__ באפריל 2019
__' בניסן התשע"ט

שאלות ותשובות  -מכרז  - 2/19שירותי כל אדם זמני

זכויות המועצה להסדר הימורים בספורט ("המועצה") במסמכי המכרז
אין לעשות שימוש במסמך זה ובתוכנו כולו או חלקו אלא לצורך הגשת הצעה למכרז.
כל הזכויות במסמך זה הנן של המועצה להסדר ההימורים בספורט ,בלבד.
מסמך זה ניתן לצורך קבלת מידע על המכרז .אין להשתמש או להעביר בכל צורה שהיא את המידע
בין בכתב ובין באמצעי אלקטרוני שלא למטרת הגשת הצעה למכרז.
למעט אם נאמר במפורש אחרת ,למונחים המפורטים במסמך זה תהיה המשמעות הנקובה לצדן
בחוברת המכרז .כמו כן ,למעט אם נאמר אחרת ,הוראות חוברת המכרז יישארו ללא שינוי.

הבהרה:
לאור התיקונים שבוצעו בהסכם (נספח א' לחוברת המכרז) ,מצ"ב נוסח מעודכן של
ההסכם ,עליו יש לחתום ולצרף למסמכי ההצעה ,כמפורט בסעיף  6.2.2לחוברת
המכרז.

סיכום שאלות ותשובות:
 .1שאלה :נבקש לקבל את סוגי התפקידים הנדרשים לגיוס?
תשובה :התפקידים משתנים מעת לעת ,לפי צרכי המועצה .מרבית התפקידים הינם של
פקידים ,רכזים ,אנליסטים .אולם אין ודאות.
 .2שאלה :מהי כמות העובדים המועסקת כיום והוותק שלהם?
תשובה :למועד זה אין עובדים זמניים המועסקים במועצה.
 .3שאלה :נבקש לדעת אילו חברות מספקות את השירותים כיום
תשובה :לא ברורה הרלבנטיות למכרז זה.
 .4שאלה :תנאי סף ,סעיף  - 3.1.6גופים ציבוריים נמנעים מלתת מכתבי המלצה לכן נבקשכם
להמיר דרישה זו בהמצאת טבלה המרכזת את הגופים מהמגזר הציבורי וגופים מהמגזר הפרטי
אשר קיבלו שרות דומה בהיקף שנתי ממוצע של לפחות  ₪ 100,000ובה נפרט על פי בקשתכם
את מהות ההתקשרות ,שנות ההתקשרות מול הגוף הממליץ ,פירוט אנשי קשר ממליצים ופרטי
התקשורת (כגון :שם ,תפקיד ,מייל ,טלפון ,נייד(.
תשובה :לא מקובל.
 .5שאלה :אופן הגשת ההצעה ,סעיף  - 6.2.8בכל הנוגע ל"התראות לפני הליכים משפטיים":
מאחר והדרישה לדיווח על התראות אינה מוגדרת וברורה דייה הן מבחינת תקופת מתן
ההתראות ,הן מבחינת מהותן וטיבן של ההתראות (האם כל התראה שנשלחה גם אם אין בה
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ממש נדרש לדווח?) והן לנוכח העובדה שמדובר בהתראות  -שלא כולן יבשילו לכדי תביעות
משפטיות ,מבוקש לתקן את הסעיף כך שהיועץ המשפטי יידרש לדווח על הליכים משפטיים
תלויים ועומדים נגד המציע נכון למועד הגשת ההצעה.
תשובה :מקובל .נבקש להמציא מכתבים של יועצים משפטיים כמקובל בהכנת דוחות כספיים.
 .6שאלה :ההצעה המקצועית ,סעיף  - 11.4.1נבקש לקבל מהי כמות הלקוחות עליהם המציעים
יקבלו  5נק'? כנ"ל לגבי וותק במתן השירותים.
תשובה :הניקוד ייקבע בהתאם לתשובות שיתקבלו במסגרת ההצעה .המציע בעל המספר הרב
ביותר של לקוחות יקבל את הציון המירבי והיתר באופן יחסי .כך גם לגבי הוותק.
