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מס'

סעיף רלוונטי
בהזמנה/נושא
השאלה

.1

הסכם סעיף 5.3

.2

הסכם סעיף 7.8

.3

הסכם סעיף 7.12

נבקש למחוק את המילים
"לשינוי או" בשורה השלישית.

.4

הסכם סעיף
8.3.4

נבקש למחוק סעיף זה.

שאלה

תשובה

נא אישורכם ש"נותני
השירותים" י כולים להיות גם
קבלנים עצמאיים של היועץ
בהתקשרות ישירה ,מבלי שיחולו
ביניהם יחסי עובד מעביד.

הבקשה אינה מקובלת .על נותני
השירותים להיות עובדי המציע
לאורך כל תקופת ההתקשרות.

נבקש למחוק את המשפט
"מוסכם כי שכרו של היועץ
מהווה תמורה נאותה גם עבור
ביצוע שינויים אלה" ,ולכתוב
במקומו א ת הפסקה הבאה:

כמו כן ,המציעים מופנים בזאת
לסעיף  5.5להזמנה להציע הצעות.

הבקשה אינה מקובלת.

"מובהר בזאת כי כל דרישה
יובהר כי סעיף זה מתייחס לשינויים
לשינויים כאמור תהיה במסגרת
מתן השירותים כמפורט ובהתאם שהם חלק מהעבודה השוטפת.
להוראות ההסכם ,וכי היועץ לא שינויים מהותיים ,הדורשים נותני
יהיה מחויב לבצע שינויים
שירותים נוספים ,יזכו את היועץ
כאמור אם ביצועם יטיל עליו
בתשלום בהתאם.
עלויות משמעותיות ,אלא אם
נתן את הסכמתו מראש ובכתב.
הסכים היועץ לבצע שינויים
כאמור ,יהי ה הוא זכאי לקבל
תמורה על פי ההסכם בעבור כל
שירות שיבצע בפועל כתוצאה
מביצוע השינויים".
ראו תשובה לשאלה .2
הבקשה אינה מקובלת.

.5

הסכם סעיף
10.9.3

.6

הסכם סעיף 11.2

.7

הסכם סעיף 12.3

נבקש למחוק את זכאותו של
הצוות לקזז מהתמורה בגין כל
חודש איחור.

הבקשה אינה מקובלת.

לחילופין ,נבקש להוסיף כי סכום
הקיז וז המקסימלי לא יעלה על
 15%מערך התמורה לה זכאי
היועץ בגין ההסכם.

תשומת ליבכם לכך שהקיזוז יתבצע
ככל והחשבוניות יוגשו באיחור של
מעל  3חודשים.

כמו כן נבקש להוסיף כי ככל
שהצוות ירצה לבצע קיזוז כלשהו
מהתמורה המגיעה ליועץ ,יהיה
עליו להודיע זאת ליועץ לפחות 7
ימים מראש ובכתב ,בצירוף עילת
הקיזוז.

בסעיף מצוין כי תינתן התראה
מראש ליועץ.

נבקש למחוק סעיף זה.
לחילופין ,נבקש להוסיף כי
הסכומים אותם ניתן יהיה לקזז
מהתמורה ,לא יעלו ,במצטבר ,על
 5%מערך התמורה לה זכאי
הי ועץ בגין ההסכם.
כמו כן נבקש להוסיף כי ככל
שהצוות ירצה לבצע קיזוז כלשהו
מהתמורה המגיעה ליועץ ,יהיה
עליו להודיע זאת ליועץ לפחות 7
ימים מראש ובכתב ,בצירוף עילת
הקיזוז.

הבקשה אינה מקובלת.
עם זאת ,הצוות לא יקזז ו\או יעכב
תשלומים אלא לאחר שליחת
התראה ליועץ.

נבקש להוסיף בתחילת הסעיף
את המילים "בכפוף לכל דין".
נבקש להוסיף לאחר המילה
"נזק" שבתחילת השורה השנייה
את המילה "ישיר".
נבקש למחוק את המילים "בין
במישרין ובין בעקיפין" שבשורה
הרביעית ולכתוב במקומן את
המילה "במישרין".

הבקשה אינה מקובלת.

