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 לכבוד
 (11/22) משתתפי מכרז שירות ייעוץ ארגוני

 
 שלום רב,

 
 תשובות לשאלות הבהרה  הנדון:      

 
להלן שאלות הבהרה שהוגשו על ידי מספר גורמים ותשובות להם. עליכם לחתום על מסמך תשובות זה  

 ולהגישו כחלק בלתי נפרד מהצעתכם למכרז.
 

 

מס' 

 שאלה

מסמך 

)מכרז/ 

נספח/ 

 חוזה(

מספר הסעיף 

אליו מתייחסת 

 השאלה/הבהרה

 שאלה מס' עמוד

 

 תשובת העירייה

 7 3.2 מכרז 1

על המציע בסעיף רשום "

לצרף את הסכם 

ההתקשרות שלו עם 

הגופים אותם פירט או 

אישור בכתב של הגוף בו 

בוצעה העבודה ובכלל זה 

פירוט העבודה, היקפה, 

משכה ותקופת 

 התקיימותה."

ניסיון רב עם מגוון לחברתנו 

רחב של לקוחות, נבקש 

לאפשר צירוף התחייבות 

חתומה על ידי עו"ד על הניסיון 

שיפורט במקום לצרף מספר 

רב של הסכמי התקשרות 

)שמרבית הנתונים בהם 

חסויים( ו/או להחתים מספר 

 מאושר 
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 , חלק במכרז מס'

 עמוד וסעיף

 העירייהתשובת  פירוט ההבהרה המתבקשת 

 מסמך א'  .2

 4-עמוד ב

 1.4סעיף 

בסעיף זה מצוין כי המזמינה שומרת לעצמה 

₪ .  055,555את הזכות להגדיל ההזמנה עד 

לעומת זאת בטיוטת הסכם המסגרת )מסמך 

כתוב  1.3 -ו 1.1סעיפים  27-ב'( עמוד ב

מבקש להבהיר מהו הסכום ₪.  755,555

 הנכון

טעות סופר. הסכום הנכון הוא 

 ש"ח 055,555

 מסמך א'  .1

 1-עמוד ב

 3.3סעיף 

חלק גדול מהאוניברסיטאות בישראל לא 

מעניקות תואר שני במדעי התנהגות. לרוב 

מדובר בתואר ראשון בלבד, כבסיס לתואר 

 שני בתחומי הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה וכד'.

מבקש לציין כי היועץ המוביל נדרש להיות 

במינהל בוגר תואר שני בפסיכולוגיה או 

עסקים, או לחילופין להכיר בתואר ראשון 

 במדעי ההתנהגות או במדעי החברה

העירייה תאשר מועמד בעל תואר שני 

במדעי ההתנהגות או פסיכולוגיה או 

בעל תואר ראשון בהנדסת תעשיה 

 וניהול.

 מסמך א'  .3

 7-עמוד ב

 3.4סעיף 

ישנה סתירה במסמכי המכרז בנוגע לעלות 

, בהמשך כתוב 3.4בסעיף ₪  355המכרז  )

(. אנא הבהירו מה עלות 4.1בסעיף ₪  255

 המכרז.

 ₪.  255עלות המכרז הינה 

 מסמך א'  .4

 9-עמוד ב

 4.1סעיף 

אנא צרפו פרטי בנק על מנת לבצע העברה 

 בנקאית לצורך רכישת המכרז.

 אין אפשרות לשלם בהעברה בנקאית.

 מסמך א'  .1

 1-עמוד ב

 7.1סעיף 

יהיה לחתום בראשי אנא אשרו כי אפשר 

 תיבות בכל מקום בו לא נדרשת חתימה מלאה

 מאושר

 מסמך ב'  .6

 23-עמוד ב

 (1) 1.3סעיף 

החלק הראשון בתהליך הוא בעל עליונה, 

וכולל בנוסף לעבודת האבחון גם מהלך 

ארגוני מורכב של חיבור הגורמים השותפים 

למהלך עד לשלב בו מאושרת התכנית. 

לק זה )של עד ההיקף התקציבי המיועד לח

חצי שנת עבודה( אינו מייצג את היקפי 

 הפעילות הנדרשים להבנתנו בשלב זה.

מבקשים לפיכך להגדיל את שיעור התקציב 

 מסך התקציב של הפרויקט 30% -ל

 לא מאושר

 לא מאושרנבקש כי סעיף זכויות היוצרים יכלול הגבלה  מסמך ב'  .7

 רב של לקוחות.
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 , חלק במכרז מס'

 עמוד וסעיף

 העירייהתשובת  פירוט ההבהרה המתבקשת 

  41 -עמוד ב

  11סעיף  

לצד ג' של הפצת תוצרי העבודה של הספק 

שאינו המזמין/עורך המכרז ובהתאם לאמור 

 יתווספו המשפטים הבאים :

לא תהיה לספק כל אחריות כלפי מקבל • 

 התוצרים שאינו המזמין/עורך המכרז. 

