
 

  

  29-2021הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניהול והפעלת חדר בקרת תח"צ, מס' הליך 

  מענה לשאלות הבהרה

  מסמך  מס'
סעיף 

  רלוונטי
  תשובה  שאלה

  1  כללי  1

האם במרכז ניהול תנועה 

מנת"י , שימוקם  –ירושלים 

חדר הבקרה,  יהיו חניות 

לעובדים/ בקרים  בזמן 

המשמרת , במידה ויגיעו 

  בתחבורה פרטית?

יש חניה זמינה באזור, לא נוכל 

  .להבטיח חניה צמודה

2  
השירותים 

  הנדרשים

מבחן (בין 

-3.29סעיף 

3.3 (  

  כמה זמן יהיה ההדרכה? 

שעות, ומה ציון העובר  -ימים

  ?בבחינה

 תהליך ההדרכה יכלול הדרכה

 ןימים וכן יינת 2-3פרונטלית של 

  זמן ללימוד החומר. 

  .נק' 70ציון עובר בבחינה יהיה 

3  
השירותים 

  הנדרשים
3.5  

מה שעות משמרת ימי שישי 

  ומשמרת שבת?  

האם זה רק משמרת בוקר או 

  גם לילה?

  

ביום שישי המשמרת תתחיל 

ותסתיים כשעה לפני  06:00בשעה 

  כניסת שבת. 

תתחיל שעה בשבת המשמרת 

 01:00לאחר צאת שבת עד שעה 

  .בלילה

  

4  

קריטריונים 

לבחירת 

  ההצעה

6.1-6.2  

(טבלה 

  )6.6סעיף 

כתוב  שההצעה  6.1בסעיף  

נקודות  60הכספית תהווה 

נקודות   40ואילו האיכות יהווה 

ניקוד  בטבלה 6.2ובסעיף 

נקודות  70א וההצעה הכספית ה

נקודות. נודה  30ואילו האיכות 

להבהרתכם לגבי ציון איכות 

  וציון ההצעה הכספית.

המשקל הנכון הוא זה המופיע 

  בטבלה. 

 30איכות ההצעה:  כלומר, 

  נקודות. 

  נקודות. 70הצעה כספית: 

  

  ראו נוסח הזמנה מתוקן.

5  
התמורה 

  הכספית
7  

האם יהיה חיוב שעתי גם 

למנהל החוזה, לשעות עבודה 

  שלו?

  לא.



 

  נספח ג'  6

רשימת  -6

עובדים 

המועסקים 

  ע"י המציע

הטבלה לא ברורה, אם החברה 

 5מעסיקה הרבה יותר מ

עובדים, על איזה שמות פרטיים 

הכוונה לפרט, כאשר , ע"פ 

דרישתכם עלינו להגיש קו"ח  

של עובדים רק אחרי הזכייה. 

מדוע אנו נדרשים למלא שם 

  נציג בטבלה?

 5.2טבלה זו נועדה להוכחת סעיף 

  להזמנה.

7  
כתב 

  ההזמנה
3.2  

" יש לציין כי טרם התחלת 

העבודה תתבצע הדרכה 

  לעובדים..."

האם הקבלן מבצע את  .1

 ההדרכה?

האם הקבלן יקבל תמורה  .2

מהלקוח בגין שעות 

  ההדרכה?

ההדרכה תתבצע ע"י המזמין. 

הבקרים יקבלו תשלום שעתי 

  .עבור ההשתתפות בהדרכה

8  
כתב 

  ההזמנה
3.3  

האם הבקרים מבצעים גם  .1

  שטח?עבודת 

במידה וכן, האם הקבלן  .2

  מקבל החזר נסיעות?

  אין עבודת שטח.

  כללי  כללי  9

  האם הפרויקט פעיל כיום?. 1

מי מפעיל את  –במידה וכן . 2

  ?הפרויקט

מה ההיקף  –במידה וכן . 3

 ? הכספי כיום של הפרויקט

כמה עובדים  -במידה וכן  . 4

כיום אצל הקבלן  עובדים

המבצע ומה היקף שעות 

  העבודה שלהם.

