1.8.19

מכרז פומבי מס' 48/2018
לקבלת הצעות להקמת מינהלת למתן שירותי ניהול וייעוץ

הודעת הבהרה מס' 6
.1

בהתאם לסמכויותיה של יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (להלן  -יפה נוף) הקבועות בסעיף  5.1להזמנה
להציע הצעות של המכרז שבכותרת (להלן  -המכרז ו-ההזמנה) מודיעה יפה נוף על עדכון מועדי המכרז כדלקמן:
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז יהיה ביום  15.8.2019בשעה .12:00
ערבות ההצעה תהיה בתוקף עד ליום .3.2.2020

.2

בהתאם לסמכויותיה של יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (להלן  -יפה נוף) הקבועות בסעיפים  17ו22 -
להזמנה להציע הצעות של המכרז שבכותרת (להלן  -המכרז ו-ההזמנה ,בהתאמה) ,מצורף להודעה זו מסמך ובו
מענה לשאלות הבהרה שהוגשו במסגרת המכרז ותיקונים ו/או הבהרות לתנאי המכרז המסומן כנספח א'.

.3

מובהר ,כי אין נוסח השאלות המפורט בנספח א' זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו המציעים אשר פנו ליפה נוף
וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.

.4

כאמור בסעיף  17.5להזמנה ,במסגרת המענה לשאלות ההבהרה שומרת יפה נוף על זכותה לענות על כל או על
חלק משאלות ההבהרה ולנסח מחדש את שאלות ההבהרה שנשאלו ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

.5

כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז ,והם גוברים
על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר.

.6

כל מציע נדרש לצרף העתק חתום בתחתית כל עמוד של הודעת הבהרה זו וכן של כל הודעת הבהרה נוספת
שתפורסם על ידי יפה נוף ,ככל שתפורסם.

.7

אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים בהודעת הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי
המכרז.

.8

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה ,או בכתב ,או בכל דרך אחרת ,על ידי מי מטעם יפה נוף או ועדת
המכרזים ,ככל כשניתן ,בכל פורום או צורה שהיא .השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז ,וכן כל
הפירושים וההבהרות להם ,הינם כמפורט בהודעת עדכון זו בלבד ובהודעות העדכון ו/או הודעות ההבהרה
שתפורסמנה ,ככל שתפורסמנה.
בברכה,
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ

נספח א'  -המענה לשאלות ההבהרה והשינויים ו/או התיקונים לתנאי המכרז
מס'

מסמך

.1

הזמנה להציע
הצעות

.2

הזמנה להציע
הצעות

סעיף

כללי

.3

.4

הזמנה להציע
הצעות

נבקשכם לפרסם את נספחים  4.1 ,4 ,3 ,2 ,1ו 4.2-בפורמט .WORD

הבקשה מתקבלת .נספחים  4.1 ,4 ,3 ,2 ,1ו 4.2-יועלו לדף
המכרז באתר המזמינה בפורמט .WORD
מובהר ומודגש ,כי הנוסח המחייב של הנספחים האמורים
הוא הנוסח כפי פרסומם על ידי המזמינה ואין לבצע כל
שינוי בנוסח זה ,למעט מילוי הפרטים בנספחים ,כפי
הוראותיהם .כל שינוי שיעשה על ידי המציעים בנוסח
הנספחים ,למעט מילוי הוראותיהם ,עלול להביא לפסילת
ההצעה כולה.
מובהר ,כי למציע הזוכה תוקצנה עמדות עבודה במשרדי
המזמינה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

2.1.1

ההזמנה להציע
הצעות

השאלה

התשובה

2.1.2

2.2

נבקשכם להבהיר ,האם המזמינה תקצה במסגרת משרדיה משרדים
או עמדות עבודה לטובת ביצוע השירותים על ידי אנשי צוות המציע עוד מובהר ,כי המציע הזוכה יידרש לספק לאנשי צוותו את
כל הציוד הנדרש לצורך מתן מלוא השירותים למזמינה,
הזוכה בתחום הבקרה והייעוץ?
לרבות (אך לא רק) צרכי מחשוב ,עזרים אלקטרוניים
וכיו"ב.
 .1נבקשכם להבהיר ,מדוע לא נקבעה הוראה במכרז ,לפיה בתחום  .1המציע הזוכה בתחום המידע והכלכלה לא יידרש
להעמיד ראש מנהלת מטעמו .המזמינה ו/או מי מטעמה
המידע והכלכלה יידרש המציע להעמיד ראש מנהלת?
יבצעו את שירותי הניהול בתחום זה.
 .2האם ניתן להציע יועץ נוסף שיספק את שירותי הניהול האמורים
 .2לא.
בתחום שירות זה?
נבקשכם לשנות את הוראות סעיף זה ולקבוע ,כי כל סתירה ו/או אי הבקשה נדחית.
התאמה בין הסכמים ,נספחים או כל חלק ממסמכי המכרז תוכרע על
פי כללי פרשנות אחרים מאלה המצוינים בסעיף  2.2להזמנה להציע
הצעות או לחלופין על פי הכרעת צד שלישי אובייקטיבי.

.5

הזמנה להציע
הצעות

.6

הזמנה להציע
הצעות

.7

הזמנה להציע
הצעות

.8

הזמנה להציע
הצעות

4.8

8.3.1.5

8.3.1.5

.9

נבקשכם לבטל את תנאי הסף האמור או לכל הפחות להפכו לאמת הבקשה נדחית.
מידה לאיכות בה נמדדים המציעים באופן יחסי.
לחילופין ,מוצע לדרוש הצגה של  3שנים שאינן רצופות ,בהן ההון
העצמי של המציע היה חיובי.
נבקשכם לשנות את תנאי הסף כך שעל המציעים יהיה להציג סכום הבקשה נדחית.
מצטבר של  25מיליון  ₪בין השנים .2013-2017
הבקשה מתקבלת באופן חלקי .הפסקה השנייה שבסעיף
 8.3.1.6תימחק ובמקומה תבואנה המילים הבאות:

8.3.1.6

ההזמנה להציע
הצעות

נבקשכם לתקן את הסעיף ,כך שזכותה של יפה נוף לבטל את ההסכם הבקשה נדחית.
שלא מטעמי אי קבלת אישור תקציבי תהיה כפופה לתשלום פיצוי
למציע הזוכה.

נבקשכם לשנות את התנאי שבפסקה השנייה לסעיף זה ,לפיו נדרש כי
לפחות  3מהגופים להם העניק המציע שירותים בתחומים האמורים
בסעיף זה הם גופים שאינם נמנים על הסקטור הציבורי.

"כן נדרש ,כי במהלך  3השנים מתוך  5השנים
שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
המציע עסק בתחום/ים האמור/ים וזאת עבור
לפחות  5גופים שונים במצטבר ,כאשר לפחות 3
מהם הם גופים הנמנים על הסקטור הציבורי
(כסקטור ציבורי ייחשבו משרדי ממשלה ,חברות
ותאגידים
מקומיות
רשויות
ממשלתיות,
עירוניים)".

האמור בסעיף  8.3.1.7יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
8.3.1.7

"המציע העסיק בהעסקה ישירה בכל אחת משלוש השנים  ,2017 ,2016 -ו ,2018-באופן קבוע ,לפחות  15עובדים
שכירים".

