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  לכל המעוðין,

  

  

  אדריכלי ðוף להצטרפות לרשימת מציעים (מאגר) -קול קורא         הðדון:

  

  תשובות לשאלות הבהרה

  

 כללי . 1

אלא אם יאמר אחרת, לכל המוðחים במסמך זה תהא המשמעות שðיתðה להם  . 1.1
 קורא.במסמכי הקול 

ההבהרות והתיקוðים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי  . 1.2
 ðפרד מהקול קורא.

השיðויים היחידים מן האמור במסמכי הקול קורא הם כמפורט באופן מפורש  . 1.3
במסמך זה בלבד ובכל מסמך רשמי אחר שðשלח ויישלח (ככל שðשלח ויישלח) על ידי 

 החברה במסגרת הקול קורא.

מציעים לצרף להצעתם מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים (ככל על ה . 1.4
 שמצורפים) אליו, כשהוא חתום בכל עמוד.

 להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו ðכון למועד זה אצל החברה: . 2

מספר 

 שאלה

המסמך 
ביחס 
  אליו

ðדרשת 
 ההבהרה

  תשובה פירוט השאלה  סעיף  עמוד

  ð1   14  3.1ספח א'    . 1

ðיסיון רב אðחðו משרד בעל 
בתכðון ðופי בפרויקטים גדולים. 
המשרד בבעלות אדריכל בעל 
רישיון אדריכלות עם ðיסיון של 

שðים בתכðון ðוף. המשרד  19
  הðדסאי ðוף צעירים. 3מעסיק 

   ית.הבקשה ðדח

בחיðת עמידה בתðאי סף ðעשית לאחר 
  הגשת הצעה.
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אðי מצרפת רשימת פרויקטים 
רלווðטיים שביצעðו. מכיוון שאðו 

  מעוðייðים להיות חלק מהמאגר.

  אודה להתייחסותכם

2 .   
  11.3  10  קול קורא 

באופן כזה פרטי העובדים יעברו 
הלאה וזהו פתח לקבל מיילים של 

  ספאם.
  הבקשה ðדחית.

  אין שיðוי במסמכי הקול קורא.

3 .   

ðספח ב' 
לקול 
  קורא

16  2.3  
את המילה   -ðבקש להוסיף 

"האחרון" בין "התשלום" לבין 
  "בגין ביצוע השירותים".

  הבקשה מתקבלת.

  צורף ðספח ב' מתוקן.מ

4 .   

ðספח ב' 
לקול 
  קורא

16  2.5  

בסוף הסעיף -ðבקש להוסיף 
"ובלבד שהחברה עדכðה את 

המציע על קבלת הדרישה, ðתðה 
למציע הזדמðות סבירה להתגוðן 

ולא התפשרה ללא הסכמת המציע 
  מראש ובכתב".

  .באופן חלקי הבקשה מתקבלת

  יתווספו המילים הבאות:

ובלבד שהחברה עדכðה את המציע על "
קבלת הדרישה, ðתðה למציע הזדמðות 

  ."סבירה להתגוðן

  מצורף ðספח ב' מתוקן.

5 .   

ðספח ד' 
לקול 
  קורא

18    
מה זה "תוכðית הערכה צמודה"? 

לא ברור על מה מדובר. ðבקש 
  .קול קוראב 8אה סעיף ר  הבהרה

6 .   

ðספח ז' 
לקול 
  קורא

23  1  

ðבקש להוסיף בסוף: "התחייבות 
זו לא תחול באחד המקרים 

היה מצוי בחזקתי  הבאים: המידע
קודם לחובת שמירת 

ו/או ðמסר לי לא  ותסודיה
ות ו/או הפך להיות סודי חובת

בגדר ðחלת הכלל ללא הפרת חובת 
ות על ידי ו/או במידה סודיה

והגילוי או השימוש הותרו לי 
ו/או במפורש ע"י ðציגי החברה 

לצרכי מתן אחריות ו/או לצרכים 
משפטיים הðוגעים להסכם או 
למתן השירותים ו/או בהתאם 

  ".לדרישת רשות מוסמכת

  מתקבלת באופן חלקי.הבקשה 

  מצורף ðספח ז' המעודכן.
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7 .   

ðספח ז' 
לקול 
  קורא

  .מתקבלתהבקשה   הסעיף מיותר. ðבקש למחוק אותו  2  23

  מצורף ðספח ז' המעודכן.

