרבות כאלה
המתחרים בפעילותה של החברה (בכפוף
לחובת הסודיות בסעיף .)18.1

בסוף הסעיף יתווסף "יובהר כי אין
איסור למתן שירותים לגוף אחר או
מתחרה ובלבד שאין במתן
השירותים משום ניגוד עניינים
לשירותים הניתנים על פי סעיף זה.
בכל מקרה של ספק ,יביא הספק
את שאלת ניגוד העניינים בפני
החברה ויפעל בהתאם להנחיותיה".

נבקש לבטל את סיפת סעיף זה הדורש יימחקו המילים "עובדיו של הספק
החתמת עובדי הספק על מסמך ניגוד יחתמו על הסכם סודיות והימנעות
העניינים .הספק הינו האחראי למול עובדיו מניגוד עניינים בנוסחו של נספח ה'
וההסכמים החתומים יועברו עם
וכלפי החברה.
חתימתו של הסכם זה לחברה".
ובמקומן יירשם "מובהר כי חובת
הספק לסודיות חלה גם על עובדיו
ועל הספק לפעול באופן המוודא
שמירת סודיות על ידי עובדיו או מי

חתימת המציע______________ :

מטעמו כאמור".
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סעיף 20

מבוקש להוסיף את המילים" :לעניין אין שינוי בסעיף.
ביטוח אחריות מקצועית הספק ימשיך
לערוך את הביטוח לתקופה נוספת של שנה
אחת בלבד לאחר תום תקופת ההסכם".

.55

סעיף 20

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "בכפוף לאישור אין שינוי בסעיף.
יועצי הביטוח של הספק".

נספח ג'
.56

שינוי
בטבלה

שלבים עדכון ביוזמת החברה:
א .יימחקו המילים " סיום שלב אספקה ,התקנה והטמעת מערך הניטור
והבקרה" ובמקומן יירשם "סיום שלב התקנה והרצה".
ב.

יימחקו המילים " סיום שלב ההרצה וההדרכה" ובמקומן יירשם "שלב
ההדרכה".

נספח ד'
.57

שינוי
בטבלה

שלבים עדכון ביוזמת החברה:
א  .שלב  3יימחק ובמקומו יירשם:
.3

סיום שלב התקנה והרצה

שלב זה יסתיים לאחר אישור
החברה כי הרצת מערך הניטור
והבקרה ,בוצעה לשביעות רצון
החברה.
שלב זה יחל עם סיום שלב
השלמת הפערים ויושלם על ידי
הספק תוך  140יום (לרבות
תקופת הרצה ראשונית).

ב  .שלב  4יימחק ובמקומו יירשם:
.4

סיום שלב ההדרכה

שלב זה יסתיים עם אישור
החברה לתקינות להשלמת
ההדרכות לשביעות רצון החברה.

חתימת המציע______________ :

שלב זה יחל עם סיום שלב
ההתקנה וההרצה ויושלם על ידי
הספק תוך  20יום.
.58

כוכבית בתחתית נבקש להבהיר כי הזכות העומדת לחברה
להתחיל באיזה מהשלבים קודם לסיום
הטבלה
השלב הקודם ,תהא רק במקרה בו הספק
לא עמד בלוחות הזמנים של השלב הקודם
במועד.

לאחר המילים "מובהר בזאת כי"
יתווסף " ,במקרה בו לא עמד הספק
בלוחות הזמנים לביצוע שלב
כלשהו",

שאלות בנוגע לנספח ו'
.59

סעיף 1

נבקש להוסיף בסוף סעיף " 1בקשר עם בסוף הסעיף יתווסף "בקשר עם
מכרז "2/16
מכרז ."2/16
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סעיף 7

נבקש להוסיף סעיף  7לפיו "הערבות אינה יתווסף סעיף " :7הערבות אינה
ניתנת להסבה ו/או להעברה למעט
ניתנת להסבה ו/או להעברה"
למועצה האזורית תמר".

שאלות בנוגע לנספח ז'
.61

סעיף 1

נבקש לשנות את התקופה הקבועה להמשך אין שינוי בסעיף.
עריכת הביטוח מ 24 -חודשים ל  12חודשי
בלבד .כי יימחקו המילים "ולעניין הביטוח
המפורט בסעיף  3באישור הביטוח למשך
 24חודשים נוספים" ובמקומם יבוא
"לעניין ביטוח אחריות מקצועית הספק
ימשיך לערוך את הביטוח לתקופה נוספת
של שנים עשר חודשים בלבד".
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סעיף 4

בשורה השנייה ,אחרי המילים "התאמה או אין שינוי בסעיף.
הרחבה" ,נבקש כי תתווסף המילה
"סבירים".
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סעיף 6

בשורה השנייה ,נבקש למחוק את המילים בשורה השנייה ,יימחקו המילים
"או מי מטעם הספק".
"או מי מטעם הספק".

שאלות בנוגע לנספח ז()1
.64

סעיפים א ,ב ,ג בסעיפים א+ב+ג יש הרחבת שיפוי של אין שינוי בסעיף.
וסעיף  1לפרק המזמין .לאור האמור נבקש למחוק את
סעיף  ,1בפסקה שכותרתה ״כללי״
הכללי
העוסקת בוויתור על זכות התחלוף.
בכבוד רב,
החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
חתימת המציע______________ :