.10
ההזמנה להציע
הצעות

8.3.1.8

נבקשכם לשנות את תנאי הסף כך שניתן יהיה לעמוד בו גם אם ראש
המנהלת אינו מנהל או שותף במציע אלא רק במסגרת שותפות עסקית
לטובת ביצוע הפרויקט מושא המכרז.
לחילופין ,נבקשכם להפחית את משך התקופה בה נדרש כי ראש
המנהלת היה שכיר במציע מ 24-חודשים לתקופה קצרה יותר או
לבטל את התנאי הזה כליל.

הבקשות נדחות .אין שינוי בהוראות המכרז.

.11

הזמנה להציע
הצעות

8.3.1.9

.12

הזמנה להציע
הצעות

8.3.1.13

נבקש לשנות את תנאי הסף כך שניתן יהיה לעמוד בו גם באמצעות הבקשה נדחית.
איש צוות בעל תואר הנדסאי אדריכלות ו/או תואר הנדסאי אזרחי
ואשר יש לו ניסיון של למעלה מ 10-שנים בתכנון ובקרת תכניות.

.13

הזמנה להציע
הצעות

8.3.1.18

נבקש לשנות את תנאי הסף כך שניתן יהיה לעמוד בו גם באמצעות הבקשה נדחית.
איש צוות בעל תואר שני במדיניות ציבורית.

.14

הזמנה להציע
הצעות

8.3.1.188.3.1.19

.15

הזמנה להציע
הצעות

.16

הזמנה להציע
הצעות

ו11.7-
8.3.2.5

8.3.2.6

נבקשכם לשנות את תנאי הסף כך שראש המנהלת יוכל לעמוד בתנאי הבקשה נדחית.
סף זה גם באמצעות תואר אקדמי במנהל עסקים.

נבקשכם לפרט את האופן בו נדרש הקואורדינטור להוכיח את עמידתו אין שינוי בהוראות המכרז .תשומת לב המציעים מופנית
בתנאי הסף הרלוונטיים אליו ואת המסמכים שהוא נדרש להציג להוראת סעיף  9.6להזמנה להציע הצעות ,כפי תיקונה
לצורך קבלת ניקוד האיכות.
בסעיף  17להודעת הבהרה מס' .5
נבקשכם לשנות את תנאי הסף כך שעל המציעים להציג מחזור הבקשה נדחית.
הכנסות של  5מיליון  ₪לפחות לכל שנה בין השנים .2016-2017
נבקשכם לשנות את תנאי הסף כך שלא תהיה דרישה שלפחות שלושה הבקשה נדחית.
מהגופים המוצגים לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה הם גופים
מהסקטור הציבורי.

נבקשכם לשנות את תנאי הסף כך שניתן יהיה לעמוד בו גם באמצעות הבקשה מתקבלת באופן חלקי .סעיף  8.3.2.7יימחק
ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
העסקה עקיפה ולא באמצעות העסקה ישירה בלבד.

.17
ההזמנה להציע
הצעות

.18

הזמנה להציע
הצעות

.19

הזמנה להציע
הצעות

8.3.2.7

"המציע העסיק (בין אם בהעסקה ישירה ובין אם
בהעסקה עקיפה) בכל אחת משלוש השנים ,2016 -
 ,2017ו ,2018-באופן קבוע 10 ,עובדים לפחות,
כאשר לפחות  5מהם עובדים שכירים המועסקים
בהעסקה ישירה על ידי המציע".
נבקשכם לשנות את תנאי הסף כך שניתן יהיה לעמוד בו גם באמצעות הבקשה מתקבלת .סעיף  8.3.2.8יימחק ובמקומו תבואנה
איש צוות בעל תואר אקדמאי בניהול מערכות מידע או איש צוות המילים הבאות:
שהינו מהנדס מערכות מידע או מהנדס תעשייה וניהול בהתמחות
"אחראי תפעול מערכות המידע הינו בעל תואר
במערכות מידע.
אקדמי במדעי המחשב או בהנדסת מחשבים;

8.3.2.8

לחלופין אחראי תפעול מערכות המידע הינו בעל
תואר אקדמי אחר ובוגר קורס הכשרה בתחום
מערכות מידע ממוחשבות של  200שעות לפחות;
לחילופין ,אחראי תפעול מערכות המידע הינו בעל
תואר הנדסאי ממוסד מוכר בתחום מערכות
מידע/מחשבים/חשמל ואלקטרוניקה;
לחלופין אחראי תפעול מערכות המידע הינו בעל
תואר אקדמאי בניהול מערכות מידע או מהנדס
מערכות מידע או מהנדס תעשייה וניהול בהתמחות
במערכות מידע".

8.3.2.10

נבקש לשנות את תנאי הסף כך שניתן יהיה לעמוד בו גם באמצעות הבקשה נדחית.
איש צוות בעל תואר אקדמאי בניהול מערכות מידע או מהנדס
מערכות מידע או מהנדס תעשייה וניהול בהתמחות במערכות מידע.

10.5

נבקש להבהיר ,כי בקשתו של המציע להחלפת איש צוות מטעמו לא הבקשה נדחית.
תסורב ,אלא מטעמים סבירים ובפרט בנסיבות של התפטרות או
פיטורין או נסיבות אחרות שאינן בשליטת המציע ,בהן תתחייב
החלפה כאמור.

.20

הזמנה להציע
הצעות

היות ואמות המידה לניקוד הינן בתחום מערכות המידע ,נבקשכם הבקשה נדחית.
לאפשר לכלכלן שלא להיות בעל השכלה כלכלית.

.21

הזמנה להציע
הצעות

11.10

נבקשכם לשקול מחדש ולשנות את שיטת הניקוד או התמורה הבקשה נדחית.
המשולמת לאחראי תפעול מערכות מידע.

.22

הזמנה להציע
הצעות

11.10

הבקשה מתקבלת באופן הבא .במקום הטבלאות המופיעות
בסעיפים  16.2להזמנה להציע הצעות ו 6-לנספח  5להסכם
ההתקשרות תבואנה הטבלה הבאה והפסקה שלאחריה:

.23

איש הצוות
הזמנה להציע
הצעות
הסכם
ההתקשרות

16.2
סעיף 6
לנספח 5

נבקשכם לשנות את הוראות תשלום התמורה לאנשי צוות המציע
בתחום הבקרה והייעוץ ,כך שהתמורה תשולם בהתאם לתעריף
חשכ"ל ,על כלל הוראותיו.

ראש המינהלת

התמורה
יפה נוף תשלם למציע בגין
השירותים שיוענקו על ידי ראש
המינהלת תמורה שעתית כוללת
וממצה בהתאם לתעריף יועץ ,2
כקבוע בתעריף חשכ"ל* וזאת
בניכוי  30%הנחה.
בכל אופן מובהר ,כי ראש המינהלת
יידרש להגיש דיווח חודשי בגין
היקף השירותים שיוענקו על ידו.

