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 תשובת המכללה  בקשה/שאלה  סעיף  עמוד  מס'ד 

נציין כי הספק עובד רק עם קבלני משנה וכך גם   4 6 1
נהוג בענף המזגנים בכלל. סעיף זה מהווה הגבלה  
הצעתו   הגשת  את  למנוע  שעלולה  בעייתית 

 למכרז. 
שהמציע   כך  הסעיף,  הוראת  את  לשנות  נבקש 

גם   חלקם,  או  הסף  תנאי  את  להוכיח  יוכל 

 באמצעות קבלני משנה ו/או אחר מטעמו.  

 הבקשה מקובלת  

2 

3 

 

9 
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8.3.1 

8.4.1 

 נבקש לקבוע ביחס לפיצוי המוסכם, כדלקמן:

ובלעדי   .1 יחיד  כסעד  יהווה  המוסכם  הפיצוי 
 ביחס להפרות המפורטות בסעיפים אלה.   

לספק   .2 תינתן  מוסכם,  פיצוי  הטלת  טרם 

ימים לפחות, יחד עם    14התראה מראש של  

 מתן זכות לטעון ולנסות ולהוכיח אחרת. 

 

 הבקשה מקובלת .1

 הבקשה מקובלת .2

נבקש כי סעיף זה יוכפף לפסק דין חלוט בעניין   8.3.2 9 4

 זה. 
 הבקשה לא מקובלת

בסעיף,   19.10 18 5 שנפלה  הסופר  טעות  את  לתקן  נבקש 

לא קיים, ככל הנראה הכוונה לסעיף    18.9סעיף  

 . נא לעדכן בהתאם.  19.9

אכן מדובר בטעות סופר. ההפניה הנכונה הינה לסעיף  

19.9 

6 

7 

23 

23 

3.4.4 

3.4.7 

בדרך   הספק  הצבע.  דרישת  מחיקת  את  נבקש 

באפשרותו   ואין  הצבע  את  מספק  אינו  כלל 

לעשות כן, שכן הוא מעסיק קבלני משנה. הצבע  

בדרך כלל באחריות המזמין ולכן, ככל שבקשתנו  

למחיקה אינה תתקבל, נבקש לעדכן כך שהצבע  

 יהיה באחריות המכללה.  

 הבקשה לא מקובלת

את   4.2 24 8 לשנות   "תוך  נבקש  שעות"    24המילים: 

 שעות".  48למילים: "תוך  
 הבקשה מקובלת

נספח   28 9

-ב' 

 3סעיף 

לשנות   שלנבקש  הדרישה  מזג  את  ן"  "סוג 
 (.  BTUלתפוקת הקירור )

את   לעת  מעת  משדרג  שהספק  משום  זאת 

אלא   רלוונטי,  אינו  המזגן  סוג  ולכן,  המזגנים 

 התפוקה ועמידה במפרטים הנדרשים.  

 לא מקובלתהבקשה 

 הואיל   36 10
 7-ה

כאמור בהערתנו בנושא לעיל, הספק עובד רק עם  

קבלני משנה וכך גם נהוג בענף המזגנים בכלל.  

שהמציע   כך  הסעיף,  הוראת  את  לשנות  נבקש 

שהוא   משנה  קבלני  באמצעות  גם  לגשת  יוכל 

 יהיה האחראי הבלעדי עליהם. 

 הבקשה מקובלת
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לנזקים ישירים  נבקש כי אחריות הספק, תוגבל   1.8 37 11

מפורשת,    בלבד. הוראה  להוסיף  נבקש  וכן, 

"מובהר כי אחריות הספק תהיה אך ורק  לפיה:  

ביחס לנזקים ישירים שנגרמו כתוצאה ממעשה  

יישא   לא  הספק  וכי  הספק,  של  מחדל  או 

לרבות   תוצאתיים,  עקיפים,  לנזקים  באחריות 

כלכליים ואגביים )לרבות אובדן הכנסה ומניעת  

לישי כלשהו.  רווח( שייגרמו למכללה ו/או לצד ש

כמו כן, אחריות הספק לא תחול ככל שהנזק או  

של   מחדל  או  מעשה  ידי  על  נגרם  האובדן 

המכללה ו/או מי מטעמה וכן, לא תחול במקרה  

בו הנזק נגרם עקב "כוח עליון" ובכלל זה, פגעי  

 . "טבע, מגיפות, השבתה, מלחמה וכיו"ב

 הבקשה לא מקובלת

את   3.2 38 12 להחליף  כך  נבקש  "מושלם",  המילה: 

שבמקומה תבואנה המילים: "על פי סטנדרטים  

 מקצועיים מקובלים". 

