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  לכבוד 

  משתתפי המכרז 

  באמצעות דוא"ל

  

   ,א.ג.נ

  אספקה ניהול ותחזוקת אתר אינטרנט עבור עיריית בית שמש  33/2017מכרז פומבי הנדון: 

  עדכונים למכרז ומענה לשאלות הבהרה

  

 עדכונים במסמכי המכרז .1

  יחולו השינויים הבאים )"העירייהלהלן: "( עיריית בית שמש במסמכי המכרז שבנדון, שפירסמה 

 יש לחתום על דפי אלו בכל עמוד ולמלא את הנדרש בעמודים המתוקנים בלבד 

חודשים על סכום של    36 -סה"כ יעמוד המחיר הכולל ל שינוי בשורה " - ח'   נספח שינוי  .1.1

  חודשים) 36חודשים ל  12(השינוי מ "  ובמילים__________ ₪  

 

 

הבהרה יש לחתום על כל המסמכים (בכל אחד מהעמודים) כולל מסמך מצורפות שאלות מענה לשאלות  .2

 עותקים למעטפת המכרז. 2זה ולצרפם ב 

 

 

  

  

   



  הצעת המשתתף -'חנספח 

  

- , נספח ה'כפי שהם מופעים בנספחים לאחר שקראנו בעיון את מסמכי המכרז, ואת מפרט השירותים הנדרשים 

. מפרט שרותי ניהול נדרשים-נספח ז' , שרותי ניהול נדרשיםמפרט -נספח ו',  מפרט מודולים אתר אינטרנט

  הצעתנו עומדת על סך :

  

  עבור חודש עבודה , הסכום במילים _______________________  שקלים חדשים.   -₪    _____________

  

  

  _ובמילים ________________₪  חודשים על סכום של  __________   36 - סה"כ יעמוד המחיר הכולל ל

  

  המחיר אינו כולל תשלום מע"מ כחוק  

  

_________________  

  תאריך

_________________  

  חתימה וחותמת



  

  

  פוינט  המציעשם 

  תשובת העירייה  שאלהפירוט ה הסעיף במפרט  #

נבקש לקבל עדכון לגבי המועד למענה לשאלות הבהרה   כללי  

מטעם העירייה. כמו כן, לאור העובדה כי מועד ההגשה הינו 

נבקש לקבל הארכה למועד ההגשה. המענה  29/6/2017ב

לתשובות לשאלות ההבהרה מטעם העירייה הינו קריטי לשלב 

  התמחור והפיתרון המוצע.

  
  26/07/17 - שאלות ההבהרה יתקבלו עד ליום ב' ה

לא מצאנו במסמכי הדרישה התייחסות ו/או בקשה לאתר   כללי  

  ריספונסיבי, נבקש לקבל הבהרה האם אכן כך.

  האתר חייב להיות רספונסיבי באופן מלא.

  נספח ה'  

  מודול כתבות: 5בסעיף 

  5.5תת סעיף 

מכיוון שהדרישה ממסמכי המכרז הינה לאתר נגיש. נבקש 

, תמונות, טקסטים וכו' חייבים להיות PDFלהבהיר כי קבצי 

 viewer-ב PDFהצגת קבצי נגישים. כמו כן, למיטב ידיעתנו, 

  ללא הורדה אינה פעולה נגישה באינטרנט. אינטרנטבדף 

העיריה עושה כל מאמץ להעברת חומרים נגישים, עם זאת באחריות הספק לוודא את 
  קבצים שאינם נגישם. ולהתריע על –תקינות הקבצים והתאמתם לחוק הנגישות 

תתאפשר באופן  ברור הורדה של הקובץ למחשב   viewer - ב PDFלצד הצגת קובץ ה 
  עומדת בעינה.   viewerהמשתמש.  כך שהדרישה להצגת 

  
  נספח ה'  

  מודול כתבות: 5בסעיף 

  5.12תת סעיף 

האתר יכיל מודול ספר טלפונים אשר יכיל את מספרי הטלפונים בחלוקה לאגפים   נבקש לקבל הבהרה –הדרישה אינה ברורה  5.12תת סעיף 
  מחלקות או כל קטגוריה אחרת. 