בקרת יפה נוף תשלם למציע בגין
מנהל
השירותים שיוענקו על ידי מנהל
פרויקטים
בקרת הפרויקטים תמורה שעתית
כוללת וממצה בהתאם לתעריף
יועץ  ,4כקבוע בתעריף חשכ"ל*
וזאת בניכוי  10%הנחה.
בכל אופן מובהר ,כי מנהל בקרת
הפרויקטים יידרש להגיש דיווח
חודשי בגין היקף השירותים
שיוענקו על ידו.
מנהל בקרת חומר יפה נוף תשלם למציע בגין
השירותים שיוענקו על ידי מנהל
תכנוני
בקרת חומר תכנוני תמורה שעתית
כוללת וממצה בהתאם לתעריף
יועץ  ,2כקבוע בתעריף חשכ"ל*
וזאת בניכוי  30%הנחה.
בכל אופן מובהר ,כי מנהל בקרת
החומר התכנוני יידרש להגיש דיווח
חודשי בגין היקף השירותים
שיוענקו על ידו.
יועץ סטטוטורי

יפה נוף תשלם למציע בגין
השירותים שיוענקו על ידי היועץ
הסטטוטורי תמורה שעתית כוללת

וממצה בהתאם לתעריף יועץ ,2
כקבוע בתעריף חשכ"ל* וזאת
בניכוי  30%הנחה.
בכל אופן מובהר ,כי היועץ
הסטטוטורי יידרש להגיש דיווח
חודשי בגין היקף השירותים
שיוענקו על ידו.
קואורדינטור

יפה נוף תשלם למציע בגין
השירותים שיוענקו על ידי
הקואורדינטור תמורה שעתית
כוללת וממצה בהתאם לתעריף
יועץ  ,3כקבוע בתעריף חשכ"ל*
וזאת בניכוי  30%הנחה.
כי
מובהר,
אופן
בכל
הקואורדינטור יידרש להגיש דיווח
חודשי בגין היקף השירותים
שיוענקו על ידו.

לתפעול יפה נוף תשלם למציע בגין
יועץ
השירותים שיוענקו על ידי יועץ
וטכנולוגיות
לתפעול וטכנולוגיות בתחבורה
בתחבורה
ציבורית תמורה שעתית כוללת
ציבורית
וממצה בהתאם לתעריף יועץ ,3
כקבוע בתעריף חשכ"ל* וזאת

בניכוי  10%הנחה.
בכל אופן מובהר ,כי יועץ לתפעול
וטכנולוגיות בתחבורה ציבורית
יידרש להגיש דיווח חודשי בגין
היקף השירותים שיוענקו על ידו.

מובהר ,כי ביחס לכל אחד מאנשי צוות המציע בתחום
הבקרה והייעוץ ,יוענקו השירותים על ידי המציע הזוכה
באופן שעתי ותשלום התמורה בגין השירותים כאמור
ייעשה בהתאם להיקף השעות שיבוצעו על ידי אנשי הצוות
בפועל.
כמו כן מובהר ,כי היקף השירותים שיידרש על ידי יפה נוף,
ייקבע על ידי יפה נוף ויהיה כפוף לדרישותיה ו/או לצרכיה
ו/או לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
הבקשה מתקבלת באופן הבא .במקום הטבלאות המופיעות
בסעיפים  16.3להזמנה להציע הצעות ו 7-לנספח  5להסכם
ההתקשרות תבואנה הטבלה הבאה והפסקה שלאחריה:

.24
הזמנה להציע
הצעות
הסכם
ההתקשרות

16.3
סעיף 7
לנספח 5

נבקשכם לשנות את הוראות תשלום התמורה לאנשי צוות המציע
בתחום המידע והכלכלה ,כך שהתמורה תשולם בהתאם לתעריף
חשכ"ל ,על כלל הוראותיו.

איש הצוות

התמורה

תפעול יפה נוף תשלם למציע בגין
אחראי
השירותים שיוענקו על ידי אחראי
מערכות מידע
תפעול מערכות מידע תמורה
שעתית כוללת וממצה בהתאם

לתעריף יועץ  ,4כקבוע בתעריף
חשכ"ל* וזאת בניכוי  10%הנחה.
בכל אופן מובהר ,כי אחראי תפעול
מערכות מידע יידרש להגיש דיווח
חודשי בגין היקף השירותים
שיוענקו על ידו.
כלכלן

יפה נוף תשלם למציע בגין
השירותים שיוענקו על ידי כלכלן
תמורה שעתית כוללת וממצה
בהתאם לתעריף יועץ  ,4כקבוע
בתעריף חשכ"ל* וזאת בניכוי 10%
הנחה.
בכל אופן מובהר ,כי הכלכלן יידרש
להגיש דיווח חודשי בגין היקף
השירותים שיוענקו על ידו.

מובהר ,כי ביחס לכל אחד מאנשי צוות המציע בתחום
המידע והכלכלה ,יוענקו השירותים על ידי המציע הזוכה
באופן שעתי ותשלום התמורה בגין השירותים כאמור
ייעשה בהתאם להיקף השעות שיבוצעו על ידי אנשי הצוות
בפועל.
כמו כן מובהר ,כי היקף השירותים שיידרש על ידי יפה נוף,
ייקבע על ידי יפה נוף ויהיה כפוף לדרישותיה ו/או לצרכיה

ו/או לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
הבקשה מתקבלת באופן הבא .במקום הטבלאות המופיעות
בסעיפים  16.4להזמנה להציע הצעות ו 7.1-לנספח 5
להסכם ההתקשרות תבואנה הטבלה הבאה והפסקה
שלאחריה:

.25

איש הצוות

הזמנה להציע
הצעות
הסכם
ההתקשרות

אינטגרטור

יפה נוף תשלם למציע בגין
השירותים שיוענקו על ידי
האינטגרטור תמורה שעתית כוללת
וממצה בהתאם לתעריף יועץ ,2
כקבוע בתעריף חשכ"ל* וזאת
בניכוי  30%הנחה.
בכל אופן מובהר ,כי האינטגרטור
יידרש להגיש דיווח חודשי בגין
היקף השירותים שיוענקו על ידו.

מנהל התפעול

יפה נוף תשלם למציע בגין
השירותים שיוענקו על ידי מנהל
התפעול תמורה שעתית כוללת
וממצה בהתאם לתעריף יועץ ,2
כקבוע בתעריף חשכ"ל* וזאת
בניכוי  30%הנחה.

16.4
סעיף 7.1
לנספח 5

התמורה

נבקשכם לשנות את הוראות תשלום התמורה לאנשי צוות המציע
בתחום פרויקט הרכבל ,כך שהתמורה תשולם בהתאם לתעריף
חשכ"ל ,על כלל הוראותיו.

בכל אופן מובהר ,כי מנהל התפעול
יידרש להגיש דיווח חודשי בגין
היקף השירותים שיוענקו על ידו.
סגן מנהל תפעול

יפה נוף תשלם למציע בגין
השירותים שיוענקו על ידי סגן
מנהל התפעול תמורה שעתית
כוללת וממצה בהתאם לתעריף
יועץ  ,3כקבוע בתעריף חשכ"ל*
וזאת בניכוי  20%הנחה.
בכל אופן מובהר ,כי סגן מנהל
התפעול יידרש להגיש דיווח חודשי
בגין היקף השירותים שיוענקו על
ידו.

ראש צוות אחזקת יפה נוף תשלם למציע בגין
השירותים שיוענקו על ידי ראש
מכונות
צוות אחזקת מכונות תמורה
שעתית כוללת וממצה בהתאם
לתעריף יועץ  ,4כקבוע בתעריף
חשכ"ל* וזאת בניכוי  20%הנחה.
בכל אופן מובהר ,כי ראש צוות
אחזקת מכונות יידרש להגיש דיווח
חודשי בגין היקף השירותים

שיוענקו על ידו.
ראש צוות אחזקת יפה נוף תשלם למציע בגין
השירותים שיוענקו על ידי ראש
חשמל
צוות אחזקת חשמל תמורה שעתית
כוללת וממצה בהתאם לתעריף
יועץ  ,4כקבוע בתעריף חשכ"ל*
וזאת בניכוי  20%הנחה.
בכל אופן מובהר ,כי ראש צוות
אחזקת חשמל יידרש להגיש דיווח
חודשי בגין היקף השירותים
שיוענקו על ידו.