 .7שאלה :נספח ג' ,הצעה כספית ,סעיף  - 2.2נודה לקבלת דוגמה מספרית או הסבר ל"הנחה של
השיעור הקבוע".
תשובה :יש למחוק את הסוגריים (בהנחה על השיעור הקבוע בסעיף Error! Reference
 source not found.לעיל) .מובהר ,כי בסעיף  2.2על המציע לתת את התוספת באחוזים עבור
השעות הנוספות.
 .8שאלה :נספח ג' ,הצעה כספית ,סעיף  - 3.2כנראה נפלה טעות סופר במסמכי המכרז בסעיף זה
במשפט "בהנחה על השיעור הקבוע בסעיף  0לעיל" נבקש לתקן את האמור.
תשובה :יש למחוק את הסוגריים (בהנחה על השיעור הקבוע בסעיף Error! Reference 0
 source not found.לעיל) .מובהר ,כי בסעיף  3.2על המציע לתת את התוספת באחוזים עבור
השעות הנוספות.
 .9שאלה :נספח ג' ,הצעה כספית ,סעיף  - 4.2הכתוב בסעיף זה אינו מובן ,נודה לקבלת הבהרות
בנושא.
תשובה :יש למלא את עלות ההשמה לגיוס עובד בשכר חודשי .מובהר ,כי הכוונה לאחוז השמה
בתוספת לשכר החודשי שמשולם לעובד.
 .10שאלה :נספח א' ,הסכם ,סעיף  - 4אנא הבהרתכם מהם תנאי התשלום עבור אספקת השירותים
במכרז זה.
תשובה :ר' הערה ג' לנספח ג' (ההצעה הכספית).
 .11שאלה :תנאי המכרז סעיף " – 1.1 ,1המועצה להסדר הימורים בספורט הוא תאגיד
סטטוטורי " .מאחר והגוף הינו תאגיד סטטוטורי ,האם חלים על עובדי שרות קנוי (קבלן)
השוואת תנאים כפי שחלים בגופים ציבוריים?
אם אכן חלים השוואת התנאים הסוציאליים לגוף המועצה -נא להעביר פירוט התנאים לצורך
שקלול ההצעה.
תשובה :לא חלים השוואות תנאים.
 .12שאלה :נספח ג' הצעה כספית ,סעיף ה' -האם ההבראה ישולם החל מהחודש הראשון?
כמו כן ,דמי חופשה שנתית ומחלה -לפי איזה ערכים לזכויות?
פיצויי פיטורין -האם הכוונה להשלמה של  2.33%והאם נכון יהיה לשקלל עלות זאת אם בפועל
ההעסקה מוגדרת לעד  9חודשים
תשובה :דמי ההבראה חלים רק לאחר שנת וותק .דמי חופשה ומחלה יהיו על פי החוק .אין
זכאות לפיצויי פיטורים לפני שנה ולא תהיה השלמה על חשבון המועצה של .2.33%
 .13שאלה :נא להבהיר נושא תנאים סוציאליים על פי האמור בסעיף ה' בהצעה הכספית.
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תשובה :הפירוט בסעיף האמור ברור ומדבר בעד עצמו.
 .14שאלה :נספח א' ,הסכם ,סעיף  - 2.3במקום המילה "מיידית" לרשום " :בפרק הזמן כאורך
ההודעה המוקדמת שיש ליתן לעובד/ת בתוספת יומיים לצורך עריכת שימוע"
תשובה :המועצה פועלת בהתאם להוראות הדין.
 .15שאלה :נספח א' ,הסכם ,סעיף  - 2.4להוסיף שבאחריות המועצה לדאוג לקבלת היתר העסקה
בימים אלו.
תשובה :מקובל
 .16שאלה :נספח א' ,הסכם ,סעיף  - 3.11להוסיף בסיפת הסעיף "אך בכפוף למתן התראה בת 7
ימי עסקים לקבלן וככל שההפרה לא תוקנה בפרק זמן כאמור"
תשובה :מקובל
 .17שאלה :נספח א' ,הסכם ,סעיף  - 7.2.5להוסיף" :חובת השיפוי תחול בכפוף לכך שהמועצה
תודיע לקבלן עם קבלת תביעה ו/או דרישה כאמור ותאפשר לספק להתגונן".