באחד  קטגוריה נבחרתשל מהספר מערכת הניהול תאפשר להטמיע את הטלפונים 
רק  םמדפי התוכן באתר , התצוגה תהיה בצורה טבלאית. עניין זה יאפשר לעדכן שינוי

    ינויים יתבצעו גם במופעים האחרים של הטלפוניםוהשבספר הטלפונים  
  נספח ה'  

  מודול חדשות 11בסעיף 

  11.1תת סעיף 

אלא  RSSלמיטב ידיעתנו לא ניתן לעדכן חדשות באמצעות קוד 

  רק לייצא, נשמח להבהרה והרחבה.

    rssהכוונה הינה להציג עדכונים באתר ממקורות אחרים באמצעות קוד 

 אשר יעודכנולדוגמה: עדכון אירועים מאתרים המתנ"ס , היכל  התרבות וכו' , 
  האירועים של האתר. 

  נספח ה'  

  מודול סקרים 18בסעיף 

נבקש אישורכם להשתמש ברכיבי צד ג' הקיימים בשוק 

ולשלבם באתר ולא לפתח מנגנון ייחודי על מנת לא לייקר את 

  

  יתקבל במקרים ובהם יענה על הדרישות 



  פוינט  המציעשם 

  תשובת העירייה  שאלהפירוט ה הסעיף במפרט  #

  ההצעה באופן משמעותי.  

  נספח ה'  

מודול  19בסעיף 

  פרסומות

נבקש לקבל הגדרה מהי פרסומת? האם מדובר בבאנר 

  פרסומי/סרטון? למה הכוונה מודול זה?

כאמור פרסומות אלו  –אכן מדובר בבנארים או בסרטנים אשר מיקומים יקבע מראש 
  יוצגו רק במידת הצורך ובתאם להגדרת תאריך עליה וירידה מהאוויר

  נספח ה'  

  מודול מלגות 20בסעיף 

מהו הסנכרון הנדרש לאפליקציית הרשות? האם לינק (ברמת 

? ואם כן, האם הוא נגיש וריספונסיבי? iframeקישור)? האם 

? אם כן, מהי Web Serviceאו שמא מדובר בממשק מבוסס 

  ? APIהמערכת והאם יש 

אל  web service הסנכרון נדרש בכל האחת מהאפשריות הנ"ל עם עדיפות ברורה ל 
  מול מפתחי האפליקציה 

  נספח ה'  

   Google Drive 24סעיף 

האם הכוונה  –למה הכוונה במילים "אפשרות התחברות" 

ללינק (ברמת קישור)? אם לא, נשמח לקבל הרחבה והבהרה 

  לדרישה.

של גוגל על מנת להציג באתר קבצים   APIהכוונה אינה לקישור אלא לשימוש ב 
   driveותיקיות הנמצאים בגוגל 

  נספח ה'  .

  מערכת דיוור – 25סעיף 

נבקש לקבל הבהרה לגבי הבקשה "יצירת ניוזלטר מתכני 

  בלחיצת כפתור".האתר 

אשר התכנים בו ילקחו  – ניוזלטרבעת הקמת האתר יאופיין מבנה קבוע ומעוצב  של 
 3אירועים קרובים,  10מתכני האתר , לדוגמה הצגה בניולייטר של באופן אוטומטי  

  מבזקים אחרונים וכו'  5כתבות אחרונות, 

הקבועה ועל התכנים כך שבזמן השליחה יש ליצור את הניוזלטר על גבי התבנית 
  הרלוונטיים בהתאם למדיניות שנקבע מראש

   90%לפחות   מהי רמת הדרישות הנדרשת?  נספח ז'  .

  לא חסר מידע   -טעות סופר במספור   2+3בטבלה חסרות שורות   22עמוד   .

  22עמוד   .

  איסוף חומרים – 4סעיף 

נבקש לקבל פירוט על אופן תהליך איסוף החומרים הנדרש. 

בכוונתכם להגעה פיזית לבניין המועצה? ואם כן, כיצד האם 

  מתנהל תהליך זה?

איסוף החומרים יבוצע בשעות פעילות המועצה ובמידת הצורך, האיסוף של החומרים 
  המנמ"ר או סמנכ"ל המועצה.יתבצע פיזית מחדר 

  נציג הספק יגיע לאיסוף החומרים , או לפגישות עבודה .
קיימת סתירה בין האמור בסעיף  - לגבי החוזה שאלה כללית   החוזה 3פרק   .

