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 _ SOXSלמתן שירותי ייעוץ, ליווי וביצוע פרויקט  5.18 מכרז: הנדון

, נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה
אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים  או בכתב שלא במסגרת מסמך זה,

 .משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום  .1

אי הגשת   .בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע

 מציע. המסמך תהווה עילה לפסילת הצעת ה

למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר  .2

בלבד. אם וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, 

 .ויתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי

 
 בברכה,

 
 עלית בביוף

 תקשרויותמנהלת רכש וה
 

 החברהתשובות  שאלות הבהרה סעיף מס
 כן לראשונה בחברה?  SOXהאם מדובר ביישום   1

חסרה אבן דרך של תיחום הפרויקט והגדרת   2

(. כמו כן, האם Scopingהתהליכים המהותיים )
לתיעוד התהליכים )מיפוי  1הכוונה באבן דרך 

 ?(התהליכים, הבקרות ובקרות המפתח בארגון

הגדרת התהליכים המהותיים נכללת 
תיעוד  , לרבות1אבן דרך במסגרת ביצוע 

)א( 4, כמפורט בטבלה בסעיף התהליכים
 למפרט השירותים.

בדיקת  –מדובר באותה אבן דרך  3 -ו 2אבן דרך   3
אפקטיביות הבקרות הקיימות / ביצוע תהליך 

 הבדיקות.
 

אין חלוקת אבני הדרך תיוותר על כנה. 
 באותה אבן דרךמדובר 

 

היא במוקד  SOXהאם הפעילות שנדרשת ל   4
פעילות אחד או במספר מוקדים מבוזרים ברחבי 

פרטו הארץ? במידה ומדובר במספר מוקדים, אנא 
 במסגרת את מספר המוקדים שנדרש לתעד

 .SOXה 

השירותים ברובם, יסופקו במטה החברה 
מהם  4מחוזות,  5לחברה יש  בעיר לוד.

מחוץ למטה. לא ידוע לנו אם תידרש 
נסיעה למחוזות. ההליכים מתקיימים 

אם ידרשו נסיעות כאמור   במטה החברה. 
 –ועל פי אישור החברה מראש ובכתב 

ש"ח  1.4ישולמו נסיעות לפי תעריף של 
 , ללא תשלום נוסף בתוספת מע"מ לק"מ
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 את הפרטים הבאים:נבקש לקבל  –מערכות מידע   5

  .פירוט התשתיותא 

  .פירוט מערכות המידע אשר משמשות להנהלת ב
 חשבונות ולדיווח כספי

  .פירוט מערכות תפעוליות מהותיותג 

  .מספר העובדים בחברה.ד 

רשימת המערכות והתוכנות מצורפת בדף 
נפרד. יתכן שחלק מהמערכות אינן 
רלוואנטיות ויתכן שיש מערכות אחרות 
רלוונטיות. הצעת המחיר לא תשתנה 

 בהתאם למספר המערכות.
 4000-בתוספת כ  400 –כ  –מספר העובדים 

 שעתיים. 
 
 
 

Sap b1 
 יימסר לזוכה כחלק מהליך המיפוי נבקש לקבל את המבנה הארגוני של החברה  6

נבקש להוסיף לסעיף בהסכם כי עמידה  –)קנסות(   ג 15 7
היתר בזמינות של עובדי בלוחות זמנים תלויה בין 

החברה הרלוונטיים וקבלת המידע הנדרש. כמו כן 
יצוין כי הקנסות שהוגדרו אינם סבירים ביחס 

 להיקף ההתקשרות ולמקובל בשוק.