תשובה :מדובר בתביעות יחסי עבודה שתוגשנה כנגד המועצה .מוסכם כי המועצה תוגיע לספק
עם קבלת התביעה אולם שק"ד אם לאפשר לספק לנהל את ההליכים או אם המועצה תנהלם
הינו של המועצה.
 .18שאלה :נספח א' ,הסכם ,סעיפים  - 7.3.2 ,7.3.1נבקש לבטל את הסעיפים הנ"ל – לא סביר
שבמידה ועובד של הספק מגיש תביעת סרק ו/או אפילו מכתב התראה יחשב הדבר להפרה .אלו
סעיפים שאינם סבירים ואינם מידתיים .נבקש לצמצם זאת למקרה שניתן פסק דין כנגד הספק
בלבד.
תשובה :לא מקובל.
 .19שאלה :סעיף  - 1.9האם הסכום המוצג הינו כולל מע"מ?
תשובה :כולל מע"מ
 .20שאלה :סעיף  - 6.2.2.2בשולי כל עמוד נדרשת חתימה בראשי תיבות ?
תשובה :כן
 .21שאלה :סעיף  - 6.2.8מבוקש למחוק "התראות לפני הליכים משפטיים" ,וכן "או צפויים
להתנהל" .מבוקש לתחום את התביעות והליכים משפטיים לתחום דיני העבודה בלבד כפי
שמקובל במכרזים למתן שירותי כוח אדם זמני.
תשובה :ר' סעיף  5לעיל .לא מקובל להגביל לדיני עבודה בלבד.
 .22שאלה :סעיף  - 6.2.11צריך להיות נספח ב( 1ולא א)1
תשובה :נכון
 .23שאלה :סעיף  ,8.7נספח ב' סעיף  , 6נספח ההצעה הכספית (נספח ג') סעיף ד' ,הסכם (נספח א')
סעיפים  4.5ו - 4.6 -לאור היותו של המכרז לשם אספקת כוח אדם ,מבוקש כי היה ויחול כל
שינוי רגולטורי שעניינו שינוי בעלויות העסקת העובדים על פי דין (למשל תוספת יוקר ,תוספת
ימי חופשה ,עליה בשכר המינימום וכיו"ב)  ,אזי תשתנה התמורה המגיעה לספק בהתאם לאחוז
השינוי ומיום כניסתו לתוקף.
אין לצפות מהמציעים לממן את עלויות העסקת העובדים מכיסם מקום בו מדובר בשינוי שחל
על כלל המשק.
תשובה :רק לשינויים שנכפו על המעביד מכח שינוי בחוק (בהשוואה ליום הגשת המכרז) ,לאחר
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חישוב התוספת על ידי המועצה
 .24שאלה :נספח ב' ,סעיף  - 12מבוקש להוסיף בסיפא " ובלבד שטרם חשיפה כאמור תודיע לנו
הודעה של  14ימים לפחות מראש ובכתב ותאפשר לנו לפעול למימוש זכויותינו בכל דרך
העומדת לרשותנו על פי דין ".
תשובה :המועצה פועלת על פי הדין .מבלי לגרוע מהאמור ,חשיפה של חלקים שצוינו כחסויים
לא תתבצע ללא יידוע המציע מראש.
 .25שאלה :הסכם ,סעיף  - 2.5מבוקש למחוק בסיפא " לשביעות רצונה של המועצה" ובמקום
לכתוב " בהתאם להוראות הסכם זה"
תשובה :לא מקובל.
 .26שאלה :הסכם ,סעיף  - 2.6מבוקש להוסיף בסיפא "ובלבד שניתנה לספק זכות טיעון ושימוע
בפני הממונה בטרם יבצע כל פעולה "
תשובה :לא מקובל (שיקול הדעת הוא של הממונה בלבד).
 .27שאלה :הסכם ,סעיפים  5.2ו –  - 5.4מבוקש להעלות את התקופה ל  45 -יום לכל הפחות .על
הספק להיערך לסיום העסקת העובדים ,לעריכת שימוע וכיו"ב זמן סביר מראש.
תשובה :לא מקובל.