  הפרויקט לא פעיל כיום.

10  
כתב 

  ההזמנה
5.3  

מה הן שעות העבודה של . 1

 מנהל החוזה?

האם המציע מקבל תמורה . 2

גם בגין שעות העבודה של מנהל 

החוזה (מחיר שעת עבודה 

  הנקוב בנספח ב+תקורה)?

  אין שעות עבודה מוגדרות.

  

נהל החוזה מגולמת התמורה למ

  בתקורה.



 

11  

 –נספח ב 

הצעה 

  כספית

3  

האם הקבלן יקבל על כל  .1

שעת עבודה של עובד 

+התקורה ₪  60מטעמו  

 שהוא הציע בהצעתו?

הינו ₪  60האם הסכום  .2

  לפני מע"מ?

 .כן .1

 .כן .2

  

  7.1  הסכם  12

האם הישיבות תתקיימנה . 1

  בירושלים?

כמה ישיבות תתקיימנה . 2

  בשנה?

מנהל החוזה מטעם האם רק  .3

הקבלן נדרש להשתתף 

  בישיבות?

במידה והבקרים נדרשים . 4

האם  –להשתתף בישיבות 

הקבלן יקבל תמורה על שעות 

העבודה של הבקרים בעת 

  השתתפותם בישיבות?

ככל שתתקיימנה ישיבות הן בד"כ 

יהיו במשרדי הצוות בירושלים. 

בשלב זה לא ידוע לנו היקף 

הישיבות שיתקיימו ומי יהיו 

  הנוכחים. 

הקבלן יקבל תמורה על שעות 

העבודה של הבקרים בעת 

  השתתפותם בישיבות.

  5.1  ההזמנה  13

אנו מבקשים לשנות לאחת מן 

  האפשרויות הבאות: 

א. "המציע בעל נסיון מקצועי 

שנים וחצי לפחות  3מוכח של 

ו/או תפעול במתן שירותי ניהול 

של חדר בקרה ו/או מוקד 

איסוף ובקרת נתונים ו/או 

  פרויקט שטח".

מקצועי  ןניסיוב. "המציע בעל 

 5-שנים לפחות ב 3מוכח של 

השנים האחרונות במתן שירותי 

ניהול ו/או תפעול של חדר 

בקרה ו/או מוקד איסוף ובקרת 

  נתונים ו/או פרויקט שטח".

  הבקשה לא מקובלת.

  

  

  6.1  ההזמנה  14

מבקשים להפחית את משקל 

 60/70-ההצעה הכספית מ

  נקודות. 40-נקודות ל

  הבקשה לא מקובלת.



 

  6.2  ההזמנה  15
אנא הבהירו את אופן הניקוד 

  היחסי של ההצעה הכספית

ניקוד ההצעה הכספית יהיה לפי 

  הנוסחה הבאה: 

( )∗

(( )∗
*70  

  

  כאשר

 Xmin –  שיעור התקורה הנמוך

  ביותר. 

Xi  -  שיעור התקורה של ההצעה

  המנוקדת

    כללי  16

האם מציע יוכל לייחס לעצמו 

סיון והוותק במתן יאת הנ

שירותי ניהול ו/או תפעול של 

חדר בקרה ו/או מוקד איסוף 

ובקרת נתונים ו/או פרויקט 

שטח של בעל מניות מהותי 

ממניות  49%-המחזיק ביותר מ

אשר ביצע שינוי ארגוני המציע, 

בצורת ההתאגדות ופעילותו 

העסקית השתלבה במלואה 

  אצל המציע?

  כן.

  4.2  הזמנה  17

נבקש כי תינתן הודעה בכתב 

יום טרם הארכת,  30לספק של 

 קיצור, הקטנה או

 .הגדלת השירותים

 9הערה זו רלוונטית גם לסעיף 

  .בהסכם

  הבקשה מקובלת. 

  ראו הזמנה והסכם מתוקנים. 

  8.3.1  הסכם  18

נבקש כי אישור המזמין שלא 

לאשר החלפה יהיה מטעמים 

 סבירים שינומקו

  .בכתב

  הבקשה לא מקובלת.