  ב' לחוזה - א ו 13לחוזה ובין סעיפים  5.2

  הוא הקובע. 13אכן טעות. סעיף 

לסכומים  5.2נבקש להתאים את הסכום המצוין בסעיף   החוזה 3פרק   .

כדלקמן: נבקש להפחית את הסכום  13המפורטים בסעיפים 

ש"ח ואת הסכום הנקוב  200א' לסך של  13הנקוב בסעיף 

  לא מקובל



  פוינט  המציעשם 

  תשובת העירייה  שאלהפירוט ה הסעיף במפרט  #

  ש"ח. 300ב' לסך של  13בסעיף 

להזמנה להציע הצעות את המילים  1.3נבקש להוסיף לסעיף   החוזה 3פרק   .

הבאות: "לעניין עמידת הספק בלוח הזמנים האמור, לא יבואו 

במניין תקופות המיועדות לביצוע התחייבויות המזמין, לרבות 

תגובות ו/או אישורים הנדרשים מצד המזמין ו/או עיכובים 

זמין, שמקורם במזמין, ו/או בהעדר שיתוף פעולה מצד המ

לרבות אספקת תוכן מצד המזמין. בהתאם וכתנאי להתקדמות 

בפרויקט, המזמין יחתום על מסמכים שונים לרבות על מסמך 

אישור איפיון, מסמך אישור עיצוב ומסמך אישור בדבר קבלת 

  מערכת".

  מקובל

א' כי למזמין יינתן רישיון לשימוש  16נבקש להוסיף לסעיף   החוזה 3פרק   .

שפותחה ע"י הספק ומהווה את מערכת ההפעלה במערכת 

של האתר. הרישיון יהיה רישיון קבוע, לא בלעדי, בלתי הדיר, 

) וללא Stand Aloneובלתי ניתן להעברה, העומד בזכות עצמו (

זכות להענקת רישיונות משנה. הרישיון הינו לשימוש במערכת 

  רך האתר ו/או לצרכי המזמין בלבד.ובמודולים שנרכשו לצו

  מקובל 

ב' כי תמונות ו/או רכיבים גרפיים  16נבקש להוסיף לסעיף   החוזה 3פרק   .

שנרכשו ע"י הספק ממאגרי תמונות שונים ואשר בגינם יקבל 

המזמין זכויות שימוש בהתאם לרישיונות השימוש שנרכשו ע"י 

הספק ובלבד שהמזמין יפעל עפ"י תנאי רישיונות השימוש 

ת שנרכשו ע"י הספק מספק/י התמונות, לרבות תפעל להצג

  AS IS - התמונות / הרכיבים הגרפיים באופן שנמסרו למזמין 

  לא מקובל 

  

 

 

 



 

 

 deloitte - המציעשם 

  תשובת העירייה  שאלהפירוט ה הסעיף במפרט  #

 1.4, 1.3, 1.1נאי סף ת 1 .

  1.5- ו

ולכן מבוקש לאפשר למציע  2015המציע התאגד בשנת 

של מנהל המציע שנצבר בשנים שלפני  להציג את נסיונו

  .ההתאגדות ואחריה
  לא מקובל. 

  1.6תנאי סף  2 .

כך שמחזורו  2015היות ומדובר בגוף שהתאגד רק בשנת 

הכספי איננו יכול לשקף את הפעילות שבוצעה בידי היועץ 

קודם להתאגדות. אשר על כן מבוקש כי בכל מקרה יתייחס 

- ו 2015היועץ בשנים אמור להיקף הפעילות הכספית של 

  .בכל מסגרת שהיא 2016

  לא מקובל 

שאלה לגבי תנאי סף  3 .

1.7  

הוא  1? נספח ד'2נפלה טעות סופר והכוונה לנספח ד'   האם

  .כתב ערבות לאחר זכייה

   2ד' –כן, מדובר בטעות סופר הכוונה לנספח 

  

  כללי 4 .

האם נדרש להפיק את נספח ט במעמד הגשת ההצעה או רק 
 זכיה?במקרה של 

  

  מקובל 

 כללי 5 .