 .28שאלה :הסכם ,סעיף  - 5.4שורה  2מבוקש למחוק " ללא כל נימוק" .על המועצה לנמק את
החלטתה בדבר סיום השירותים.
תשובה :לא מקובל.
 .29שאלה :הסכם ,סעיף  - 5.7שורה  – 1לאחר המילים "יבוטל ההסכם" מבוקש להוסיף "על ידי
המזמין בשל הפרתו של הספק כאמור בסעיף  5.5לעיל"
תשובה :לא מקובל.
 .30שאלה :הסכם ,סעיף  - 6.1שורה  1לאחר המילה " אחראי" מבוקש להוסיף " על פי דין" .שורה
 1מבוקש למחוק את המילה " לכל" .בסיפא מבוקש להוסיף " ובשל מעשי ו/או מחדלי הספק
ו/או עובדיו ומנהליו"
השירותים נשוא מכרז זה יבוצעו בחצרי המועצה ,אשר מצויים בבעלותה/בשליטתה הבלעדית.
אחריות על פי דין תוטל על מי מהצדדים להסכם זה ,בגין כל נזק שיגרם לעובדי הספק.
תשובה :מקובל.
 .31שאלה :הסכם ,סעיף – 6.2
שורה  – 1מחיקת "ו/או מי מטעמה" ,מחיקת "כל" – לא מקובל
שורה  – 2לאחר המילה " עורכי דין" מבוקש להוסיף "סבירים ומקובלים"  -מקובל
שורה - 3מבוקש למחוק " ו/או אחרים מטעמו או ברשותו" – לא מקובל
שורה  -6לאחר המילה "המועצה" מבוקש להוסיף "בכתב"  -מקובל
שורה  -7לאחר המילה " לכך" להוסיף " שחובת הספק נקבעה בפסק דין שביצועו לא עוכב ו" -
מקובל
שורה  -8במקום  14יום מבוקש לשנות מיד בסמוך לקבלתה (התקופה הנקובה בסעיף גורעת
משמעותית מזכויות הספק להתגונן)  -מקובל
שורה אחרונה במקום המילה "טענה" מבוקש לכתוב "תביעה ו/או דרישה"  -מקובל
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תשובה :ר' לעיל.
 .32שאלה :הסכם ,סעיף – 7.2.1
שורה  – 2לאחר המילים "הראשונה לכך" מבוקש להוסיף "בכתב"  -מקובל
שורה  -2לאחר המילה "מהמועצה" מבוקש להוסיף "אשר תוצאתה בפסק דין שביצועו לא
עוכב"  -מקובל
שורה  -4לאחר המילה " אחריות" מבוקש להוסיף " על פי דין של הספק" – לא מקובל
מבוקש להוסיף בסיפא" :המועצה תודיע לספק אודות כל תביעה ו/או דרישה שתקבל מתובע
כלשהו ותיתן לספק הזדמנות להתגונן .המועצה לא תתפשר בהליך כאמור ללא הסכמת הספק,
זאת כתנאי לשיפוי כאמור" – מקובל
תשובה :ר' לעיל
 .33שאלה :הסכם ,סעיף – 7.2.2
שורה  - 2לאחר "עורכי דין" מבוקש להוסיף "סבירים ומקובלים"
שורה  – 2לאחר המילה "שתשלם" מבוקש למחוק את המילה "בין"
שורה  – 2לאחר המילים "פסק דין" מבוקש להוסיף "שביצועו לא עוכב"
מבוקש למחוק את הסיפא " ובין בהסכמה על פי שיקול דעתה ...הספק"
תשובה :מקובל
 .34שאלה :הסכם ,סעיף – 7.2.3
שורה  -1מבוקש למחוק "על פי שיקול דעתה"" ,על חשבונו"
שורה  -1לאחר המילה "הספק" מבוקש להוסיף "ככל ואין בכך ניגוד עניינים ו/או גריעת
זכויותיו של הספק על פי דין"
שורה  -2לאחר המילה "משפטי" מבוקש להוסיף "שביצועו לא עוכב ו/או שאינו ניתן לערעור"
תשובה :לא מקובל
 .35שאלה :הסכם ,סעיף  - 7.3.1מבוקש להוסיף בסיפא "היה ולא תוקנו תוך  7ימים מיום דרישת
המועצה בכתב".