מובהר ,כי ביחס לכל אחד מאנשי צוות המציע בתחום
פרויקט הרכבל ,יוענקו השירותים על ידי המציע הזוכה
באופן שעתי ותשלום התמורה בגין השירותים כאמור
ייעשה בהתאם להיקף השעות שיבוצעו על ידי אנשי הצוות
בפועל.
כמו כן מובהר ,כי היקף השירותים שיידרש על ידי יפה נוף,
ייקבע על ידי יפה נוף ויהיה כפוף לדרישותיה ו/או לצרכיה
ו/או לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
.26

הזמנה להציע
הצעות

16.3

האם המחיר המקסימלי המצוין בטבלה שבסעיף זה הוא תעריף אין שינוי בהוראות המכרז .ר' סעיף  29להלן.
חשכ"ל ליועץ  4פחות  10%הנחה בשנתיים הראשונות ו 19%-הנחה
לאחר שנתיים?

.27

הזמנה להציע
הצעות

16.3

נבקשכם לשנות את סעיף התמורה הנוגע לאחראי תפעול מערכות הבקשה נדחית.
מידע ולקבוע אותו כסכום קבוע.

.28

הזמנה להציע
הצעות

16.3

נבקשכם לשנות את סעיף התמורה הנוגע לכלכלן ולקבוע אותו כסכום הבקשה נדחית.
קבוע.
נבקשכם להבהיר ביחס לתעריף חשכ"ל שיחול בקשר להוראות המכרז שתי הפסקאות המצויות בתוך המשבצת שבסוף סעיף 16.3
וההסכם ,כי התעריף יהיה התעריף המעודכן ,ובלבד שלא יפחת להזמנה להציע הצעות ושבסוף סעיף  7לנספח  5להסכם
ההתקשרות והמתחילות במילים "*תעריף חשכ"ל  -פירושו
מהתעריף הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז.
השכר השעתי "...תימחקנה ובמקומן תבואנה המילים
המפורטות מטה .כמו כן ,נספחים  10ו 11-להזמנה להציע
הצעות יבוטלו:

.29

הזמנה להציע
הצעות
הסכם
ההתקשרות

16.3
סעיף 7
לנספח 5

"*תעריף חשכ"ל  -פירושו השכר השעתי הקבוע
בהתאם לסיווג היועץ הרלוונטי כמפורט בהודעת
"תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים"
המצורפת להוראת תכ"מ  - 13.9.0.2התקשרות עם
נותני שירותים חיצוניים.
מובהר ,כי התעריפים שבהודעה זו עשויים
להתעדכן מעת לעת על ידי משרד האוצר .ככל
שהגרסה המעודכנת של התעריפים תורה על
העלאת השכר השעתי של מי מהיועצים ,יחויבו
המציעים הזוכים לשלם ליועצים מטעמם את השכר
השעתי המעודכן בגרסה האחרונה שפורסמה .ככל
שהגרסה המעודכנת של התעריפים תורה על
הפחתת השכר השעתי של מי מהיועצים ,יחויבו
המציעים הזוכים לשלם ליועצים מטעמם את השכר
השעתי המעודכן בהודעה שהייתה בתוקף נכון

למעוד האחרון להגשת ההצעות למכרז .בהתאם
לכך ,על המציעים הזוכים חלה החובה להתעדכן
מעת לעת בנוגע לפרסום הגרסה המעודכנת ביותר
לתעריף החשכ"ל כפי פרסומו באתר משרד האוצר.
מובהר היטב ,כי מעבר לתעריפים המצוינים
בהודעה ,יתר הוראות החשכ"ל ,לרבות אלה
הכלולות בהוראת תכ"מ  - 13.9.0.2התקשרות עם
נותני שירותים חיצוניים ,לא תחולנה על
ההתקשרות מושא מכרז זה".
.30

הזמנה להציע
הצעות

.31

הזמנה להציע
הצעות

.32

הזמנה להציע
הצעות

16.8

נבקשכם למחוק את הסעיף האמור ולהבהיר ,כי כל עוד ההסכם הבקשה נדחית.
בתוקף לא תוכל המזמינה להתקשר עם גורם אחר לביצוע השירותים
מושא המכרז ,לרבות במחיר נמוך יותר משל המציע הזוכה.

16.9

נבקשכם למחוק את הסעיף ולאפשר למציעים לקבוע בעצמם את תנאי הבקשה נדחית.
העסקת אנשי הצוות מטעמם.
מובהר ,כי המציע הזוכה יידרש לשלם את התמורה לאנשי
הצוות מטעמו על פי הוראות מסמכי המכרז ולפי הפירוט
המופיע בטבלאות שבסעיף  16להזמנה ובנספח  5להסכם
ההתקשרות.

16.9

נבקשכם להבהיר האם כוונת סעיף זה היא שעל המציע הזוכה לשלם במקרה של העסקה ישירה ישקפו הסכומים הנקובים
לאנשי הצוות מטעמו את מלוא התמורה בגין תעריף החשכ"ל? אם כן בטבלאות האמורות את כל עלויות המעביד ,לרבות תשלום
כל התנאים הסוציאליים הנדרשים על פי כל דין ולרבות
 מי נדרש לשאת בעלויות המעביד?פדיון זכויות אלה ואחרות בעת סיום ההעסקה.
במקרה של העסקה עקיפה ישקפו הסכומים הנקובים
בטבלאות את תשלום התמורה שתשולם לאנשי הצוות.
מובהר ,כאמור בסעיף  16.4להזמנה להציע הצעות ,כי

בנוסף לתעריפים המפורטים בטבלאות שלעיל ,יהיו
המציעים הזוכים בכל אחד מתחומי השירות ,זכאים
לעמלת ניהול אשר תשולם להם אחת לחודש ,ואשר תחושב
כאחוז יחסי לסך התמורה החודשית שתשולם לכל אחד
מהמציעים בגין השירותים שיוענקו ליפה נוף על ידי אנשי
הצוות מטעמם .עמלת הניהול תשולם למציע הזוכה בגין
תקורות ורווח.
.33

הזמנה להציע
הצעות

19.9

נבקשכם לקבוע ,כי ערבות ההצעה לא תשמש פיצוי מוסכם אלא סכום הבקשה נדחית.
לכיסוי נזקים שייגרמו בפועל למזמינה ,ככל שייגרמו.

.34

הזמנה להציע
הצעות

21.1

נבקשכם לעדכן את הוראת ההזמנה שעניינה תוקף ההצעות כך שהן הבקשה נדחית.
תעמודנה בתוקף למשך  90יום בלבד.

.35

הזמנה להציע
הצעות

.36

הזמנה להציע
הצעות

.37

הזמנה להציע
הצעות

.38

הזמנה להציע
הצעות

23.4

נבקשכם לקבוע ,כי ערבות ההצעה של הכשיר השני תיוותר בתוקף הבקשה נדחית.
למשך  90ימים לאחר חתימת הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה
וכי במקרה של פנייה לכשיר השני לאחר  180יום תתבצע התאמה של
התמורה.

24.1

נבקשכם לקבוע ,כי ערבות הביצוע תוגש תוך  14ימים מיום הודעת הבקשה נדחית.
הזכייה.