8 .   

ðספח ז' 
לקול 
  קורא

23  8  
-ðבקש למחוק את המילים 

"ולאחר שאðקוט בכל הפעולות 
  האמורות לעיל"..

  הבקשה ðדחית.

  מצורף ðספח ז' המעודכן.

9 .   

ðספח ז' 
לקול 
  קורא

23  9  

"ועל פי  -ðבקש לשðות את  
הכללים הðוהגים אצל חברת יפה 

"ועל פי ההסכם ו/או  -ðוף" ל
  הזמðת העבודה". 

  הבקשה ðדחית.

  ðספח ז' המעודכן.מצורף 

10 .   

ðספח ז' 
לקול 
  קורא

23  10  

"ולא  -ðבקש למחוק את  3בשורה 
אשאיר בידי שום מידע כאמור" 

ולכתוב תחתיו: "אðי זכאי להותיר 
אצלי עותק אחד מכל המסמכים 
והתוכðיות ולעשות בהם שימוש 

לצורכי מתן אחריות ו/או לעðייðים 
משפטיים הðוגעים להסכם ו/או 

  השירותים".למתן 

  הבקשה ðדחית.

  מצורף ðספח ז' המעודכן.

11 .   

הסכם 
למתן 

שירותי 
  התכðון 

4  4.5  

  -ðבקש להוסיף בסוף הסעיף 
"ובלבד שיפה ðוף עדכðה את 

המתכðן על קבלת הדרישה, ðתðה 
לו הזדמðות סבירה להתגוðן ולא 

התפשרה ללא הסכמתו מראש 
  ובכתב".

  .מתקבלת באופן חלקיהבקשה 

  לעיל. 4לשאלה מס' ראה תשובה 

12 .   

הסכם 
למתן 

שירותי 
  התכðון

5  7.6  

 -ðבקש להוסיף אחרי המילים 
"איחור במתן השירותים" את 
המילים: "למעט איחור שאיðו 

בשליטת המתכðן ו/או שהמתכðן 
התריע על האיחור מבעוד מועד 

  כאמור לעיל"

  .הבקשה מתקבלת באופן חלקי

  לסעיף יתווספו המילים:

לגביו הוכיח המתכðן "למעט איחור 
  שאיðו בשליטתו."

13 .   

הסכם 
למתן 

שירותי 
  התכðון

6  8.7  
"תגובת   -ðבקש להוסיף בסוף 

 10המזמין לחשבון תועבר בתוך 
  ימים מרגע קבלת החשבון"

  הבקשה ðדחית.

  קורא. אין שיðוי במסמכי הקול
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14 .   

הסכם 
למתן 

שירותי 
  התכðון

7  8.11  
 8.9יש טעות סופר, במקום ס' 

  .8.14כתוב ס'  צריך להיות

  הבקשה מתקבלת חלקית .

ðוסח הסעיף יתוקן וההפðיה לסעיף 
8.6:  

למען הסר הספק מובהר בזה, כי  8.11
לעיל יחל  8.6מðיין הימים הקבוע בסעיף 

מיום שקיבל המזמין לידיו את חשבון 
הביðיים, ואם העיר הערות או דרש 

מיום שðמסר  –שיðויים בחשבון הביðיים 
  .לו חשבון הביðיים המתוקן

15 .   

הסכם 
למתן 

שירותי 
  התכðון

9  11.1  

"כל תמורה  -ðבקש להוסיף אחרי 
ðוספת" את המילים: "ובלבד 

שהמתכðן קיבל את מלוא התמורה 
לו ע"פ הסכם זה והזמðת  המגיעה

  העבודה"

  הבקשה ðדחית.

  אין שיðוי במסמכי הקול קורא.

16 .   

הסכם 
למתן 

שירותי 
  התכðון

9  12.4  

ðבקש להוסיף בסוף: "בðוסף, 
האמור לעיל בסעיף זה לא יחול גם 

היה מצוי בחזקת  המידעמקום בו 
המתכðן קודם לחובת שמירת 

ו/או במידה והגילוי או  ותסודיה
הותרו למתכðן במפורש השימוש 

ע"י ðציגי יפה ðוף ו/או לצרכי מתן 
אחריות ו/או לצרכים משפטיים 

הðוגעים להסכם או למתן 
השירותים ו/או בהתאם לדרישת 

  ".רשות מוסמכת

  .מתקבלת באופן חלקיהבקשה 

לעיל (התיקון יהיה  6ראה תשובה מס' 
   בהתאם לðספח ז' המתוקן).