תשובה :מקובל
 .36שאלה :הסכם ,סעיפים  - 7.3.3 ,7.3.2מבוקש לבטל דרישה זו בשל היותה אי מידתית .בידי
המועצה ערבות בנקאית זאת נוסף על סעדים על פי דין.
תשובה :לא מקובל .אין ערבות ביצוע .כמו כן ר' סעיף  18לעיל.
 .37שאלה :הסכם ,סעיף  ,9שורה  -4מבוקש למחוק את המילה "כל" וכן את המשפט "אפילו יהיו
לנזק  ...נוספים"
תשובה :מוסכם למחוק את הסוגריים בסיפת הסעיף.
 .38שאלה :הסכם ,סעיף – 10
שורה  -1נבקש לרשום במקום המילים ":בכל הזמנים הרלוונטיים ,ובתקופת ההסכם" את
המילים ":בתקופת ההסכם " – לא מקובל .ייתכן ותסתיים תקופת ההסכם מול הספק אולם
תקופת העסקת העובד הזמני מטעמו עדיין תהיה בתוקף.
שורה  -2נבקש למחוק את המילים ":מתאימים ,לכיסוי מלואו אחריות על פי הסכם זה ועל פי
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דין בין היתר"
שורה  - 3נבקש לרשום לאחר המילים  ":חבות מעבידים " את המילים " :ביטוח אחריותו של
הספק  ,על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם,1980-
כלפי עובדיו ,בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק שכלי ו/או נזק נפשי ו/או מחלה מקצועית תוך כדי
ועקב עבודתם ,בגבולות אחריות של  ₪ 20,000,000למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח,
הביטוח מורחב לשפות את המועצה אם נקבע כי נושאת בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הספק
"
שורה  – 3נבקש להוסיף לאחר המילים ":וצד ג' " את המילים ":ביטוח אחריותו של הספק ,על
פי דין ,בגין נזק ו/או אובדן לגוף ו/או רכוש לצד שלישי ,בגבולות אחריות של ₪ 4,000,000
למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח ,הביטוח מורחב לשפות את המועצה ו בגין אחריות
שעלולה להיות מוטלת עליה עקב מעשי ו/או מחדלי הספק"
נבקש להוסיף לסוף הסעיף את המילים :ביטוח אחריות מקצועית  -לכיסוי אחריותו של הספק,
על פי דין ,בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד הספק בגבולות אחריות של  ₪ 2,000,000למקרה
אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח ,הביטוח מורחב לשפות את המועצה בגין חבות אשר תוטל עליה
עקב מעשה ו/או מחדל של הספק "
מבוקש למחוק הסיפא " בהם המועצה תתווסף כמבוטח" ובמקום לכתוב " הביטוח יורחב
לשפות את המועצה בגין מעשי ו/או מחדלי הספק"
תשובה :לא מקובל.
 .39שאלה :הסכם ,סעיף – 11.2
שורה  -2למחוק "ובין שאינו קצוב" -יימחקו המלים "בין שהסכום ,קצוב ובין שאינו קצוב".
שורה  – 2מבוקש למחוק את המילים "ו/או שיגיע לה ו/או העשוי להגיע לה" – לא מקובל
שורה  -3למחוק "זאת ללא צורך במתן הודעה  ...הקיזוז" ובמקום לכתוב " קיזוז או ניכוי
כאמור יעשו בהודעה מראש ובכתב לספק ובמתן זכות טיעון ושימוע בפני נציגי המועצה - ".
מקובל שתינתן הודעה בדבר הקיזוז.
תשובה :ר' לעיל
 .40שאלה :נספח ב' להסכם ,סעיף  - 1.4.3מבוקש להוסיף סעיף  " :1.4.4מידע אשר גילויו נדרש
בצו של רשות מוסמכת ועל פי דין"
תשובה :מקובל
 .41שאלה :נספח ב' להסכם ,סעיף  ,1.6שורה  – 5לאחר המילה "הנחוצים" מבוקש להוסיף
"והסבירים"
תשובה :מקובל
 .42שאלה :נספח ב' להסכם ,סעיף  - 1.8מבוקש למחוק את הסעיף כולו .לספק אחריות על פי דין.