)ה( 5על תוספת סעיף החברה מודיעה  -
 למסמך ג )מפרט השירותים(, כדלקמן:

על הספק לעדכן הממונה בכתב )בלבד( "
וף פעולה, לרבות בכל מקרה של חוסר שית

אי העברת חומרים מבוקשים מצד מי 
מעובדי החברה לצורך קידום התהליך, 

נשוא מכרז זה. ההודעה תנקוב בפרטים 
הבאים: מועד רלבנטי, שם הגורם אשר 

אינו משתף פעולה, היחידה אליה משתייך, 
 ".תוצאת חוסר שת"פמהות חוסר שת"פ, 

 
 )ג(15בזאת על שינוי סעיף החברה מודיעה 

 יד' (, כדלקמן: מסמךלהסכם )
" בפיצוי יחסי לאיחור לאחר המילים "

 תתווספנה המילים: 
אי עמידה בלוחות הזמנים הנובע מחוסר "

)ג( למפרט 5שיתוף פעולה כמפורט בסעיף 
השירותים )מסמך ג( לא ייחשב כאיחור 

 בביצוע לעניין סעיף זה.
 

₪  500הפיצוי לשבוע איחור יעמוד על 
 לשבוע. 

העסקת מנהל פרויקט או עובד מצוות היישום  א' 15 8
השונה מזה אשר אושר על ידי החברה בכפוף 

לתנאי מכרז זה ללא אישור המזמין מראש ובכתב 
 לכל שבוע.₪  1500  -

 סעיף זה אינו סביר, נבקש לשקול להורידו.

 הסעיף יוותר על כנו.
₪  1000סכום הפיצוי המוסכם יעמוד על 

בהירים כי מ₪.  1,500לשבוע במקום 
מדובר בסנקציה בעקבות הפרת התחייבות 
נותן השירותים להעסקת אנשי הצוות 

 שאושרו. 
 

האם החברה הגדירה את רשימת התהליכים?   9
במידה ולא, מעיון בדוחות הכספיים שלכם 

 התהליכים המהותיים הינם:
o הכנסות 
o שכר 
o בנקים 
o רכש 
o דיווח כספי 

o ELC 

o ITGC 
o  תהליכים נוספים?אנא ציינו האם נדרשים 

המהותיים תוגדר  תהליכיםהרשימת 
לאחר תחילת מתן השירותים על ידי 

 וכחלק משירותי הזוכה. ההזוכ
 . 
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האם תהליך הרכש )אשר מבוצע במסגרת   10

סים( מבוצע באופן ריכוזי "פרויקטים או במתנ
 בחברה או ביחידות הקצה?

 תהליך הרכש מבוצע במטה החברה בלבד.
  יחידות קצה.לחברה אין 

 המתנ"סים אינם חלק מההליך.

האם תהליך השכר מבוצע באופן ריכוזי בחברה או   11
 ביחידות הקצה?

 תהליך השכר מבוצע במטה החברה בלבד.
 לחברה אין יחידות קצה

האם תהליך בנקים )מזומנים, התאמות בנקים   12
 וכו'( מנוהל באופן ריכוזי או ביחידות הקצה?

 

הכספית של החברה מבוצעת ההתנהלות 
 במטה החברה בלבד.

האם תהליכי ההכנסות מול הממשלה הם אחידים   13
או שיש מנגנונים שונים לכל אחת מהתוכניות 

 והפעילויות. אנא פרטו.
 

פרטים  תהליכי ההכנסות אינם אחידים.
וכה במסגרת מתן זנוספים יועברו לספק ה

 השירותים.

 -טבלה  14
מסמך ז' 

)טופס 
הצעת 
 מחיר(

 : 5לביצוע אבן דרך  המועד אכן. 2/2020, לדעתנו הכוונה הינה ל 5אבן דרך 
2/2020 

האם לחברה קיים מנהל סוקס ייעודי )מלבד   15
חראי על סמנכ"לית הכספים( אשר יהיה א

 ?הפרויקט וירכז את העבודה

 לא רלוואנטי להליך המכרז.