24.1

נבקשכם לקבוע ,כי הגשת ההסכמים עליהם המציע הזוכה חתם עם הבקשה נדחית.
אנשי צוות המציע הזוכה ,ככל שאלה לא מועסקים על ידו באופן ישיר,
תהיה לאחר השחרת התנאים העסקיים שבהסכמים אלה.

27

נבקשכם למחוק את המילים "ו/או כתוצאה מניסוח מסמכי המכרז" הבקשה נדחית.
מסעיף זה.

.39

הזמנה להציע
הצעות

28

.40

הזמנה להציע
הצעות

31

.41

1
נספח
להזמנה להציע
הצעות

3.4

.42

3
נספח
להזמנה להציע
הצעות

3.4

.43

הודעת הבהרה
מס' 5

12

.44

הודעת הבהרה
מס' 5

נבקשכם למחוק את סעיף  28להזמנה להציע הצעות.

הבקשה נדחית.

נבקשכם להוסיף לאחר המילים "הצעתנו זו" את המילים "בתוספת אין שינוי בהוראות המכרז.
לסכום שבגינו משולמת העמלה".
סעיף  3.4יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
"המציע העסיק בהעסקה ישירה בכל אחת משלוש השנים  ,2017 ,2016 -ו ,2018-באופן קבוע ,עובדים שכירים בהתאם
לפירוט הבא :בשנת  ______ 2016עובדים שכירים; בשנת  ______ 2017עובדים שכירים; ובשנת  ______ 2018עובדים
שכירים".
סעיף  3.4יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
"המציע העסיק (בין אם בהעסקה ישירה ובין אם בהעסקה עקיפה) בכל אחת משלוש השנים  ,2017 ,2016 -ו ,2018-באופן
קבוע ,עובדים ,בהתאם לפירוט הבא :בשנת  ______ 2016עובדים  -מתוכם _______ עובדים שכירים; בשנת 2017
______ עובדים  -מתוכם _______ עובדים שכירים; ובשנת  ______ 2018עובדים  -מתוכם _______ עובדים שכירים".
נבקשכם לפרט את האופן בו נדרש היועץ לתפעול וטכנולוגיות אין שינוי בהוראות המכרז .תשומת לב המציעים מופנית
בתחבורה ציבורית להוכיח את עמידתו בתנאי הסף הרלוונטיים אליו להוראת סעיף  9.6להזמנה להציע הצעות ,כפי תיקונה
ואת המסמכים שהוא נדרש להציג לצורך קבלת ניקוד האיכות.
בסעיף  17להודעת הבהרה מס' .5
באמת המידה שעניינה "מנהל בקרת חומר תכנוני" קיימת אי התאמה הבקשה מתקבלת .סעיפים  2ו 3-לאמת המידה שעניינה
בין הציון המקסימלי שניתן לקבל בסעיף  2לאמת המידה לבין הניקוד "מנהל בקרת חומר תכנוני" תימחק ובמקומה תבואנה
המילים הבאות:
המקסימלי הכולל שניתן לקבל בגין אמת מידה זו .נא הבהרתכם.

24

" .2לכל פרויקט העומד בתנאים הקבועים בסעיף 1
לעיל (על כל תת סעיפיו) תוענקנה  4נקודות לכל
פרויקט וזאת עד ניקוד מקסימלי של  12נקודות.
 .3בנוסף ,ומעבר לניקוד שפורט לעיל ,יוענק למנהל
בקרת החומר התכנוני ניקוד עודף וזאת ביחס

לדוחות בקרת הכמויות שבוצעו והושלמו על ידו
בפרויקטים מתחום ההנדסה או מתחום התחבורה
הציבורית .בהתאם ,עבור כל דו"ח בקרת כמויות
שביצע והשלים מנהל בקרת החומר התכנוני ,החל
משנת  2013ואילך ,בפרויקטים מתחום ההנדסה או
מתחום התחבורה הציבורית  -תוענק נקודה אחת
לכל דו"ח כאמור וזאת עד ניקוד מקסימלי של 4
נקודות.
מובהר ,כי דוחות בקרת הכמויות שהוצגו במסגרת
הוכחת העמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף 8.3.1.15
לעיל לא ייחשב לצורך ניקוד אמת המידה זו".
.45

2
נספח
להזמנה להציע
הצעות

.46

4
נספח
להזמנה להציע
הצעות

נבקשכם להוסיף לסעיף (7ב) שבנספח  2את האפשרות של "תואר הבקשה מתקבלת .סעיף (7ב) לנספח  2יימחק ובמקומו
תבואנה המילים הבאות:
בתכנון ערים" כקבוע בסעיף  8.3.1.18להזמנה להציע הצעות.
7

"בעל תואר אקדמי באחד או יותר מהתחומים
אחד מתחומי ההנדסה האזרחית,
הבאים:
תואר בתכנון ערים (יש לסמן 
הנדסאי בניין
במקום הרלוונטי)".
סעיף (3ב) לנספח  4יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:

(3ב)

" אחראי תפעול מערכות המידע הינו בעל תואר אקדמי במדעי המחשב או בהנדסת מחשבים; לחלופין אחראי תפעול
מערכות המידע הינו בעל תואר אקדמי אחר ובוגר קורס הכשרה בתחום מערכות מידע ממוחשבות של  200שעות לפחות
; לחלופין ,אחראי תפעול מערכות המידע הינו בעל תואר הנדסאי ממוסד מוכר בתחום מערכות מידע/מחשבים/חשמל
אחראי תפעול מערכות המידע הינו בעל תואר אקדמאי בניהול מערכות מידע או מהנדס מערכות מידע
ואלקטרוניקה;
או מהנדס תעשייה וניהול בהתמחות במערכות מידע".

.47

מסמך א' –
טופס ההצעה

.48

ב'

–

.49

ב'

.50

ב'

.51

ב'

.52

ב'

7

מסמך
הסכם
ההתקשרות
מסמך
הסכם
ההתקשרות
מסמך
הסכם
ההתקשרות
מסמך
הסכם
ההתקשרות
מסמך
הסכם
ההתקשרות

נבקשכם להבהיר ,כי המציע הזוכה לא יידרש להפקיד את פוליסות הבקשה מתקבלת .מובהר ,כי המציע הזוכה לא יידרש
הביטוח שלו בהתאם להוראות סעיף זה אלא להמציא את אישור קיום להפקיד את פוליסות הביטוח שלו בהתאם להוראות סעיף
הביטוח בנוסח המבוקש על ידי המזמינה ,כשהוא חתום כדין על ידי זה אלא להמציא את אישור קיום הביטוח בנוסח המבוקש
על ידי המזמינה ,כשהוא חתום כדין על ידי המבטח של
המבטח של המציע הזוכה.
המציע הזוכה.
נבקשכם למחוק את הסעיף.

2.2
–
2.5
–
2.10
–
2.11
–
2.17

הבקשה נדחית.
נבקשכם להבהיר כי ככל שיידרש הקבלן להעמיד כוח אדם נוסף לצורך
מתן השירותים ,יחשב הדבר כהוראת שינויים והתמורה בגין העמדת הבקשה נדחית.
אנשי צוות נוספים תיקבע בהסכמה בין הצדדים.
נבקשכם למחוק את המילים "לרבות אלו" שבסעיף זה ולהחליפן
במילה "כפי".
הבקשה נדחית.
נבקשכם למחוק את המילים "לשביעות רצונה המלא של יפה נוף"
שבסעיף זה ולהחליפן במילים "בהתאם להוראות ההסכם".
הבקשה נדחית.
נבקשכם להבהיר  ,כי עלות ההשתלמות לא תחול על הקבלן ולא תגרע מבלי לגרוע מהוראות סעיף  2.17להסכם מובהר ,כי עלות
מהתמורה החודשית לה זכאי הקבלן בגין כל איש צוות.
ההשתלמות לא תחול על הקבלן ולא תגרע מהתמורה לה
יהיה זכאי המציע הזוכה בגין מתן מלוא השירותים
לשביעות רצונה המוחלט של יפה נוף ובהתאם לכלל הוראות
ההסכם.