לחלופין ,שורה  1מבוקש למחוק " או מי מטעם הספק"
תשובה :יתוקן שלספק אחריות על פי דין.
 .43שאלה :נספח ב' להסכם ,סעיף  - 1.9שורה  1מבוקש למחוק " הינן בלתי מוגבלות בזמן ו".
לאחר המילה "גם" מבוקש להוסיף "  3שנים"
תשובה :מוסכם להגביל את הוראות הסעיף ל –  3שנים.
 .44שאלה :נספח ב' להסכם ,סעיף  ,4.3שורה  – 1מבוקש להחליף את המילים "מכל סוג שהוא"
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במילים "הנובעת מיחסי עובד-מעביד"
תשובה :מקובל
 .45שאלה :נספח ב' להסכם ,סעיף  -4.7הסעיף אינו ברור – האם מצופה מעובד הספק אשר תביעתו
נתקבלה לשפות את המועצה ?
מבוקש כי הסעיף כולו ימחק.
שורה  2לאחר המילה " לכך" מבוקש להוסיף " בכתב"
שורה  2מבוקש למחוק " וללא הגבלת סכום"
בסיפא מבוקש להוסיף " ובלבד שתוצאתם של כל ההליכים המפורטים בסעיף בפסק דין
שביצועו לא עוכב"
תשובה :הסעיף ברור .העובד ישפה את המועצה בגין כל הליך שיופנה כנגדה על ידו בקשר עם
קיום יחסי עובד-מעביד .בין אם זכה או לא.
 .46שאלה :נספח ג' (הצעה כספית) ,סעיפים  - 2,3נבקש הבהרה אילו מרכיבי שכר נמצאים בשכר
הבסיס השעתי? האם הכוונה למלוא עלות השכר או ישנם מרכיבים שלגביהם הלקוח משלם
לקבלן כ"א גב-אל-גב?
נבקש הבהרה בהמשך להערות ה' וו' אילו מרכיבים כלולים בתעריף שעליו מקבל הקבלן תקורה
ואילו לאו.
תשובה :הערות ה' ו ו' בנספח ג' מבהירים זאת ,כוללים –כלול במקדם ,לא כוללים -חיובים
נוספים.
 .47שאלה :נספח ג' (הצעה כספית) ,סעיף  -2.2האם האחוז שיירשם כאן הוא תוספת או הפחתה
מהאחוז שיירשם בסעיף ?2.1
תשובה :נמחקה ההנחה -ראה תשובות  8 - 7לעיל
 .48שאלה :נספח ג' (הצעה כספית) ,סעיף  - 3.2האם האחוז שיירשם כאן הוא תוספת או הפחתה
מהאחוז שיירשם בסעיף ?3.1
תשובה :אחוז בלבד (ראה תשובה קודמת)
 .49שאלה :נספח ג' (הצעה כספית) ,סעיף  - 4.2האם נדרש מקבלן לבצע פעילות כלשהי בגין
ההשמה? האם הוא נדרש לפרסם את המשרה ? לראיין מועמדים ?
תשובה :כל מה שנדרש על מנת לבצע השמה.
 .50שאלה :נספח א' למכרז (הסכם) סעיפים  2.1.1ו  - 2.1.2 -נבקש הערכה לכמות גיוסים וכמות–
פיירולים (על סמך נתוני עבר) בממוצע לשנה.
תשובה :למועד זה אין הערכה .הכל בהתאם לצורך.
 .51שאלה :נספח א' למכרז (הסכם) סעיף  - 2.2לא צויין מהי תקופת העסקתו של העובד .האם
זהו נתון משתנה תלוי תפקיד?
תשובה :כן ולא יותר מ  9חודשים.
 .52שאלה :נספח א' למכרז (הסכם) ,סעיף  - 2.3יש להוסיף כי הפסקת תפקידו של העובד תתבצע
בכפוף לכל דין .אין לסיים העסקתם של :עובדת בהריון עם וותק של חצי שנה ומעלה ,עובד
בשירות מילואים ועובד במחלה עם יתרות מחלה ,עפ"י חוק.