17 .   

הסכם 
למתן 

שירותי 
  התכðון

10  14.4  

המילה  -ðבקש להוסיף את  
  "מראש" בין 

בכתב" ובין "למתכðן", ולאחר 
המילה "למתכðן" לבקש להוסיף: 

"ושיפה ðוף ישלמו את מלוא 
התמורה המגיעה למתכðן עד שלב 

  ההסבה בפועל".

  הבקשה ðדחית.

  אין שיðוי במסמכי הקול קורא.

18 .   

הסכם 
למתן 

שירותי 
  התכðון

10  15.2  

  -המילה ðבקש להחליף את 
-"שירותים" בשורה השלישית ב

"ביצוע השירותים ברשלðות ו/או 
  תוך הפרת חובה חקוקה"

  הבקשה ðדחית.

  אין שיðוי במסמכי הקול קורא.
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19 .   

הסכם 
למתן 

שירותי 
  התכðון

10  15.3  
בסוף "למעט ðזק   -ðבקש להוסיף 

  בזדון ו/או ת"ד"
  הבקשה ðדחית.

  אין שיðוי במסמכי הקול קורא.

20 .   

הסכם 
למתן 

שירותי 
  התכðון

10  15.4  
בסוף לפðי הðקודה  -ðבקש להוסיף 

"ולא תתפשר ללא הסכמת 
  המתכðן בכתב ומראש"

  הבקשה ðדחית.

  אין שיðוי במסמכי הקול קורא.

21 .   

הסכם 
למתן 

שירותי 
  התכðון

10  15.5  

ðבקש להחליף את המילה 
-ב "שירותים" בשורה השðיה

"ביצוע השירותים ברשלðות ו/או 
  תוך הפרת חובה חקוקה"

  הבקשה ðדחית.

  אין שיðוי במסמכי הקול קורא.

22 .   

הסכם 
למתן 

שירותי 
  התכðון

10  15.6  
בסוף לפðי   -ðבקש להוסיף 

הðקודה "ולא תתפשר ללא 
  הסכמת המתכðן בכתב ומראש"

  הבקשה ðדחית.

  אין שיðוי במסמכי הקול קורא.

23 .   

הסכם 
למתן 

שירותי 
  התכðון

12  17  
ðבקש להפחית את שיעור האחוזים 

  17.3+  17.2.2בס' 
  הבקשה ðדחית.

  אין שיðוי במסמכי הקול קורא.

24 .   
  8.16  6  חוזה

ðבקש להבהיר כי השכר היðו עבור 
  תכðון ðוף בלבד

  הבקשה ðדחית.

שירותי התכðון בהתאם לאמור בסעיף 
  לחוזה. 5

25 .   
  8.16  6  חוזה

איðו כולל ðבקש להבהיר כי השכר 
  .הדמיות/הדפסות

  הבקשה ðדחית.

תוספות לשכר המתכן בקבע  יובהר,
בðוהל תעריפי החברה, שמתעדכן מעת 

  לעת.

שתי ההדמיות  ,עד להודעה חדשה
הראשוðות כלולות בשכר טרחת 

  המתכðן.

כי עד להודעה חדשה, בðוסף יובהר ,
יפה ðוף ðושאת בתשלום הגין העתקות 

  אור .



 
 

  ðספח ב'

  החברה ותעריפי הסכמי לפי שירותים למתן המציע הסכמת

ðלמאגר הצעתי הגשת , בעת ________________פ.ח/מ.ע ', מס ________________מ"הח יא 
 על מסמך זה יבחתימת כי מצהיר "),החברה" :להלן(מ "בע יפה ðוף תחבורה, תשתיות הספקים של

ðהלי ע"פ לחברה שירותים לתת יהסכמת את מאשרי אð להלן המפורט ע"פ לרבות ,החברה:  

 כללי: .1
 ומצהיר םמסכי ואðי סטðדרטיים והסכמים הזמðות ע"פ ספקים מעסיקה שהחברה לי, ידוע 1.1

 מתחייב אðי החברה, י"ע לעת מעת עבורי שייצאו הזמðות/הסכמים קבלת בעת כי כלפי החברה,
המופיעים בחוזי ההתקשרות להקצאת עבודות  לתðאים לפיהם ובכפוף עליהם ולעבוד לחתום

ים החברה כמפורט בðספח ב' ובהתאם לעדכוð בתעריפי הקבועים השכר מפתחות פי ועל
 ההסכם תðאי ודרישות ע"פ ביטוח אישורי להמציא מתחייבים אðו כן המתבצעים מעת לעת .