נבקש להוסיף לאחר המילה
"נזק" שבשורה השלישית את
המילה "ישיר".
נבקש להוסיף את הפסקה הבאה
לסוף הסעיף:

.8

הסכם סעיף 12.4

.9

הסכם

.10

הסכם סעיף 17.4

"למען הסר ספק ,מוסכם בזאת
כי היועץ לא ייחשב כמי שהפר
את התחייבויותיו על פי ההסכם
או שלא קיים תנאי מתנאיו,
ובכלל זה לא יהיה אחראי בגין
עיכ וב בלוחות הזמנים ,אם
הסיבה להפרת ההתחייבות או
לאי קיום התנאי או לעיכוב
כאמור ,נובעת ממעשה או מחדל
של הצוות ו/או של מי מטעמו ,או
כתוצאה מנסיבות שאינן
בשליטת היועץ ,לרבות כוח
עליון".

הבקשה אינה מקובלת.

נבקש להוסיף בתחילת הסעיף
את המילים "בכפוף לכ ל דין".
נבקש להוסיף לאחר המילה
"נזק" שבשורה הראשונה את
המילה "ישיר".
נבקש להוסיף את המילים
"באופן מיידי" לאחר המילה
"ליועץ" שבשורה החמישית.
נבקש להוסיף בסוף הסעיף את
הפסקה שלהלן:
"בנוסף לאמור לעיל ,זכותו של
הצוות לשיפוי ו/או פיצוי כאמור
בסעיף זה לעיל כפופה לקבלת
החלטת בית משפט שאינה ניתנת
לעיכוב ביצוע".

לא ברור לאיזה סעיף ההערות
מתייחסות .ככל שההערות אלו
מתייחסות לס'  12.5להסכם:
הבקשה אינה מקובלת.

כמו כן ,נבקש להוסיף בסוף
הסעיף פסקה חדשה כדלקמן:
"למען הסר ספק מובהר בזאת
כי( :א) היועץ לא יישא באחריות
לכל נזק עקיף או תוצאתי כלפי
הצוות; ו ( -ב) בכל מקרה,
אחריותו המצטברת של היועץ
לשיפוי ו/או פיצוי בגין כל נזק,
לא תעלה על סך כל התמורה
המגיעה ליועץ בגין הסכם זה".
נא הבהרתכם למילים "ניצול
הזדמנויות עסקיות" .לא ברור
מדוע חלה על היועץ מגבלה שכזו
ללא פירוט.
נבקש למחוק את המילים
"ובמשך השנתיים שלאחר
הפסקת ההתקשרות".

הבקשה לא ברורה ואינה מקובלת.
ככל ובמהלך תקופת ההתקשרות
היועץ יידרש לסוגיה זו ,עליו לפנות
לנציג המזמין.

נבקש למחוק את המשפט
המתחיל במילה "ולחייב" ועד
לסוף הסעיף המסתיים במילה
"ותוצאותיה" .סעיף האחריות
והפיצויים מכסה כבר את
אחריותו של היועץ ,ולצוות
ממילא שמורה הזכות לסיים את
ההסכם בכל עת.

.11

הסכם – סעיף
19.1

.12

הסכם – סעיף
19.2

לחילופין ,נבקש להוסיף כי כל
תשלום פיצויים יעשה רק לאחר
קבלת פסק דין של בית משפט
שאינו ניתן לעכב את ביצועו.

פרק  7סעיף
7.9

מבקשים להוסיף שהעדכון יהיה
 90יום מראש ,על מנת
להיערך מנהלתית.

פרק 8סעיף
8.1

נבקש לקבל פירוט מבחני משנה
של כל אחד מהקריטריונים.

הניקוד יתבצע באופן יחסי בין
המציעים ,כך שהמציע בעל
ההתאמה הטובה ביותר לכל
קריטריון יקבל את מלוא הניקוד
עבורו ,ושאר המציעים ינוקדו באופן
יחסי.

נבקש לקבל את הנספחים
בפורמט WORD

הבקשה מקובלת – יועלו לאתר
המכרז.

הבקשה אינה מקובלת.

נבקש למחוק סעיף זה.

.13

.14

.15

כללי

הבקשה אינה מקובלת.

הבקשה מקובלת באופן חלקי .ככל
ומדובר בשינוי משמעותי בהיקף
שעות הייעוץ ייתן המזמין התראה
של  60יום מראש כאמור בסעיף
.3.4.2