תשובה :המועצה פועלת בהתאם להוראות הדין.
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 .53שאלה :נספח א' למכרז (הסכם) סעיפים  7.1.2ו  - 3.11 -דמי הבראה אינם רלוונטיים מאחר
והעובדים יועסקו לתקופה מקסימלית של  9חודשים ,בכפוף לחוק.
תשובה :מקובל
 .54שאלה :סעיפים  3.1.6 -3.1.3לחוברת המכרז  -המציע מבקש כי המציע יהיה רשאי להציג
עמידה בתנאי הסף המצוינים באמצעות חברה עמה יש לו הסכם שיתוף פעולה.
תשובה :לא מקובל
 .55שאלה :סעיף  - 3.1.3נבקש לשנות את תנאי הסף המחייב רישיון קבלן כח אדם ולאפשר גם
רישיון של מתן שירותים רגיל
תשובה :לא מקובל
 .56שאלה :נספח ד' ,ערבות הצעה  -נבקשכם להוסיף בנוסח איסור על משלוח דרישה בפקסימיליה
או בכל אמצעי אלקטרוני אחר ,וכי דרישה שתגיע בצורה הנ"ל לא תכובד.
תשובה :לא מקובל
 .57שאלה :נספח ד' ,ערבות הצעה  -נבקשכם להוסיף בנוסח שעל הדרישה להתקבל בסניף עד תום
התוקף ודרישה שתגיע לאחר התוקף לא תכובד.
תשובה :איננו רואים צורך בהבהרה זו .מובן מאליו שלאחר יום  15.7.2019הערבות פוקעת.
 .58שאלה :הסכם ,סעיף  - 5.4נבקש להאריך את תקופת ההודעה המוקדמת על סיום ההסכמים
ל 60 -יום לפחות .בקשתנו נובעת מהיערכות הנדרשת במקרה של סיום ההסכמים מול כוח
האדם הפועל מטעם הספק.
תשובה :לא מקובל .ר'  27סעיף לעיל.
 .59שאלה :הסכם ,סעיף  - 6.1המציע מבקש להוסיף כי למעט מקרים של נזק לגוף ו/או לרכוש,
הפרת חובת סודיות ,קביעה של בית משפט כי קיימים יחסי עובד מעביד בין עובדי הספק ובין
עובדי המועצה ולמעט נזק שנגרם בזדון ,הספק לא ישא באחריות לנזק עקיף ,תוצאתי ,עונשי
ו/או מיוחד ,וכי אחריות הספק תוגבל לנזקים ישירים בלבד ,עד לגובה סך התמורה אשר שולמה
ו/או מגיעה לספק במסגרת ההתקשרות ,הגבוה מבין השניים.
תשובה :לא מקובל .לתיקונים שהתקבלו ר' סעיף  30לעיל.
 .60שאלה :הסכם ,סעיפים  6.2ו –  - 7.2בנוסף לתנאים לשיפוי המצוינים בסעיף ,נבקש להוסיף כי
שיפוי על ידי הספק כאמור מותנה בכך שהספק ינהל את ההגנה ,שהמועצה תסייע לספק באופן
סביר ,וכי השיפוי יחול בהמשך לפסק דין חלוט וסופי שאינו ניתן לערעור.
תשובה :לעניין תיקונים שהוסכמו ,ר' סעיפים  34 - 31לעיל.
 .61שאלה :הסכם ,סעיפים  - 7.3.3 ,7.3.2נבקש לבטל סעיפים אלו.
תשובה :ר' סעיפים  18ו 36 -לעיל.
 .62שאלה :הסכם ,סעיף  - 9נבקש כי סעיף זה ינוסח בלשון הדדית.
תשובה :לא מקובל.
 .63שאלה :הסכם ,סעיף  - 11.2נבקש כי טרם ביצוע קיזוז תינתן הודעה לספק לרבות פירוט
הסיבות לדרישת הקיזוז על מנת שהספק יוכל להתייחס לדרישת המועצה.
תשובה :ר' סעיף  38לעיל.
 .64שאלה :הסכם ,סעיף  - 12.2נבקש כי סעיף זה ינוסח בלשון הדדית.
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תשובה :מקובל
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