 .ההזמðה או/ו
 השירותים ייðתðו לחברה בתיאום עמה ויכללו פגישות עם ðציגי החברה בהתאם לצורך. 1.2
תחילת ביצוע השירותים ותשלום בגין השירותים יהיו מותðים בחתימה על הסכם התקשרות /  1.3

הזמðת שירותים (להלן: "מסמך התקשרות") בðוסח הðהוג אצל החברה. יודגש, רק מסמך 
  התקשרות חתום על ידי מורשי החתימה של החברה יחייב את החברה.

 בעלות על השירותים: .2
ל השירותים ðשוא פðיה זו, יהא בבעלותה המלאה והבלעדית של יובהר כי כל מסמך ותוצר ש 2.2

החברה, אשר תהא בעלת זכויות היוצרים המלאות והבלעדיות בכל תוצר ובכל תוצר ביðיים, 
 מידע או מסמך בקשר עימם, ללא תלות באופן שמירתו (העתקים, מדיה מגðטית וכיוב'). 

די החברה בטרם יועבר התשלום בגין כלל החומרים והמסמכים במסגרת פðיה זו יימסרו לי 2.3
 ביצוע השירותים.

החברה תהא רשאית להציג את תוצרי השירותים וכל חלק מהם כאמור, לפי שיקול דעתה  2.4
לרבות ומבלי למעט מכלליות האמור  .הבלעדי וללא כל הגבלה שהיא, בכל זמן ובכל מקום שהוא

במסגרת דו"חות וðיירות עבודה באתר האיðטרðט של החברה, במצגות שתציג לכל גורם שהוא, 
ובכל מדיה שהיא, לרבות מדיה פומבית מודפסת או משודרת ובכלל זה באמצעי התקשרות 

 ובכל אמצעי אחר כפי שתמצא לðכון. 
באחריות המלאה  מציעככל שתועלה טעðה מגורם שלישי בדבר זכויות כאמור, יישא ה 2.5

ול הליכים משפטיים וðשיאה בעלויות והבלעדית לכך, על כל הðובע והמשתמע מכך, לרבות ðיה
ובלבד שהחברה עדכðה את המציע על קבלת הדרישה, ðתðה למציע  ,והוצאות הכרוכות בכך

 .הזדמðות סבירה להתגוðן
 הערות: .3

ðספח זה מהווה חלק בלתי ðפרד מהסכם ההתקשרות להזמðת השירותים האמורים שייחתם  3.1
  .ציעעם המ

 מאגר מתוך לגריעתðו להביא עלולה מקצתה, או כולה זו, והצהרה הסכמה הפרת כי ,לðו ידוע 3.2
 או/ו בהסכמה אין וכי אתðו החברה התקשרויות כלל של לאלתר ולהפסקה של החברה הספקים
 או/ו דין כל פי על לחברה המוקðית אחרת סמכות או סעד או מכל זכות לגרוע כדי זו הצהרה
  .הסכם

  
 ,החתום על באðו ולראיה

  
    המציע: _________________ה וחותמת חתימ    תאריך: _______________



 
 

  

  ðספח ז'

  סודיותהתחייבות לשמירת 

אðי מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם, זולת הðוטלים חלק בביצוע הפרויקט,  .1

אשר יגיע לידיעת היועץ/ ספק או מי מטעמו על חברת יפה ðוף או בקשר  -יעוצי, כספי או כל מידע אחר  -כל מידע 

בעקיפין; בין אם המידע הגיע בקשר עם ביצוע השירותים ובין אם אליה, במשך ביצוע הפרויקט, בין במישרין ובין 

  הגיע ללא קשר עם ביצוע השירותים.