 שיש או במטה מרוכזים התהליכים כל האם  16

 יש האם ?אחרים לאתרים נוספות בנסיעות צורך

 ?העבודה סקופ בתכולת בנות מהותיות חברות

 לעיל. 4 ראו מענה לסעיף
 לחברה אין חברות בנות

 שינויים או/ו רגולציה שינויי ויתקיימו במידה  17
 האם החברה משמעותי באופן העבודה בסקופ

ט או שעל ההצעה "שכ עדכון על מ"ינהלו מו והיועץ
 לכלול אפשרות כזאת?

 

אין שינוי במבנה התמורה ובמתכונת הצעת 
 המחיר המבוקשת

18   
האם לחברה מערכת ייעודית לניהול הסוקס? ואם 

 כן, מהי האחריות של היועצים בנושא?
 

 לחברה אין מערכת ייעודית לניהול הסוקס

19 3.
 ז

מועד העברת שאלות הבהרה נקבע לתאריך 
ואנו מניחים כי התשובות  . היות13/11/2018

לפחות מספר ימי עבודה לאחר מכן, וכן  תתקבלנה
חלק מהתשובות יכולות להשפיע מהותית על 

המענה, נבקש לדחות את המועד האחרון להגשת 
 06/12/2018הצעות לתאריך 

המועד נדחה לתאריך שהועבר בהודעה 
 נפרדת

20  
תנאים 

והוראות 
משתתפים 

 5ג.

משתתפים מגדיר שאין להציע תנאים והוראות 
כחבר צוות מתמחים, ובתנאים והוראות 

.ג. מגדיר שחבר צוות חייב 3משתתפים. סעיף ד, 
חודשים, יש פה סתירה כי  12להיות בעל ניסיון של 

 12מתמחה יכול להיות עם ניסיון של מעל 
 חודשיים.

 

 אין שינוי בדרישות.
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.ג תכולת 3 21

השירותי
 ם

 זרימה/נרטיבים ו/או תרשימי קיימים האם
התומכים בשלב הסוקס בחברה?  נוספים תוצרים

)נהלים, מטריצות סיכונים ובקרות, תרשימי 
 זרימה וכדו'(? ואם כן עבור אילו תהליכים?

 לא

  .ד3 22
 "נהלים תומכים" האם הכוונה לנרטיבים?

 

 לא

במידה ולחברה יתגלו מספר ליקויים  .י3 23
משמעותיים/חולשות מהותיות בבקרה הפנימית, 

תדרש תוכנית מקיפה ופרטנית לתיקון ליקויים 
או שעל אלו. האם במקרה כזה, יעודכן התקציב 

 ?ההצעה לכלול אפשרות כזאת
 

אין שינוי במתכונת הגשת ההצעה ולא 
 יתווספו סכומים לתמורה המבוקשת.

  .יב3 24
מהי הכוונה במשפט "פירוט תהליכי עבודה  .1

 בתהליכים העסקיים"?
, האם קיימות עוד מערכות SAP. מלבד מערכת 2

שתומכות בתהליכים בחברה )ברכש, הכנסות, 
 שכר, רכוש קבוע וכו'(?

 פירוט התוכנות והמערכות בדף נפרד.

לא צוין "אבן דרך" לטסטים סוף שנה, רק טסטים  .א4 25
, כלומר 19שמסתיים בספטמבר " 3"באבן דרך 

 בלבד? 1/2טסטים על הרבעון ה
 
 

החברה מגישה דוחות רק פעם בשלב זה 
בשנה. הכוונה לטסטים על הדוח השנתי 

 האחרון

 ובקרות התהליכים, הבקרות מיפוי - 1אבן דרך  .א4 26

 – .החברה ידי על בכתב בארגון ואישורם המפתח
מומלץ לבצע לאחר חתימת הדוחות הכספיים 

השנתיים שכן הם מהווים מסמך תומך בבניית 
כך שנבקש לעדכן את  –תוצר העבודה ותוצאותיו 
 .5/2019לוחות הזמנים לביצוע עד 