  

נבקש להגביל את ההצהרה רק לעובדים שיקחו  –נספח י 
 .חלק במתן השירותים

  

  לא מקובל 

  12סעיף   6
נא לקצוב מועד מדוייק לאישור החשבון החודשי המוגש בידי 
המציע הזוכה, וזאת על מנת שלא לעכב את ביצוע התשלום 

  .לספק

מניין מועד התשלום יחל עם סיום הקמת האתר לשביעות רצון הלקוח, החשבונית שלח 
  ביום כל חודש עבודה ומניין ימים התשלום יחל עם קבלת החשבונית 

  ההסכם  7
יש להתחיל את מנין הימים מהמועד בו חתמה  -(ג)  4סעיף  

   העיריה על ההסכם
  לא מקובל 

  ההסכם  8
"ובלבד שאין באמור משום שינוי (ח): נא להוסיף  4סעיף 

  "משמעותי בהיקף העבודה
  בהתאם לדרישות המפרט  –מקובל 



 deloitte - המציעשם 

  תשובת העירייה  שאלהפירוט ה הסעיף במפרט  #

  ההסכם  9

): הסכום הנקוב בסעיף סותר את האמור 2(ב) ( 5סעיף 
, ואיננו עומד ביחס נאות להפרה. מבוקש להתאים 13בסעיף 

ימים לא  7ולקבוע כי אחור של עד  13את האמור לסעיף 
  .את העיריה בהשתת הקנס ייחשב כאיחור המזכה

  לא מקובל 

  ההסכם  10
ימים  60שוטף +  –שימו לב מועדים לתשלום  : ((ד 7סעיף  

ממועד קבלת התשלום מהמשרד המממן. אין לנו שום ידיעה 
  .מתי יועברו הכספים מהמשרד המממן

  "ימחק" – ממועד קבלת התשלום מהמשרד המממן -המשפט  –מקובל יש למחוק 

  ההסכם  11

: אם וככל שתוגש תביעה כנגד' העיריה על ידי מי 9סעיף 
מאנשי הספק בעילה של קיום יחסי עובד מעביד, יהא על 
העיריה להודיע לספק מיד עם קבלת התביעה ולאפשר לספק 
להצטרף להליך כצד מעונין. העיריה לא תגיע להסדר עם 
התובע ללא הסכמת הספק בכתב ומראש, וכל פיצוי כאמור 

  .ר מתן פסק דין שאין אחריו זכות ערעוריעשה לאח

  מקובל  

  ההסכם  12

(ג): אם וככל שתוגש תביעה כנגד העיריה על ידי צד  10סעיף 
שלישי כלשהו בגינה דורשת העיריה שיפוי מהספק, יהא על 
העיריה להודיע לספק מיד עם קבלת התביעה ולאפשר לספק 

עם  להצטרף להליך כצד מעונין. העיריה לא תגיע להסדר
התובע ללא הסכמת הספק בכתב ומראש, וכל פיצוי כאמור 

  יעשה לאחר מתן פסק דין שאין אחריו זכות ערעור

  מקובל  

  ההסכם  13
ימים לא ייחשב כאחור  7: נא לקבוע כי אחור של עד 13סעיף 

  המצדיק השתת הקנס
  מקובל  

  ההסכם  14
הקובעת כי לא  (ד): מבוקש למחוק את הפיסקה 13סעיף  

ניתן לערער על החלטת המפקח. המדובר בזכות בסיסית של 
  .כל אדם הזכאי שיינתן לו יומו במקרה של סכסוך

  לא מקובל  

  ההסכם  15
(ה): נא להבהיר כי כל קיזוז ייעשה אך ורק מתוך  13סעיף 

 סכומים המגיעים לספק במסגרת הסכם זה.
  

  לא מקובל  

  ההסכם  16
מדוע עירית בית שמש מבקשת שמקום  : לא ברור20סעיף 

  .השיפוט יהיה בצפת או בנצרת. נא לשנות למתאים
מקום השיפוט יהיה בבית שמש או בירושלים ככל שאין בבית שמש  –טעות סופר 

  ערכאה מתאימה

 

  



   לאוטומציהשם המציע : החברה 

  סעיף  עמוד מס"ד

 

  תשובה  שאלה 

המילה  נבקש כי המילים :"בכל עת" ימחקו, ויתוסף לאחר –פיסקה שניה   הערות  3 .1
  "עד" :"חמישה ימי עבודה טרם".