לרבות מידע מסחרי, פיððסי, טכðי, עסקי, כלכלי ו/או מקצועי אחר, ðתוðים, שמות,  -"מידע" לעðיין סעיף זה 

חשבוðות, שיטות עבודה, רשימות  כתובות, מסמכים, מחקרים, בדיקות, תרשימים, דו"חות, מאזðים, מסמכי יעוץ

לקוחות, רשימת ספקים, פרטים וðתוðים בðוגע לכמויות ו/או איכויות ו/או מחירים ו/או תמחירים של מוצרי 

ייצור, חומרי גלם ו/או חומרים ומוצרים אחרים שבשימושם של חברת יפה ðוף וכל איðפורמציה אחרת, בין בכתב, 

  קשר עם חברת יפה ðוף.פה ובין בכל דרך אחרת, ב-בין בעל

שהתקבל מידע או  ;התחייבות זאת לא תחול על מידע שהיה ידוע לי לפðי התחלת מתן השירותים עבור יפה ðוף

; או מידע לגביו התקבל מידע שðמצא בðחלת הכללאו  ;ללא הפרה של שמירת סודיות על ידו ,אצלי מאת צד שלישי

 הðדרש למסירה על פי כל דין לרשות מוסמכת.   מידע אישור בכתב מðציג מוסמך של יפה ðוף; או

אðי מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע השירותים עבור חברת יפה ðוף, על תוכðה או על היקפה  .2
  לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה ע"י חברת יפה ðוף.

 ðשוא ההסכם. השירותיםאלא למטרת  ,באמצעות אחרים לרבות ,אðי מתחייב בזאת לא לעשות שימוש במידע .3

אðי מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולðקוט בכל אמצעי הזהירות הðדרשים לשם מðיעת הגעתו לידי  .4
 אחר לרבות תאגיד, בתוך כך מתחייב אðי להגביל את הגישה למידע אך ורק לðוטלים חלק בביצוע השירותים.

וכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאðשים שיעסקו מטעמי בבצוע השירותים אðי מתחייב בזאת להביא ת .5

   ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את התחייבויותיי כפי שפורטו לעיל.

 .או דומה לו לא אעסיק אדם בביצוע השירותים אלא אם כן חתם על התחייבות אישית לסודיות בðוסח הð"ל .6

במידה וייðקטו ðגדי  רת יפה ðוף מיד אודות כל חשש לגילוי של מידע ו/או דרישה לגלותו.אðי מתחייב להודיע לחב .7
הליכים אשר על פי דין יאלצו אותי לחשוף את המידע, אðי מתחייב להודיע על כך לחברת יפה ðוף באופן מידי על 

רה לא אחשוף או אגלה מðת לאפשר לחברת יפה ðוף לðקוט בכל האמצעים כדי להגן על סודיות המידע, ובכל מק

  אלא את החלק הðדרש במפורש מכוח הדין ולאחר שאðקוט בכל הפעולות האמורות לעיל.

ידוע לי שאðי עשוי להיחשף למידע אשר על פי דין ועל פי הכללים הðוהגים אצל חברת יפה ðוף אðי מחויב לשמור  .8

ישיות הן במישור האזרחי הן במישור על סודיותו המלאה וכי אם תופר החובה האמורה אהיה חשוף לתביעות א

   הפלילי.

הððי מתחייב למסור לחברת יפה ðוף, מיד עם דרישתה הראשוðה, את כל המידע שהצטבר אצלי בקשר לחברת יפה  .9

ðוף, יהא מקורו אשר יהא, לרבות, אך לא רק, כל מסמך, רשומה, דיסקט, העתק, צילום, פלט או מידע הðמצאים 

כמו כן, הððי מתחייב כי להשתתף בכל הליך בירור ו/או  אשאיר בידי שום מידע כאמור. על גבי מדיה מגðטית ולא

ידי חברת יפה ðוף וזאת בכל עת -ידי חברת יפה ðוף, בקשר לחשיפת מידע אשר לא הותרה על-בדיקה שיערכו על

  ובכל מקום שבו אתבקש לעשות כן.

יפה ðוף מכל סיבה שהיא, ותעמוד בתוקפה עד  התחייבותי זו כאמור זה תחול גם לאחר סיום קשרי עם חברת . 10
   להפיכת המידע לðחלת הכלל או עד למועד בו חברת יפה ðוף תאשר בכתב כי איðה מתðגדת להפצת המידע.

 
___________________                             ___________________  

    חתימה + חותמת                                                תאריך                                  