 הבקשה לא מקובלת

כך   4.5 38 13 "גבוהה",  המילה:  את  להחליף  נבקש 
שבמקומה תבואנה המילים: "על פי סטנדרטים  
להוראות   ובהתאם  מקובלים  מקצועיים 

 ההסכם". 

 הבקשה מקובלת

נבקש להוסיף את המילים: "ככל הניתן", לאחר   4.13 39 14

 המילים: "בכל האמצעים הדרושים".  
 הבקשה מקובלת

המכללה   .1 4.14 39 15 בסעיף,  כאמור  במקרה  כי  נבקש 

בכתב,  לספק  כך  על  מוקדמת  הודעה  תיתן 

יום מראש לפחות וכי תוענק לו זכות    30של  

 להתגונן.  

ההסכם,   .2 לביטול  המכללה  זכות  כי  נבקש 

תהיה רק בשל מעשה ו/או מחדל של הספק  

ולא   ההסכם,  פי  על  התחייבויותיו  והפרת 

 מכל סיבה שהיא.  

בנוגע .3 להבהיר  במקרה    נבקש  כי  לסעיף, 

בגין   לתשלום  זכאי  יהיה  הספק  כאמור, 

בגין   פיצוי  וכן  בפועל  בוצעה  אשר  עבודה 

הזמנות שהוצאו לצורך אספקת השירותים  

ופיצוי לקבלני משנה   ניתן לבטלן  ואשר לא 

עימם,   ההתקשרות  ביטול  בגין  ספקים  או 

 כקבוע בחוזים עימם. 

 לא מקובל .1

 מקובל .2

הותקן ונמצא יבוצע תשלום רק בגין מוצר ש  .3

 תקין ועומד בדרישות ההסכם. 
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כך    נבקש 8.3 41 16 הספק,  של  השיפוי  חובת  את  לתקן 

שתהא בכפוף לאחריותו לפי דין ורק על פי פסק  

דין חלוט, שביצועו לא עוכב וכל עוד ניתנה לספק  

 הזדמנות להתגונן.  

באופן    בהתאם הסעיף  את  לעדכן  נבקש  לכך, 

ובלבד   תקום  הספק  של  השיפוי  "חובת  הבא: 

המצטברים   התנאים  את  תקיים  שהמכללה 

תודיע לספק בסמוך לאחר קבלת כל  (  1הבאים: )

( לנהל  2דרישה/תביעה;  אפשרות  לספק  תיתן   )

( דרישה/תביעה;  כל  מול  ההגנה  לא  3את   )

לכך   הספק  הסכמת  את  לקבל  מבלי  תתפשר, 

( תאפשר לספק לקבוע את קו  4מראש ובכתב; )

( ( 5ההגנה וזהות עורך הדין שינהל את ההליך; 

ניהול  תמציא לספק כל מסמך או מידע שיידרש ל

 הגנתו בפני דרישה/תביעה". 

 הבקשה לא מקובלת

17 
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19 

20 

42 

43 

43 

43 

10.1 . 

10.2 

10.4 

10.5 

תוגבל    נבקש .1 הספק,  אחריות  לנזקים  כי 

בלבד. הוראה    ישירים  להוסיף  נבקש  וכן, 

"מובהר כי אחריות הספק  מפורשת, לפיה:  