.53

ב'

מסמך
הסכם
ההתקשרות

.54

ב'

.55

ב'

.56

ב'

.57

ב'

.58

ב'

מסמך
הסכם
ההתקשרות

מסמך
הסכם
ההתקשרות
מסמך
הסכם
ההתקשרות

מסמך
הסכם
ההתקשרות
מסמך
הסכם
ההתקשרות

–
3.1
–
6.1

–
 6.3ו6.4-
–
6.5

–
8.4
–
9.2

נבקשכם למחוק את המילים "לשביעות רצונה המלא של יפה נוף"
שבסעיף זה ולהחליפן במילים "בהתאם להוראות ההסכם".
הבקשה נדחית.
 .1בהגדרת המונח "ביצוע השירותים" נבקשכם למחוק את המילים  .1הבקשה נדחית.
"לשביעות רצונה המלא של יפה נוף" ולהחליפן במילים "בהתאם  .2הבקשה מתקבלת .ההגדרה של המונח "תקופת
להוראות ההסכם".
ההתקשרות" תימחק ובמקומה תבואנה המילים
הבאות:
 .2נבקש לתקן את ההפניה תחת ההגדרה של "תקופת
ההתקשרות".
"תקופת ההתקשרות"  -כמפורט בסעיף 7
להלן.
נבקשכם לקבוע כי כל סתירה תוכרע על פי כללים אחרים מכפי
שנקבע בסעיפים אלה או לחלופין על-ידי צד שלישי אובייקטיבי הבקשה נדחית.
ולא באופן חד צדדי על ידי יפה נוף.
נבקשכם להבהיר ,כי החלטות המנהל תתקבלנה בסבירות ולא יחרגו
מדרישות ההסכם וכי תישמרנה לקבלן טענותיו לעניין זה ,וכי
מחלוקות בנושאים אלה תובאנה להכרעת גורם מקצועי בלתי תלוי ,הבקשה נדחית.
כאשר כל צד יהיה רשאי לערער על הכרעתו באמצעות פניה לבית
המשפט.
נבקשכם למחוק את המילים "לשביעות רצונה של יפה נוף" שבסעיף
זה.
הבקשה נדחית.
נבקשכם להוסיף בסוף סעיף זה את המילים "ובלבד שזכויותיו של
הקבלן לא תיפגענה".
הבקשה נדחית.
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ב'

.60

ב'

.61

ב'

.62

ב'

.63

ב'

מסמך
הסכם
ההתקשרות

11.13

.64

הסכם
ההתקשרות

12

.65

מסמך
הסכם
ההתקשרות
מסמך
הסכם
ההתקשרות

מסמך
הסכם
ההתקשרות

מסמך
הסכם
ההתקשרות

ב'

מסמך
הסכם
ההתקשרות

–
10.3
–
10.7

–
11.1

נבקשכם לתקן את הסעיף ולקבוע ,כי בנסיבות המתוארות בו התמורה
תהיה בגובה  70%מהתמורה שנקבעה במכרז ביחס לאותו איש צוות ,הבקשה נדחית.
ללא העמלה.
נבקשכם לשנות את הסעיף ולקבוע שהאמור בו כפוף לכך שהמזמינה
הודיעה לקבלן מיד עם קבלת כל טענה ו/או תביעה כאמור בסעיף וכי
היא תשתף פעולה עם הקבלן ותעניק לקבלן את השליטה על ניהול הבקשה נדחית.
ההגנה או המו"מ להסדר פשרה ולא תתפשר ללא אישור הקבלן מראש
ובכתב.
נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים "ואשר חלים על עובדי
הקבלן".
בנוסף ,נבקשכם לעדכן את סעיף  11להסכם כולו ולהבהיר  ,כי הקבלן הבקשות נדחות.
יהיה חייב לקיים את הוראות הדין הרלוונטיות ביחס לאנשי הצוות
מטעמו ,בהתאם למתכונת העסקתם על ידי הקבלן.
נבקשכם למחוק את הסעיף.

–

הבקשה נדחית.

11.3
נבקש למחוק את הסעיף.

–

–
12.1

הבקשה נדחית.
נבקשכם להגביל את אחריות המציע הזוכה לסכומי פוליסות הביטוח הבקשות נדחות .מובהר ,כי האחריות המוטלת על הקבלן
תהיה אחריות על פי כל דין.
הנדרשים.
נבקשכם להוסיף ,לאחר המילה "אחראי" בסעיף זה ,את המילים "על
פי דין" .כמו כן ,נבקשכם למחוק את המילים "ו/או עיריית חיפה הבקשות נדחות.
(להלן :״העירייה״) ו/או משרד התחבורה" .כן נבקשכם למחוק את
המילה "גבוהים".

.66

ב'

מסמך
הסכם
ההתקשרות

.67

ב'

.68

ב'

.69

ב'

מסמך
הסכם
ההתקשרות

נבקש למחוק את המילה "המלאה" שבסעיף זה.

–
12.2
–

12.3

מסמך
הסכם
ההתקשרות

מסמך
הסכם
ההתקשרות

–
12.4

–
12.5

הבקשה נדחית.
 .1נבקשכם להוסיף ,לאחר המילה "אחראי" שבסעיף זה ,את המילים
"על פי דין".
 .2נבקשכם להוסיף ,לאחר המילה "אובדן" ,את המילים "ישירים".
 .3נבקשכם להוסיף ,לפני המילים "בקשר לעבודות" את המילים "בשל
מעשה ו/או מחדל של הקבלן".
 .4נבקשכם להוסיף כי הקבלן ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות
לאופן יישום השירותים ע"י יפה נוף ו/או מי מטעמה ,כמו גם לעילות הבקשות נדחות.
נזק שמקורן בנסיבות שאינן בשליטתו הסבירה של הקבלן ו/או אשר
נגרמו עקב מעשה או מחדל של יפה נוף ו/או מי מטעמה.
 .5בנוסף ,נבקשכם להוסיף הוראות בדבר הגבלת אחריות הקבלן ,לפיהן
הקבלן יישא באחריות לנזק ישיר בלבד ולא יישא באחריות לכל נזק
עקיף ,תוצאתי ,מיוחד או עונשי שייגרם ליפה נוף ו/או מי מטעמה ו/או
לצד שלישי כלשהו ,לרבות אובדן הכנסה ואובדן רווח.
נבקשכם להוסיף ,לאחר המילה "אחראי" שבסעיף זה ,את המילים "על
פי דין" .נבקשכם למחוק את המילים "ו/או העירייה ו/או משרד
התחבורה" מסעיף זה .נבקשכם להוסיף ,לאחר המילה "הפסד"
הבקשות נדחות.
שבסעיף זה ,את המילה "ישירים" .נבקשכם למחוק את המילים
"בגין ו/או בקשר" בסעיף זה ולהחליפן במילים "בשל מעשה ו/או מחדל
של הקבלן בקשר לביצוע".
נבקשכם להוסיף בסוף סעיף זה את המילים "בכפוף לתקופות
ההתיישנות על פי דין".
הבקשה נדחית.
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מסמך
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מסמך
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מסמך
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ההתקשרות
מסמך
הסכם
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נבקשכם למחוק את הסעיף.

