
 

1.2.17 

מכרז מסגרת למתן שירותי שליחת מסרונים ואימיילים -מענה לשאלות הבהרה  10 16. מכרז: הנדון
 למרכזים הקהילתיים ולחברה למתנ"סים

למכרז שבנדון, בטור השמאלי של מפורט להלן מענה לשאלות הבהרה בהתאם למסמכי המכרז,  .1
  הטבלה.

בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם המזמין אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או  .2
או ועדת המכרזים, ככל כשניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי 
המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי 

 .ככל שיישלחו, הבהרות נוספים שיישלחו
ה זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש האמור במכתב הבהר .3

  .אחרת
 המכרזעל המציעים לחתום עליו, כמו על כל יתר חלקי  .המכרזמהווה חלק ממסמכי  מסמך זה .4

ולהגישו כחלק מן ההצעה. אי חתימה או אי הגשה של המסמך תהווה עילה לפסילת הצעת 

 .המציע

 

 שאלת הבהרה סעיף פרק מסד
 

 מענה לשאלות הבהרה

1.  
 כללי כללי

נבקשכם להפיץ מענה 

 לשאלות כלל הספקים.

 

2.  
תנאים כלליים 

והוראות 

 למשתתפים

7.2 

נבקשכם לאפשר לעמוד 

בתנאי סף של ניסיון מוכח 

בשליחת אימיילים 

 באמצעות קבלן משנה. 

  אין שינוי בהוראות המכרז.

3.  

תנאים כלליים 

והוראות 

 למשתתפים

4 

הינה מהחברות  חברתנו

 SMS -המובילות בתחום ה

והניוזלטר ולה לקוחות 

רבים ממגזר הבנקים, 

חברות האשראי, 

קמעונאות, מזון , ביטוח 

 ועוד.

המערכת הינה 

מהמתקדמות הקיימות 

כולל יכולת מסרים  ,בשוק

נכנסים במספר הבזק הרגיל 

 בעסק.

על מנת לספק מענה מסחרי 

אטרקטיבי בהתאם 

 נבקשכם ,לדרישות המכרז

לספק בנק הודעות  לאפשר

אין שינוי בנוסח הסעיף. 

ואת ההצעה יש להגיש על פי 

 המכרז. המתכונת והוראות

יחד עם זאת, אין מניעה כי 

ככל שיהיה ביקוש למתכונת 

יוכל הזוכה להציע  –זו 

 חבילות כמתואר בפנייה.



 כללי על כל כמות ההודעות

)בהתאם להערכה בסעיף 

לתנאים כלליים  4.1

והוראות למשתתפים 

, ללא הגבלת זמן במכרז(

כאשר ללקוח תינתן 

למשוך כמות  אפשרות

בהתאם הודעות מהבנק 

  .לצריכה

תנאים כלליים   .4

והוראות 

 למשתתפים

 לעיל. 2נא ראו שאלה מס'  5.2

 ר' תשובה לשאלה זו

טופס  -מסמך ו'   .5

 הצעת המחיר
 לעיל. 2נא ראו שאלה מס'  7

 ר' תשובה לשאלה זו

6.  

 ח 3 הסכם –מסמך יב 

נבקשכם למחוק את הסעיף. 

מדובר בהגבלת תחרות 

  אסורה על פי דין.

 ותחתיו ישונה( ח)3 סעיף

 יבוא

 שליחת שירותי ייתן לא"

 ואימיילים מסרונים

 הקהילתיים למרכזים

 החברה עם הקשורים

 קבלת ללא הפעלה בהסכם

 מראש המזמין הסכמת

 ."ובכתב

7.  

 ח 9 הסכם –מסמך יב 

למחוק את  נבקשכם

המילים: "מובהר בזאת כי 

לנותן השירותים אין זכויות 

יוצרים בכל הקשרו למתן 

השירות על פי הסכם זה". 

מובן כי לנותן השירותים או 

מי מטעמו זכויות יוצרים 

באשר לשירות. ככל שיש 

צורך, יש לנסח את הסעיף 

בשנית כך שזכויות היוצרים 

יהיו בקשר לתוכן ההודעות 

  ים.או האימייל

 אין שינוי בנוסח הסעיף

8.  

 16 הסכם –מסמך יב 

נבקשכם להבהיר, כי ביחס 

, על תתי 16לאמור בסעיף 

סעיפיו, אחריות הספק 

 . תהיה בהתאם לקבוע בדין

 אין שינוי בנוסח הסעיף

9.  

 א 16 הסכם –מסמך יב 

נבקשכם להוסיף לאחר 

המילים "נותן השירותים 

יישא באחריות" את 

 אין שינוי בנוסח הסעיף



המילים : "בהתאם 

  לאחריות הקבועה בדין".

11.  

 ב 16 הסכם –מסמך יב 

נבקשכם לקבוע כי המזמינה 

או מי מטעמה תישא 

באחריות לנזק שאירע 

מפעולה בזדון או ברשלנות 

 של המזמינה או מי מטעמה.

 אין שינוי בנוסח הסעיף

11.  

 ג 16 הסכם –מסמך יב 

נבקשכם להוסיף לאחר 

המילים : "ישפה את 

המזמינה על כל נזק" את 

המילים : "בכפוף 

 "לאחריותו הקבועה בדין

 אין שינוי בנוסח הסעיף

12.  

 ג 16 הסכם –מסמך יב 

נבקשכם להוסיף בסוף 

הסעיף כי שיפוי כאמור 

יהיה בכפוף לכך שהמזמינה 

הודיעה לנותן השירותים 

אודות קבלת דרישה או 

תביעה כאמור ואפשרה לו 

  להתגונן מפניה".

 מקובל

13.  

תצהיר  –מסמך יג 

 העדר ניגוד עניינים
 סעיף ב

נבקשכם למחוק את סעיף ב 

נבקשכם למחוק את  –

הסעיף האמור הואיל והוא 

עוסק בהגבלת תחרות 

)אסורה( ולא בחשש לניגוד 

 עניינים.

 מקובל

 

 בברכה,
 

 עלית בביוף
 מנהלת רכש והתקשרויות

 

  
 

 
 