אין שינוי במסמכי המכרז. ניתן לבצע על 
 בסיס הדוחות הכספיים האחרונים

. שירותי 4 27
נותן 

השירותי
 ם
 

אי קבלת 
טות החל

 כהנהלה
 

 מבקשים להוסיף את סעיפי המשנה הבאים:
, על פי שיקול ושומר לעצמ)ו(. "נותן השירותים 4

המקצועי, את הזכות לסרב לקיים כל  ודעת
הליך או לנקוט בפעולה כלשהי שעלולים 
להתפרש כנקיטת החלטות ניהוליות או 

כביצוע תפקידים ניהוליים, לרבות אישור 
בצע ילא  השירותיםנותן רישומים בספרים. 

נקוט בהחלטות יתפקידים ניהוליים או 
יהיה נותן . עם זאת, החברהניהוליות בשם 

לספק ייעוץ והמלצות כדי  השירותים רשאי
לבצע את תפקידיה  להנהלת החברהלסייע 

 ".ולהחליט החלטות
 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 
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28  

הסתמכות 
על המידע 

 החברה
 

שירותי 
ייעוץ 

בלבד ולא 
 ביקורת

)ז(. "נותן השירותים יסתמך על המידע 4
והמסמכים לו על ידי החברה ולא יהיה 

אחראי לביצוע אימות או בדיקה עובדתית 
 של תוכנם."

 
לא תבוצע לפי תקני  נותן השירותים)ח(. "עבודת 4

ביקורת וסקירה מקובלים בישראל ולפיכך 
אינה מהווה צורה כלשהי של ביקורת או 

השירותים, חומרי סקירה. אף אחד מ
השירות או הדוחות לא יהווה חוות דעת או 

לא יבצע  נותן השירותיםייעוץ משפטיים. 
סקירה על מנת לאתר הונאה או פעולות בלתי 

 חוקיות".
 

 

. זכויות 10 29
יוצרים, 

חזרת 
מסמכים 

למזמין 
 וסודיות

 
שמירת 
ניירות 
 עבודה
ותוצר 

 סופי
 

 
 
 

הפסקה הבאה מבקשים להוסיף את  -)א( 10סעיף 
 בסוף הסעיף:

רשאי לשמור בידיו העתק נותן השירותים "
מהמידע הסודי, לרבות ניירות העבודה ותוצר 

העבודה הסופי שהוכן על ידו במהלך מתן 
השירותים לצורכי תיעוד ובקרה ובכפוף 

 לחובת שמירת סודיות."
 

 אין שינוי במסמכי המכרז

הסעיף את  מבקשים להוסיף בסוף -)ד( 10סעיף  .ד10 30
 הסייגים הבאים להגדרת מהו מידע סודי:

"החובה לשמירה על סודיות המידע לא תחול 
 במידה והמידע:

פומבי או יהפוך לפומבי למעט כתוצאה מהפרה  .א
 ;של הסכם זה

מצד נותן השירותים תקבל לאחר מכן על ידי י .ב
אינו חב חובת נותן השירותים  שלישי, שלידיעת

 ;למידע זהבנוגע החברה סודיות כלפי 

היה ידוע לנותן השירותים במועד הגילוי או  .ג
 שנותר לאחר מכן באופן עצמאי;

נחשף כפי הנדרש על מנת לאכוף את זכויות  .ד
 נותן השירותים לפי ההסכם, או

חייב להיות מדווח לפי חוקים, הליכים  .ה
 משפטיים או כללים מקצועיים רלוונטיים".