  8.3.2  הסכם  19

נבקש להבהיר כי הוראות סעיף 

לא יחולו במקרים שההחלפה 

 הינה בשל נסיבות

שאינן בשליטת הספק, כגון 

  .התפטרות

  הבקשה לא מקובלת.



 

  8.3.5  הסכם  20
דרישה להחליף תהא נבקש כי 

  .מנומקת ובכתב
  הבקשה לא מקובלת.

  10.5.3  הסכם  21

נבקש להגביל את זכות הקיזוז 

לתשלומים עפ"י חוזה זה בלבד 

 וכי תינתן לספק

ימים  7הודעה מראש ובכתב 

  .טרם ביצוע הקיזוז

  הבקשה לא מקובלת.

  12.2  הסכם  22
נבקש למחוק את המילה 

  .""בלבד
  הבקשה לא מקובלת.

  12.3  הסכם  23

נבקש להבהיר כי אחריות 

הספק תהיה על פי דין ולנזקים 

 .ישירים בלבד

כמו כן, נבקש להוסיף, כמקובל 

בהתקשרויות מסוג זה, הגבלת 

 אחריות, לפיה

הספק לא יישא באחריות 

לנזקים עקיפים, תוצאתיים, 

 מיוחדים או עונשיים

שייגרמו למזמין ו/או לצד 

שלישי כלשהו, לרבות אובדן 

 ,הכנסה, אובדן נתונים

הפסד רווח ו/או פגיעה 

במוניטין. הגבלות האחריות 

 כאמור תחולנה לגבי כל

תביעה מכל סוג שהוא, תהא 

עילתה אשר תהא, בין חוזית, 

 .בין נזיקית ובין אחרת

גבול אחריות הספק לפיצוי בגין 

נזקים ישירים בכל תקופת 

 ההתקשרות, לא יעלה

על תקרה כוללת ומצטברת 

ה סך התמורה ששולמה בגוב

 החודשים 12 -לספק ב

 .שקדמו להיווצרות עילת הנזק

  הבקשה לא מקובלת.



 

כמו כן, לספק לא תהא כל חבות 

ו/או אחריות של תביעה 

 )שעילתה אחד )או יותר

 :מהמצבים הבאים

עמידת הספק בהוראות  •

 .המזמין

מעשה זדון, ונדליזם, כוח  •

עליון או פגעי טבע למיניהם, 

 הזנחה, נזק בשל אש או

מים, הפרעות חשמליות או כל 

סיבה אחרת שמעבר לשליטתו 

 .של הספק

תנאי אתר שאינם הולמים או  •

אי עמידה בדרישה לקיום 

 .סביבת עבודה נאותה

הפסקות ו/או הפרעות ו/או  •

שיבושים ו/או ניתוקים ו/או 

 תקלות שיגרמו בשל

מערכות המזמין ו/או רשת 

הטלפונים הציבורית ו/או בשל 

 ורתכל רשת תקש

אחרת לרבות האינטרנט ו/או 

  .כל מרכיב תקשורת אחר

  12.5  הסכם  24
נבקש למחוק את המילים 

  .""יפצה -"פיצויים" ו
  הבקשה לא מקובלת.

  12.5  הסכם  25

נבקש לקבוע כי חובת השיפוי 

של הספק תהא בכפוף לכך 

 ( יודיע 1שהמזמין: ) 

מידית לספק אודות 

(  2התשלום, ) התביעה/דרישת 

 ישתף פעולה עם הספק ויעניק

לו את השליטה הבלעדית על 

ניהול ההגנה או המו"מ להסדר 

 ( לא3)  -פשרה, ו

  הבקשה לא מקובלת.