–

הבקשה נדחית.

12.6
נבקשכם למחוק את הסעיף ולהחליפו לסעיף שיפוי.

–
12.7

הבקשה נדחית.

12.8

נבקשכם למחוק את הסעיף או לכל הפחות לתקנו בהתאם להערות
לסעיף הקיזוז הכללי בסעיף  27להסכם.
הבקשה נדחית.

–

–
13.1

נבקשכם למחוק את הסעיף ולהחליפו בסעיף הקובע כי ברירת
האחריות לנסיבות ולאשמה היא של כל צד רלוונטי.
הבקשה נדחית.
נבקשכם למחוק את הסעיף.

–
13.2

הבקשה נדחית.

13.3

נבקשכם למחוק את המילים "עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן
סופי ומוחלט לשביעות רצון יפה נוף" מסעיף זה ולהחליפן במילים "כפי הבקשה נדחית.
שיקבע בפס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו".

–

–
15.1

נבקשכם למחוק את המילים "יפצה ו/או" שבסעיף זה ולהוסיף בסוף
הסעיף את המילים "בהתאם להוראות סעיף לעיל ."12.7
הבקשה נדחית.
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מסמך
הסכם
ההתקשרות
מסמך
הסכם
ההתקשרות
מסמך
הסכם
ההתקשרות
מסמך
הסכם
ההתקשרות
מסמך
הסכם
ההתקשרות
מסמך
הסכם
ההתקשרות

–
16.2
–
16.4

נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים "בכפוף להוראות סעיף 27
להלן".
הבקשה נדחית.
נבקשכם למחוק את המילה "ועקיפות" וכן את המילים "הגבוהה
ביותר מבחינה" שבסעיף זה.
הבקשה נדחית.
נבקש לפרט מהם הנהלים שיחולו ביחס לתשלום התמורה.

–
16.6

הבקשה נדחית .כל הפירוט הנדרש מופיע בסעיף  16להסכם
ההתקשרות ,על תת סעיפיו.

נבקשכם למחוק את הסעיף.

–

הבקשה נדחית.

16.7
נבקש למחוק את הסעיף.

–
16.8

הבקשה נדחית.

16.11

נבקשכם למחוק את המילים "שתיקבע על ידי יפה נוף" שבסעיף זה
ולהחליפן במילים "סבירה שתיקבע בין הצדדים".
הבקשה נדחית.

–

נבקשכם למחוק את הסעיף.

–
16.12

הבקשה נדחית.

.84

ב'

מסמך
הסכם
ההתקשרות

.85

ב'

.86

ב'

.87

ב'

.88

ב'

נבקשכם להבהיר בתוך כמה ימים יבוצע התשלום לקבלן ממועד סעיף  16.3יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
הגשת הדו"ח וחשבונית העסקה?

–

"תשלום התמורה יבוצע אחת לחודש וזאת לאחר
הגשת דו"ח מפורט מאת הקבלן בדבר השירותים
שבוצעו על ידי צוות הקבלן בפועל .רק לאחר המצאת
דו"ח פירוט כאמור וכן חשבונית עסקה ובכפוף לכך
שניתן אישור נציג יפה נוף לסכומים לתשלום ,יבוצע
התשלום באופן שוטף פלוס  45ימים ממועד אישור
הדו"ח וחשבונית העסקה ,לאחר ניכוי מס במקור".

16.13

מסמך
הסכם
ההתקשרות
מסמך
הסכם
ההתקשרות

מסמך
הסכם
ההתקשרות
מסמך
הסכם
ההתקשרות

–
16.16
–
19.1

נבקשכם למחוק את המילים "כולל סיכונים בלתי צפויים מראש"
שבסעיף זה.
הבקשה נדחית.
נבקשכם להוסיף לאחר המילים "על חשבון הקבלן" את המילים
"בכפוף למתן התראה לקבלן של  14יום לפחות ,הכוללת אפשרות
לתקן את ההפרה" .כמו כן ,נבקשכם להפחית את סכום התוספת ל -הבקשות נדחות.
 .5%בנוסף ,נבקשכם להבהיר ,כי הקבלן לא יהיה אחראי לעבודות שלא
בוצעו על ידו.
נבקשכם למחוק את הסעיף.

–

הבקשה נדחית.

19.2
נבקשכם למחוק את הסעיף.

–
19.4

הבקשה נדחית.

.89

ב'

מסמך
הסכם
ההתקשרות

.90

ב'

.91

ב'

.92

ב'

.93

ב'

מסמך
הסכם
ההתקשרות
מסמך
הסכם
ההתקשרות

נבקשכם למחוק את הסעיף.

–
19.5
–
19.6
–

21.1

מסמך
הסכם
ההתקשרות

מסמך
הסכם
ההתקשרות

–
21.2

–
21.3

הבקשה נדחית.
נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים "על אף האמור מובהר ,כי
הקבלן לא יהיה אחראי לעיכובים אשר נגרמו שלא כתוצאה ממעשה הבקשה נדחית.
או מחדל של הקבלן ו/או שלא בשליטתו".
נבקשכם למחוק את המילים "כל ידיעה שתגיע" שבסעיף זה ולהחליפן הבקשות נדחות.
במילים "כל מידע שיגיע ".בנוסף ,נבקשכם להכפיף סעיף זה לחריגים
המקובלים אשר עליהם לא תחול חובת הסודיות( :א) מידע אשר ,היה הנכם מופנים לסעיף  7לנספח ( 7התחייבות בלתי חוזרת
נחלת הכלל טרם הגעתו לקבלן ו/או למי מטעמו ו/או היה לנחלת הכלל לשמירת סודיות).
לאחר הגעתו לקבלן ו/או למי מטעמו ,שלא בשל מעשה או מחדל של מובהר ,כי בכל מקרה על הקבלן לקבל אישור מוקדם בכתב
הקבלן ,והכול ממועד שבו הפך המידע לנחלת הכלל; ו/או (ב) מידע אשר על ידי המזמינה לחשיפת מידע סודי ,כאמור בסעיף 21.1
הקבלן יידרש על ידי גוף רשמי של המדינה או על ידי בית משפט להסכם.
למוסרו; ו/או (ג) מידע שנמסר לקבלן ו/או למי מטעמו על ידי צד
שלישי שלא תוך הפרה של חובת סודיות.
נבקשכם להבהיר כי כלים סטנדרטיים ,מתודולוגיות ושיטות עבודה הבקשה נדחית.
ו/או תוצרים שהקבלן פיתח או ביצע לפני ביצוע השירותים או ללא
מובהר כי בכל מקרה על הקבלן לקבל אישור מוקדם בכתב
קשר עם אספקתם ליפה נוף ,לא יהיו חלק מהקניין הרוחני בבעלותה
ולא יכללו בהגדרת "המידע ",וככל הנדרש במסגרת השירותים יוענקו על ידי יפה נוף לחשיפת מידע סודי ,כאמור בסעיף 21.1
להסכם.
ליפה נוף זכויות שימוש בהם.
נבקשכם להוסיף לאחר המילים "סודיות המידע" את המילים הבקשה נדחית.
"לתקופה של  12חודשים".
מובהר כי בכל מקרה על הקבלן לקבל אישור מוקדם בכתב
על ידי יפה נוף לחשיפת מידע סודי ,כאמור בסעיף 21.1
להסכם.