  לא מקובל

  התיקון המבוקש לא מובן. הכוונה למחזור עסקי שנתי.  נבקש כי, המילים "מחזור עסקי" יוחלפו ל"מחזור שנתי".  1.6  5 .2

  2מקובל. ההפניה היא לד'  נוסח הערבות מכרז .  2נבקש כי ההפניה תעודכן לנספח ד'  4  7 .3

  נבקש כי,  10.3  11 .4

חילוט הערבות יהא בכפוף למשלוח התראה בכתב למציע בדבר כוונתה 
  ימים מראש בו הוא נדרש לתקן את ההפרה. 14לחלט את הערבות לפחות 

  לא מקובל

- נבקש כי הסעיף יעודכן  באופן הבא : התמורה תשולם לספק לא יאוחר מ  12  13 .5
החשבון על ימים ממועד הגשת החשבון על ידי הספק, ולא מיום אישור  30

  ידי  מנהל יחידת המחשוב גזבר העירייה.

לא מקובל. יחד עם זאת ההסכם כפוף להוראות החוק 
  החדש בנושא מועדי תשלום לספקים.

קיימת תשתית נרחבת  sharepointבאתרים הכתובים בפלטפורמת   24  20 .6
 להעלאת תמונות וקבצים לאתר. 

יכולה לחשוף מידע  google driveדרישתכם להעלאת תמונות באמצעות 
רגיש לעולם החיצון ותגביל ביצוע חיפוש בקבצים אלו במנוע חיפוש של 

  האתר.

 drag andנבקש להסיר את הדרישה או לחלופין שהפתרון יהיה באמצעות 
drop .של הקבצים לאתר  

  פתוח להחלטת העירייה הלא מקובל , הנושא יהי

שעות עדכון  100נבקש הבהרתכם באם ניהול אתר האמנים נכלל במסגרת   6תת סעיף  1  21 .7
  או שינתן עבורו תשלום נפרד. 2תת סעיף  1התוכן המפורטות בסעיף 

  שעות העדכון 100 -בית האומנים נכלל ב

אשר יומרו לחוברת  pdfבצי העיירה תעביר ק  נבקש פירוט למה נדרש הספק לבצע בסעיף זה.  9תת סעיף  1  21 .8
דיגיטאלית  להלן דוגמה לתוצאה 

http://betshemesh.muni.il/ogdan_2012/  



   לאוטומציהשם המציע : החברה 

  סעיף  עמוד מס"ד

 

  תשובה  שאלה 

נבקש הבהרתכם האם הפעילות נכללת במחיר החודשי או שעבורה ינתן   2  21 .9
 תשלום נפרד?

  הפעילות הנ"ל נכללת בתשלום החודשי 

  שעות הפיתוח הנ"ל נכללות בשירות החודשי   נבקש הבהרתכם באם שעות הפיתוח נכללות במחיר החודשי.  3  21 .10

נבקש הבהרתכם האם לאור העובדה שרשום שהשעות לא ייחשבו כחלק   4  22 .11
  משעות עדכון התוכן, יינתן עבורם תשלום נפרד.

שעות הפיתוח הנ"ל נכללות בשירות החודשי  ולא יינתן 
  תשלום נוסףבעבורם 

נבקש הבהרתכם אם האירועים שיטופלו מחוץ למסגרת שעות הפעילות   7  22 .12
  נכללים במחיר החודשי, או שעבורם יינתן תשלום נפרד.

עבור השירותים הנ"ל לא יינתן תשלום נוסף והוא חלק 
  מהתשלום החודשי 

הצעת   24 .13
  המשתתף

נבקש הבהרתכם היכן נרשם מחיר ההקמה וכיצד הוא משוקלל    .א

 בציון המחיר?