 

 .אין שינוי במסמכי המכרז
ממילא  –דרישת דיווח  על פי חוק או צו 

 גוברת על הוראות חוזה. 
ממילא אינו בגדר  –מה שהיה ידוע קודם 

מידע שהגיע במהלך או במסגרת מתן 
השירותים וכל גם ביחס למידע שיגיע מצד 

 שלישי.
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 .ז10 31

שמירת 
זכויות 

במתודולוג
יה של 

נותן 
השירותי

 ם
 
 
 
 

 מבקשים להוסיף את הפסקה הבאה בסוף הסעיף: 
"האמור לעיל בקשר לזכויות החברה בכל מידע, 

מסמך /או תפוקות העבודה הקשורים לביצוע 
עבודה לא יחול על אותם מתודולוגיות ופרקטיקות 

( אשר הזכויות בהן Leading Practicesמובילות )
שייכות לנותן השירותים )להלן: "האלמנטים 

ישמור בבעלותו נותן השירותים המקצועיים"(. 
הבלעדית את כל הזכויות באלמנטים המקצועיים 

והחברה לא תהיה רשאית לעשות שימוש בהם 
 "בנפרד מהשימוש בתפוקות העבודה.

 מבקשים להוסיף את סעיפי המשנה הבאים:

 תמכי המכרז. מתודולוגיואין שינוי במס
ופרקטיקות הן ממילא בגדר ידע של נותן 

 השירותים .

הגבלת  
תפוצה 
ושיפוי 

בגין 
 הפרתה

עבור החברה על ידי  מבוצעתה"העבודה )ח( .10
כמו גם כל דיווח ומידע, בין נותן השירותים 

מסור בקשר לכך יבכתב ובין בעל פה, ש
אין  החברה. מיועדים לצרכים פנימיים של

הכין נותן המסמכים ש להפיץ את
אלא במסגרת  או לצטטםהשירותים 

ואין לעשות בהם כל העבודה השוטפת 
שימוש אחר, במלואם או בחלקם, מבלי 

לכך של נותן השירותים לקבל את הסכמתו 
מראש ובכתב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 
צד שלישי כלשהו, לא יהיה רשאי לעשות 

הסתמך עליהם במסמכים כל שימוש, או ל
נותן השירותים אישור את מבלי לקבל 

ומותנה החתימה על מכתב  מראש ובכתב
גישה אשר יסופק על ידי נותן השירותים. 

יודגש כי הגבלת התפוצה כאמור לא תחול 
 במקרים הבאים:

תוצרי העבודה לעורכי הדין של  גילוי .א
אשר רשאים להשתמש החברה 

 לחברהאך ורק כדי לתת  מסמכיםב
 ;לגבי השירותים ייעוץ

 או במידה ונדרש על פי צו בית משפט .ב
שעליו ידווח החברה הליך משפטי דומה )

 לנותן השירותים בהקדם(.

הפצת המסמכים ללא הפנייה לנותן  .ג
 השירותים וללא שימוש בלוגו שלו.

 

 אין שינוי במסמי המכרז
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שיפוי בגין 
הפרת 

הגבלות 
 תפוצה

 
 ישאי לא"למרות כל האמור אחרת בהסכם זה, 

צד שלישי,  מול אחריותבנותן השירותים 
ידי החברה לצד  על הועברוש מסמכים בגין

 או לשימושו ,במלואם או בחלקם שלישי

יחויב באם  .העבודה במסגרת הסתמכותו
ידרש לשלם סכום כלשהו יאו נותן השירותים 

 עבודהעל ידי צד שלישי בקשר עם ביצוע ה
לשפות החברה  זה, מתחייב חוזהבת המפורט

בגין כל סכום כאמור, נותן השירותים את 
נותן של  מיד עם דרישתו הראשונה

 ".השירותים 
 
 

. ההסכם לא אין שינוי במסמכי המכרז
 עוסק בהעברה לצד שלישי.

33 12. 
 קיזוז

מבקשים לקבל התראה מראש בטרם קיזוז 
השירותים התשלום וכן מתן אפשרות לנותן 

 להתגונן מפני דרישה כאמור.