.94

ב'

מסמך
הסכם
ההתקשרות

.95

ב'

.96

ב'

.97

ב'

.98

ב'

.99

ב'

מסמך
הסכם
ההתקשרות
מסמך
הסכם
ההתקשרות
מסמך
הסכם
ההתקשרות
מסמך
הסכם
ההתקשרות
מסמך
הסכם
ההתקשרות
ב'

 .100מסמך
הסכם
ההתקשרות

–
21.6

נבקשכם להוסיף ,לאחר המילים "שהגיעו אליו" שבסעיף זה ,את
המילים "כחלק מהמידע".
הבקשה נדחית.
נבקשכם למחוק את המילה "מושלמת" מסעיף זה.

–

הבקשה נדחית.

21.7
נבקשכם לעדכן את התקופה שבסעיף זה ל 30-ימים.

–

הבקשה נדחית.

21.8
נבקשכם למחוק את הסעיף.

–

הבקשה נדחית.

22.1
–
22.2
–
23.1

נבקשכם להוסיף ,לאחר המילה "ידאג" ,את המילים "לנקוט באמצעים מובהר ,כי על הקבלן לדאוג לאבטחת כל המידע אשר הגיע
הסבירים המקובלים".
אליו באמצעים הסבירים המקובלים.
נבקשכם להבהיר ,כי האמור בסעיף יחול רק ביחס לעובד ו/או מי הבקשה נדחית .הנכם מופנים להוראות סעיף  23.3להסכם.
מטעם הקבלן אשר מספק את השירותים במסגרת ההסכם עבור יפה
נוף ולא על כלל עובדי הקבלן ו/או מי מטעמו.
נבקשכם למחוק את הסעיף.

–
23.2

הבקשה נדחית.

ב'

 .101מסמך
הסכם
ההתקשרות
ב'

 .102מסמך
הסכם
ההתקשרות
ב'

 .103מסמך
הסכם
ההתקשרות

ב'

 .104מסמך
הסכם
ההתקשרות
ב'

 .105מסמך
הסכם
ההתקשרות
ב'

 .106מסמך
הסכם
ההתקשרות

נבקשכם למחוק את הסעיף.

–

הבקשה נדחית.

23.6
נבקשכם לעדכן את התקופה שבסעיף זה ל 30-ימים.

–

הבקשה נדחית.

23.7

24.1

נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים "על אף האמור לעיל מובהר ,כי
כלים סטנדרטיים ,מתודולוגיות ושיטות עבודה ו/או תוצרים שהקבלן
פיתח או ביצע לפני ביצוע השירותים או ללא קשר עם אספקתם ליפה הבקשה נדחית.
נוף ,לא יהיו חלק מהקניין הרוחני בבעלותה ,וככל הנדרש במסגרת
השירותים יוענקו ליפה נוף זכויות שימוש בהם".

24.2

נבקשכם למחוק את הסעיף או לחילופין להבהיר ,כי הוראותיו יחולו רק
ביחס לחומר שהוכן על ידי הקבלן במסגרת מתן השירותים ובכפוף לכך הבקשה נדחית.
ששולמה לקבלן התמורה.

–

–

–
24.3
–
25.2

נבקשכם להוסיף לאחר המילים "לשירותים שניתנו" שבסעיף זה את
המילים "בהתאם לאמור בסעיף  24.1לעיל".

הבקשה נדחית.

נבקשכם למחוק את הסעיף ולקבוע במקומו כי בכל מקרה של ביטול
ההסכם מטעמי נוחות יהיה הקבלן לתמורה בגין השירותים שניתנו על
ידו עד לאותו מועד בתוספת להחזר עלויות והוצאות ישירות שנגרמו הבקשה נדחית .ר' האמור בסעיף  25.1להסכם ההתקשרות.
לו בשל ביטול החוזה ,לרבות בגין התחייבויות כלפי צדדים שלישיים מובהר כי הקבלן יהיה זכאי לתשלום התמורה בהתאם
שאינן ניתנות לביטול ,ובכפוף לחובת הקטנת הנזק ,וכן בתוספת פיצוי להוראות ההסכם עד למועד ביטול ההסכם.
המשקף את סכום התמורה שהייתה משולמת לקבלן לתקופה של 3
חודשים.

ב'

 .107מסמך
הסכם
ההתקשרות
ב'

 .108מסמך
הסכם
ההתקשרות

ב'

 .109מסמך
הסכם
ההתקשרות
ב'

 .110מסמך
הסכם
ההתקשרות
ב'

 .111מסמך
הסכם
ההתקשרות
ב'

 .112מסמך
הסכם
ההתקשרות
ב'

–
25.3
–
27.1

–
28.1
–
29.1.2

–

נבקשכם להוסיף לאחר המילים "שניתנה לו הודעה" שבסעיף זה את
המילים "של  30יום לפחות ".בנוסף נבקשכם להבהיר בסוף הסעיף ,הבקשה נדחית.
כי הקבלן לא יהיה אחראי לעבודות כאמור שלא בוצעו על ידו.
נבקשכם לקבוע ,כי סעיף הקיזוז יחול רק במקרים של הפרה יסודית.
בנוסף ,נבקשכם להוסיף ,לאחר המילה "לעכב" שבסעיף זה ,את
".
המילים "בכפוף למתן התראה בכתב לקבלן של  14יום לפחות הבקשות נדחות.
נבקשכם להוסיף ,לאחר המילים "כל סכום" שבסעיף זה ,את המילים
"קצוב ומוכח" .כמו כן ,נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים
"על פי הסכם זה".
נבקשכם להוסיף בסוף סעיף זה את המילים "בכל מקרה של הפרה
כאמור תינתן לקבלן התראה והזדמנות לתקן את ההפרה בהתאם הבקשה נדחית .הנכם מופנים לסעיף  29.1.2בהסכם.
להוראות סעיף  29להלן".
נבקשכם למחוק את הסעיף ולהחליפו בנוסח כדלקמן" :הפרת הוראה
כלשהי מהוראות ההסכם על ידי הקבלן ,שאינה ניתנת לתיקון או לא הבקשה נדחית.
תוקנה תוך  30יום ממועד בו קיבל הקבלן הודעה בכתב בדבר ההפרה
או במועד מאוחר יותר שנקבע במסגרת ההודעה כאמור".
נבקשכם להפחית את סכום התוספת ל.5%-
הבקשה נדחית.

29.3
נבקש למחוק את הסעיף .קיים סעיף קיזוז כללי.

–
29.4
–

 .113מסמך
הסכם
ההתקשרות -

1

הבקשה נדחית.

נבקשכם למחוק את המילה "המלאה" שבסעיף זה וכן את המילים הבקשה נדחית.
"ללא הגבלה בזמן".

-

נספח 7
התחייבות
בלתי חוזרת
לשמירת
סודיות
ב'

–

 .114מסמך
הסכם
ההתקשרות -
נספח - 7
התחייבות
בלתי חוזרת
לשמירת
סודיות
ב'

–

 .115מסמך
הסכם
ההתקשרות -
נספח - 7
התחייבות
לשמירת
סודיות

3

7

נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים "אלא לצורך ביצוע
השירותים על פי החוזה".

הבקשה נדחית.

נבקשכם להוסיף בסעיף  7את תת סעיף ( )4בנוסח הבא" :מידע אשר
הקבלן יידרש על ידי גוף רשמי של המדינה או על ידי בית משפט הבקשה נדחית.
למוסרו".