תהיה אך ורק ביחס לנזקים ישירים שנגרמו  

וכי   הספק,  של  מחדל  או  ממעשה  כתוצאה 

יישא באחריות לנזקים עקיפים,   הספק לא 

ואגביים   כלכליים  לרבות  תוצאתיים, 

)לרבות אובדן הכנסה ומניעת רווח( שייגרמו  

כלשהו.   שלישי  לצד  ו/או  כן,  למכללה  כמו 

תח לא  הספק  או  אחריות  שהנזק  ככל  ול 

של   מחדל  או  מעשה  ידי  על  נגרם  האובדן 

תחול   לא  וכן,  מטעמה  מי  ו/או  המכללה 

עליון"   "כוח  עקב  נגרם  הנזק  בו  במקרה 

השבתה,   מגיפות,  טבע,  פגעי  זה,  ובכלל 

 . "מלחמה וכיו"ב

לתקן את חובת השיפוי של הספק, כך    נבקש .2

שתהא בכפוף לאחריותו לפי דין ורק על פי  

חלו דין  עוד  פסק  וכל  עוכב  לא  שביצועו  ט, 

 ניתנה לספק הזדמנות להתגונן.  

 קשה לא מקובלתהב
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לפיה:   בהתאם הוראה  להוסיף  נבקש  לכך, 

ובלבד   תקום  הספק  של  השיפוי  "חובת 

המצטברים   התנאים  את  תקיים  שהמכללה 

( תודיע לספק בסמוך לאחר קבלת כל  1הבאים: )

( לנהל  2דרישה/תביעה;  אפשרות  לספק  תיתן   )

דריש  כל  מול  ההגנה  )את  לא  3ה/תביעה;   )

לכך   הספק  הסכמת  את  לקבל  מבלי  תתפשר, 

( תאפשר לספק לקבוע את קו  4מראש ובכתב; )

( ( 5ההגנה וזהות עורך הדין שינהל את ההליך; 

תמציא לספק כל מסמך או מידע שיידרש לניהול  

 הגנתו בפני דרישה/תביעה". 

לאור העובדה כי ישנה ערבות שניתנת לחילוט,   12.3 44 21

אין סיבה כי המכללה תעכב בידיה כל מיטלטלין  

 השייכים לספק.   

 ה לא מקובלתהבקש

החריגים   13.1 44 22 לכל  הסעיף  את  להכפיף  נבקש 

המקובלים, אשר לא יכללו במונח "מידע": )א(  

מידע אשר, היה נחלת הכלל טרם הגעתו לספק  

היה   ו/או  לנחלת הכלל לאחר  ו/או למי מטעמו 

הגעתו לספק ו/או למי מטעמו, שלא בשל מעשה  

הפך   שבו  ממועד  והכול  הספק,  של  מחדל  או 

המידע לנחלת הכלל; ו/או )ב( מידע אשר הספק  

ידי   על  או  המדינה  של  רשמי  גוף  ידי  על  יידרש 

בית משפט למוסרו; ו/או )ג( מידע שנמסר לספק  

תוך שלא  שלישי  צד  ידי  על  מטעמו  למי    ו/או 

שלישי   צד  אותו  שבין  סודיות  חובת  של  הפרה 

לבין הספק ו/או מי מטעמו ו/או שלא תוך הפרה  

של חובת סודיות בין אותו צד שלישי לבין הגורם  

      שממנו קיבל את המידע הסודי.

 הבקשה  מקובלת 

רישיונות בקשר עם החומרה ו/או התוכנה ו/או   14.1 44 23

רישיון כללי אחוד של משרד התקשורת, כמצוין  

זו.   להתקשרות  רלוונטיים  אינם  זה,  בסעיף 

 נבקש את מחיקתם.  

 הבקשה מקובלת

לסעיף   14.2 44 24 בנוגע  הערתנו  לעיל,    14.1ראו  להסכם 

זו.   להתקשרות  רלוונטיות  אינן  ותוכנה  חומרה 

 קשור לכך ועדכנו בהתאם.  אנא מחקו כל ה

 הבקשה מקובלת
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בין   18.3 47 25 כספית  מחלוקת  של  במקרה  כי  נבקש 

בידי   תהיה  ההכרעה  בסעיף,  כאמור  הצדדים, 

בית המשפט המוסמך בהתאם להסכם והיא זו  

 שתחייב את הצדדים.   

 

 

 

 

מובהר בזאת כי החרגה או שינוי כשלהו מהרשום במכרז, על נספחיו לרבות קובץ שאלות ותשובות זה, 

 תביא לפסילת המענה למכרז.