 

יתפשר בכל תביעה ו/או דרישה 

כאמור ללא הסכמת הספק 

 מראש ובכתב. בכל

מקרה מחויבותו של הספק 

לשפות תיווצר עם קבלת פסק 

 דין חלוט של רשות

ב שיפוטית מוסמכת המחיי

 .תשלום כאמור

הערה זו רלוונטית גם לסעיפים 

  18.2 -ו 16.2,  14.9,  14.7

  12.6  הסכם  26

נבקש למחוק את המילים 

"בהתאם למקובל בענף 

 הביטוח" ובמקומם לרשום את

  ."המילה "הבאים

  הבקשה לא מקובלת.

  12.6.1  הסכם  27

נבקש להוסיף בסוף המשפט את 

אחריות בסך המילים "בגבול 

 ₪ 4,000,000של 

  ." למקרה ותקופה

  הבקשה לא מקובלת.

  12.6.2  הסכם  28

נבקש להוסיף בסוף המשפט את 

המילים "בגבול אחריות בסך 

20,000,000 ₪ 

  ."לתובע, למקרה ולתקופה

  הבקשה לא מקובלת.

  12.6.3  הסכם  29

נבקש להוסיף בסוף המשפט את 

המילים "בגבול אחריות בסך 

4,000,000 ₪ 

  ."למקרה ולתקופה

  הבקשה לא מקובלת.

  15.1  הסכם  30

נבקש לסייג את חובת שמירת 

הסודיות כך שהספק יהא רשאי 

 ,לגלות, לפרסם

להפיץ ולהשתמש במידע אשר: 

היה מצוי בחזקתו קודם לגילוי 

 ללא חובת שמירת

סודיות; פותח באופן עצמאי; 

נמסר לו ע"י צד ג' ללא חובת 

 סודיות; הינו או הפך

  הבקשה לא מקובלת.



 

להיות בגדר נחלת הכלל ללא 

הפרת חובת סודיות של הספק; 

 מידע אשר יוצר על

ידי הספק במסגרת מתן 

השירותים על פי המכרז ואשר 

 הינו גנרי, כללי ואינו מכיל

נתונים ו/או מידע אשר הועברו 

על ידי המזמין ו/או מידע אשר 

 גילויו נדרש עפ"י

  .דין

  16.2  הסכם  31

נבקש כי תימסר לספק הודעה 

טרם נקיטת הסדר וזכות 

 ככל(לטיעון ותיקון 

  )שאפשרי

  הבקשה לא מקובלת.

  17.3  הסכם  32

נבקש לנסח את הסעיף כך 

שזכות המזמין לביטול תתגבש 

 כיםיככל שההל

המתוארים בסעיף לא הוסרו 

  .ימים כמקובל 30תוך 

  הבקשה לא מקובלת.

  17.3  הסכם  33

זכות הקיזוז נבקש לקבוע כי 

תחול רק ביחס לסכום קצוב 

 ולא ביחס לנזקים שלא

הוכחו. כמו כן נבקש להגביל 

את זכות הקיזוז לתשלומים 

 עפ"י חוזה זה בלבד וכי

תינתן לספק הודעה מראש 

ימים טרם ביצוע  7ובכתב 

 .הקיזוז

הערה זו רלוונטית גם לסעיף 

19.1  

  הבקשה לא מקובלת.

  18.1  הסכם  34
ההודעה תימסר לספק נבקש כי 

  .בכתב

  הבקשה מקובלת. 

  ראו הסכם מתוקן.

  18.1  הסכם  35

נבקש לקבוע כי המזמין לא 

יבצע או יעביר את ביצועה של 

 עבודה כלשהי שנמסרה

  הבקשה לא מקובלת.



 

לספק לגורם אחר, אלא אם 

ביטל את החוזה עם הספק. 

 לפני הביצוע או ההעברה

תינתן לספק הודעה בכתב 

 .ושהות סבירה לתיקון ההפרה

כמו כן, נבקש להבהיר כי ככל 

שחלק השירותים בוצע 

 באמצעות ספק אחר, הספק

לא יישא באחריות לשירותים 

שיסופקו על ידי הספק האחר, 

 כמו גם לכל

תוצריהם ו/או לתוצאות ו/או 

  .השלכות אחרות של ביצועם

  18.2  הסכם  36
נבקש למחוק את המילה 

  .""פיצויים
  ת.הבקשה לא מקובל

 