חודשים  12 -מה יש לכלול בשורת "סה"כ יעמוד המחיר הכולל ל  .ב

  ₪" XXXעל סכום של 

  היכן בא לידי ביטוי המחיר החודשי בשנה השנייה?  .ג

 מחיר ההקמה מגולם במחיר החודשי   .א

חודשים  36נספח הצעת המחיר יתוקן ל   .ב

יהיה שווה למחיר  –ולל המחיר הכ

 חודשים X  36החודשי 

    .ג

 )2ב' ( 5  28 .14
  נבקש כי,  

  המילה "מוסכם" ,תעודכן ל"מוכח"   .א

  ₪ . 150- יעודכן ל₪  1,500  .ב

  לא מקובל



   לאוטומציהשם המציע : החברה 

  סעיף  עמוד מס"ד

 

  תשובה  שאלה 

 )2ב' ( 5  28 .15
  נבקש כי  הסעיף יעודכן , 

  לאחר המילה הספק יתוסף "בהתאם לתכולת המכרז". –שורה שניה  

הספק רשאי לערער עליה  ימחקו .( לא סביר המילים :"מכרעת וסופית ואין  

  שהספק יותר על זכות זו)

בסיפא יתוסף :" בכל מקרה של מחלוקת יקבע גורם מקצוע מוסכם על  

  הצדדים. 

  לא מקובל

  ( ב) 6  28 .16
  נבקש לאחר המילה :,מתחייב", יתוסף :"מטעמים סבירים". 

  מקובל

  .ג' 7  29 .17
  נבקש, 

  :"בהתאם לתכולת המכרז"לאחר המילה "בחלקו", יתוסף  

  המילים :" או ... דעתו הבלעדי " ימחקו. 

  לא מקובל

  .ד' 7  29 .18
  נבקש  כי סעיף התמורה  יעודכן באופן : 

ימים ממועד הגשת החשבון על ידי  30-התמורה תשולם לספק לא יאוחר מ 

  הספק.

מועד התשלום יהיה בכפוף לחוק החדש בנושא מועדי 
  תשלום לספקים



   לאוטומציהשם המציע : החברה 

  סעיף  עמוד מס"ד

 

  תשובה  שאלה 

19. 30  9  

  2פסקה 

  נבקש לסייג את ההתחייבות לשיפוי כדלקמן :

ההתחייבות תחול במקרים בהם נקבע אחריות הספק בפס"ד   .א
  חלוט שלא עוכב ביצועו. 

  לספק ניתנה הודעה בכתב והאפשרות להתגונן מפניה .  .ב
גובה הוצאות סבירות ולא יעלו על סך התמורה ששולמה לספק   .ג

 בפועל.
  לא הושגה פשרה ללא הסכמת הספק בכתב.   .ד

  ראו לעיל

  לא מקובל  נבקש כי, לאחר המילה "נזק" יתוסף :"ישיר.  . א' 10  30 .20

  . ב' 10  30 .21

  

  .ג' 10

  נבקש כי, 

  לאחר המילה "נזקים" יתוסף :"מוכחים".  .א
ההתחייבות תחול במקרים בהם נקבע אחריות הספק בפס"ד   .ב

  חלוט שלא עוכב ביצועו. 
  לספק ניתנה הודעה בכתב והאפשרות להתגונן מפניה .  .ג
גובה הוצאות סבירות ולא יעלו על סך התמורה ששולמה לספק   .ד

 בפועל.
  לא הושגה פשרה ללא הסכמת הספק בכתב.  .ה

  ראו לעיל

'" במילים 1נבקש להחליף את המילים: "לנספח א -2שורה   .א  .ב'11  31 .22
 "לנספח ט'".

יום לפני תום"  15נבקש להחליף את המילים: "לפחות  – 2שורה   .ב
  במילה: "בתום"".

  מקובל

נבקש למחוק סעיף זה ולהסתפק בהמצאת אישור עריכת ביטוח   .ג  .ג'11  31 .23
 ב.11כנדרש בסעיף 

 לחלופין, נבקש:

נבקש להחליף את המילים: "פוליסות הביטוח" במילים: -1שורה   .ד
 "אישור עריכת הביטוח החתום על ידי מבטח הספק".

 נבקש למחוק את המילים: "כפי שתמצא לנכון".-2-3שורה   .ה
נבקש להחליף את המילים: "שתנאי הפוליסות יתאימו... -3שורה   .ו

להסכם זה" במילים: "כדי שהאישור יתאים לתנאי האישור 
 המצ"ב כנספח ט'".

נבקש להחליף את המילים: "שהפוליסות יתוקנו" -4שורה   .ז
  במילים: "שהאישור יתוקן".

  לא מקובל

  

  מקובל

  לא מקובל

  מקובל

  מקובל



   לאוטומציהשם המציע : החברה 

  סעיף  עמוד מס"ד

 

  תשובה  שאלה 

אחר המילה וכי ל ה "הבלעדי" תעודכן  במלה "הסביר"ליהמ נבקש כי  . א'12  31 .24
  "לקזז", יתוסף על פי דין.