חל איסור על כל גורם שאינו המזמין/עורך • 

המכרז להפיץ ו/או לשתף אדם אחר בתוכנם 

של התוצרים שהוכנו על ידי הספק, ללא 

פורש בכתב מהמזמין/עורך המכרז אישור מ

 ומהספק.

 מסמך ב'  .8

  41 -עמוד ב

 11סעיף  

בהקשר למידע ולנתונים, לרבות מסמכי 

ההתקשרות, התוצרים וניירות העבודה, 

 נבקש כי תירשם הפסקה הבאה:

"המזמין/עורך המכרז הינו הבעלים הבלעדי 

במידע. למעט חומרים שהינם פיתוח עצמי 

למעט חומר / ניירות עבודה  של הספק וכן

הנדרשים לגיבוי העבודה שבוצעה על פי 

 הכללים המקובלים לשמירת ניירות עבודה".

 לא מאושר

 מסמך ב'  .2

  43 -עמוד ב

 13סעיף  

בסעיפים הנוגעים לניגוד עניינים, נבקש כי 

כי  בזאת מצהירהספק "יירשם הנוסח הבא: 

נכון למועד התקשרותו בהסכם  למיטב ידיעתו

 ".לא מתקיים כל ניגוד...זה, 

 לא מאושר

 מסמך ב'  .21

  43 -עמוד ב

 12סעיף  

נבקש כי סעיף האחריות והשיפוי בנזיקין 

בחוזה יכלול הגבלה של הפצת תוצרי 

העבודה של הספק לצד ג' שאינו 

המזמין/עורך המכרז ובהתאם לאמור יתווספו 

פק כל המשפטים הבאים: "לא תהיה לס

אחריות כלפי מקבל התוצרים שאינו 

המזמין/עורך המכרז. כמו כן, חל איסור על 

כל גורם שאינו המזמין/עורך המכרז להפיץ 

ו/או לשתף אדם אחר בתוכנם של התוצרים 

שהוכנו על ידי הספק, ללא אישור מפורש 

 בכתב מהמזין/עורך המכרז ומהספק."

 לא מאושר

 מסמך ב'  .22

  43 -עמוד ב

 12סעיף  

 נבקש להוסיף לסעיף את המשפט הבא: 

"למרות כל האמור לעיל, אחריותו של הספק 

תוגבל לנזקים ישירים בלבד אשר נגרמו על 

ידו. בכול מקרה, סכום השיפוי ו/או הפיצוי 

לו יהיה זכאי המזמין/עורך המכרז לא יעלה 

 לא מאושר
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 , חלק במכרז מס'

 עמוד וסעיף

 העירייהתשובת  פירוט ההבהרה המתבקשת 

על גובה שכר הטרחה ששולם בפועל לספק 

ההתקשרות. עבור השירותים נשוא הסכם 

הגבלת סכום האחריות לא תחול ביחס 

לנזקים ישירים שנגרמו עקב הונאה או פעולה 

 בזדון של הספק או מי מטעמו".

 מסמך ב'  .21

  43 -עמוד ב

 12סעיף  

נבקש להוסיף את המשפט הבא: "סכום 

האחריות והשיפוי שייווצר לספק בהסכם זה 

לה יהיו מוגבלים, בכל מקרה, בסכום שלא יע

חודשים  13פעם אחת מערך התמורה עבור 

האחרונים בגין השירותים שניתנו בהסכם 

 זה"

 לא מאושר

 מסמך ב'  .23

  44 -עמוד ב

 17סעיף  

נבקש כי יתווסף גם המשפט הבא: "הספק 

יהיה רשאי להביא הסכם זה לידי סיום ע"י 

יום מראש ובכתב  25מתן הודעה של 

 למזמין/עורך המכרז במקרים הבאים:

 הספק יימצא במצב של ניגוד עניינים; .1

. מקום בו הדין או הוראה מקצועית כלשהי 3

 אוסרים על הספק להמשיך את מתן השירות;

. אי תשלום שכר טרחה על ידי 2

 המזמין/עורך המכרז, במלואו ובמועדו".

 לא מאושר

 
 שאלה

נבקש  – 044,444וכן  144,444 נראה שיש טעות סופר והמספרים שהתכוונו אליהם הם: 4.1בסעיף 
 לוודא זאת.

 
 תשובת העירייה

 
 ₪. 044,444 –וב  144,444אכן נפלה טעות סופר ומדובר ב 

 
 
 

 כאמור את המסמך זה יש להגיש כחלק מהצעתכם למכרז.
 

 12:99בשעה  21/11/10כן שימת ליבכם להארכת המועד להגשת הצעות וזאת עד ליום 
 
 
 

             
 