  לא מקובל

  נבקש כי,   13  31 .25

  סעיף א'  

  המילה "מוסכמים" תוחלף  במילה "מוכחים".  .א
ימחקו ויתוסף :"שלא יעלה על סך  - " ₪ 20,000המילים : של "   .ב

  התמורה ששולמה בפועל".
  סעיף ב' 

 וקבועים" תוחלף  במילה "מוכחים".המילה "מוסכמים   .ג
  ₪ . 100ירשם ₪  500במקום   .ד

  סעיף ג' 

  ₪   200-יעודכן  ל₪  1000  .ה
  סעיף ד' 

  המילה "מנהל" תוחלף במילה "גורם מקצועי".  .ו
 המילים :" או ... דעתו הבלעדי " ימחקו.  .ז

 סעיף ה'

 לאחר המילה "לקזז" ,יתוסף :"על פי דין".  .ח
המילים :"לפי שיקול דעתה  וללא מתן" ימחקו. יתוסף לאחר   .ט

 המילה :"בהודעה" ,כתובה. 
  לאחר המילה "לספק" יתוסף :"בקשר להסכם זה".  .י

  

  

  ראו לעיל

  נבקש,  14  32 .26

להוסיף לאחר המילה "להסב," את המילים "למעט חברות הקבוצה (אם  
  /אחיות /בנות ) המילה "לאחר" תימחק.

  יתוסף בסוף המשפט "למעט העברה בין חברות הקבוצה". –פסקה שניה 

  לא מקובל



   לאוטומציהשם המציע : החברה 

  סעיף  עמוד מס"ד

 

  תשובה  שאלה 

  . ג'16  33 .27
  נבקש הבהרתכם על איזה רישיון מדובר?  

  הכוונה לרישיון ככל שנדרש על פי דין

  1נספח ד'  36 .28
  .33/2017 -ב   XXX/2017להחליף את מספר המכרז:  נבקש אישורכם 

  נו באמת

בית  2המזמין למשלוח דואר: דרך יצחק רבין נבקש להוסיף את כתובת   שם המזמין  38 .29
  שמש.

לא ברור מה הרלוונטיות. יחד עם זאת אין מניעה 
  להוסיף

פסקה לפני   38 .30
סעיף ביטוח 

  חבות מעבידים

נבקש להוסיף לאחר המילים: "פוליסות ביטוח" את המילים:   .א
 "בין היתר".

נבקש להוסיף לאחר המילים: "בגין שירותי" את המילים:   .ב
  ניהול ותחזוקת אתר אינטרנט"."אספקת 

  מקובל

ביטוח חבות   38 .31
  מעבידים

נבקש להוסיף לאחר המילים: "ביטוח חבות מעבידים" את - 1ס"ק   .א
המילים: "לביטוח חבות הספק על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] 

 ".1980- ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם
 נבקש להחליף את המילה: "עבור" במילה: "כלפי".- 1 ס"ק  .ב
נבקש להוסיף לאחר המילים: "עובדי המבוטח" את - 1ס"ק   .ג

 המילים: "בגין מחלה מקצועית ו/או פגיעה גופנית".
נבקש להחליף את המילים: "בביצוע העבודות" במילים: - 1ס"ק   .ד

 "תוך כדי ועקב ביצוע העבודות".
  "כל".נבקש למחוק את המילה:  – 2ס"ק   .ה

  מקובל



   לאוטומציהשם המציע : החברה 

  סעיף  עמוד מס"ד

 

  תשובה  שאלה 

ביטוח אחריות   38 .32
  כלפי צד שלישי

נבקש להחליף את המילים: "על פי הפוליסה" במילים:  – 2שורה   .א
 "לתקופת הביטוח".

נבקש להחליף את המילים: "לכל הגבלה" במילה:  -3שורה   .ב
 "להגבלה".

נבקש למחוק את המילים: "כולל ביטול חריג  – 4+5שורה   .ג
אחריות מקצועית". נבקש לציין כי למבוטח קיימת פוליסת 

 אחריות מקצועית משולבת חבות המוצר. 
לחלופין, ככל והבקשה לעיל תידחה, נבקש לאשר מחיקת   .ד

המילים: "כולל ביטול חריג אחריות מקצועית" בכפוף לכך כי 
ביטוח בנוסח נספח ט' הכולל סעיף בדבר  המבוטח ימציא אישור

 ביטוח אחריות מקצועית משולב מוצר.  
נבקש להחליף את המילים: "ו/או מי מטעמו"  – 6+7שורה   .ה

 במילים: "ו/או מנהליו".
נבקש להוסיף לאחר המילים "כנזק לצד שלישי" את  – 8שורה   .ו

  המילים למעט בגין נזק לרכוש בו פעלו במישרין".

  מקובל

  מקובל

  א מקובלל

  

  מקובל

  

  לא מקובל

  מקובל



   לאוטומציהשם המציע : החברה 

  סעיף  עמוד מס"ד

 

  תשובה  שאלה 

סעיפים   38 .33
כלליים (לאחר 
סעיף ביטוח 

אחריות כלפי 
  צד שלישי)

נבקש להוסיף לאחר המילים: "למעשה  –המבוטח בפוליסה   .א
המבוטח בלבד" את המילים: "ולעניין ביטוח חבות מעבידים היה 

 וייחשב המזמין למעבידם של מי מעובדי המבוטח".
נבקש להוסיף לאחר המילים: "סעיף -סעיף אחריות צולבת  .ב

 אחריות צולבת" את המילים: "למעט בביטוח חבות מעבידים". 
ככל ויידרש המבוטח להמציא אישור הכולל -סעיף אחריות צולבת  .ג

סעיף ביטוח אחריות מקצועית משולב מוצר נבקש להוסיף לאחר 
סת אחריות המילים: "אחריות צולבת" את המילים: "אולם פולי

מקצועית משולב מוצר לא תכסה את אחריות המזמין כלפי 
 המבוטח".

נבקש להחליף את המילים: "ו/או כל אדם... מקרה - סעיף קדימות  .ד
 הביטוח" במילים: "ו/או עובדיו ו/או מנהליו".

נבקש להוסיף לאחר המילים: "שיתוף ביטוחיהם של הנ"ל את    .ה
 המילים: "בקשר עם נשוא אישור זה".

נבקש להוסיף לאחר המילים: "ו/או לשנוי תנאיהם  - ף ביטולסעי  .ו
  לרעה" את המילים: "במשך תקופת הביטוח".

  מקובל

  מקובל

  

  לא מקובל

  

  לא מקובל

  מקובל

  מקובל

כמו כן להגדרת "המזמין" יתווסף "ו/או החברה 
העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ ו/או חברת מי שמש 

  בע"מ"

  

פסקה אחרונה   38 .34
ראשון בעמוד 

  לאישור

נבקש למחוקאת המילים: "( למעט פוליסת אחריות -1שורה   .א
 מקצועית ), שכן לא נדרש ביטוח אחריות מקצועית באישור.

לחלופין, ככל והבקשה לעיל תידחה, או שהמבוטח יצטרך להוסיף   .ב
נבקש להוסיף לאחר -לאישור סעיף לגבי פוליסת אחריות מקצועית

 המילים: "משולב מוצר".המילים: "אחריות מקצועית" את 
נבקש להחליף את המילים: "לא יפחת היקף" במילים: "בהתאם   .ג

 להיקף".
נבקש להחליף את המילים: "התקפות במועד התחלת הביטוח"   .ד

 במילים: "פוליסת "ביט" מהדורה _______".
נבקש להוסיף לאחר המילים: "שיתוף ביטוחי המזמין" -3שורה   .ה

  זה".את המילים: "בקשר לנשוא אישור 

  מקובל

  מקובל

  

  מקובל

  מקובל

  מקובל



   לאוטומציהשם המציע : החברה 

  סעיף  עמוד מס"ד

 

  תשובה  שאלה 

משפט אחרון   39 .35
  נבקש להוסיף לאחר המילה: "לתנאי" את המילה: "ולחריגיי".   באישור

  מקובל

 

  סעיף  עמוד מס"ד

 

  תשובה  שאלה 

1  5  1.3,1.4,1.5 
גם מועצות  הס להגדרת "רשויות מקומיות" נכללת בהגדרבהתייח האם 

  אזוריות 

  בהחלט כן 

 