ימי  10מקובל. תינתן הודעה מוקדמת בת 
 עבודה טרם ביצוע הקיזוז 

 -)ב( 16 34
 אחריות

 
 
 
 
 
 
 
 

 .ו16
מקור 

אחריות 
 יחיד

 
 
 
 
 
 

 )ז(.16
הגבלת 

אחריות 
בגין 

נזקים 
ישירים 
לחברה 

 בלבד

מבקשים להוסיף בסוף המשפט את הפסקה 
נותן השירותים לא יישא הבאה: "למרות האמור, 

באחריות לנזקים אשר נגרמו עקב מעשה או מחדל 
 של החברה ו/או מי מטעמו".

 
 
 
 
 
 

 מבקשים להוסיף את סעיפי המשנה הבאים:
מסכימה החברה נותן השירותים עם  ובהתקשרות"

כל תביעה או טענה מכל סוג שהוא אשר כי 
עשויה לנבוע מההתקשרות הזו או בקשר 

נותן השירותים ך ורק כלפי אליה, תופנה א
, וכי אף תביעה בקשר להתקשרות זו בישראל

לא תופנה אישית כלפי אף אדם אחר שמעורב 
 , בין אם הוא עובד או נציג שלעבודהבביצוע ה

ו/או של החברה העולמית נותן השירותים 
 ".ובין אם לאו

 
הסכם, אחריותו של "למרות כל האמור אחרת ב

קים ישירים בלבד נותן השירותים תוגבל לנז
אשר נגרמו על ידו. בכל מקרה סכום השיפוי 
ו/או הפיצוי לו תהיה זכאית החברה ו/או כל 

צד שלישי אחר לא יעלה על גובה שכר 
הטרחה ששולם בפועל לנותן השירותים עבור 
השירותים. הגבלת סכום האחריות לא תחול 
ביחס לנזקים ישירים שנגרמו עקב הונאה או 

נותן השירותים או מי  פעולה בזדון של
 מטעמו".

 

 )ב(  ישתנה וזה נוסחו המחייב16סעיף 
נותן השירותים יישא באחריות בגין כל "

פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל 
סיבה שהיא לגופו ו/או לרכושו שלו ו/או 
של מי מטעמו ו/או לגופם ו/או רכושם של 
עובדיו ו/או של הבאים מטעמו ו/או לרכוש 

ו/או לגופם או רכושם של כל אדם  חברהה
פעולתו  אחר כתוצאה ישירה או עקיפה 

ו/או מחדליו  במהלך מתן השירותים 
 "הסכם זה במסגרת

 
 

אין שינוי במסמכי המכרז. ההתקשרות 
 היא תאגיד הרשום בישראל. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אין שינוי במסמכי המכרז
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התחייבות 
לשמירת 

 סודיות
 
 
 

לחייב את עובדי נותן השירותים מבקשים שלא 
לחתום באופן אישי על נוסח כתב התחייבות 

לשמירת סודיות זה אלא להסתפק בהסכם סודיות 
דומה שנותן השירותים יחתים באופן כללי את 

 עובדיו לגבי כל הלקוחות, לרבות החברה למתנסים.
 

להוסיף את הסייגים להגדרת מידע סודי מבקשים 
 )ד( להסכם.10כפי שהתבקשו בסעיף 

ראו המענה  אין שינוי במסמכי המכרז.
  )ד( לעיל. 10בהתייחס לסעיף 

36  
 

 -מסמך יג
נספח 
 ביטוח

 

לנותן השירותים  –לעניין אחריות מקצועית בלבד 
יש ביטוח בגבולות האחריות הנדרשים אשר נערך 

בחו"ל דרך החברה העולמית ולכן לא יכול להיחתם 
 בעברית.

להשתמש באישור ביטוח מבקשים את אישורכם 
וזאת  הקיים אצל נותן השירותים בנוסח סטנדרטי

 במקום הנוסח המופיע במכרז.

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

37  
 -מסמך ד

 1סעיף 
 )א(

 

המציע הינו פירמת רואי חשבון גדולה, בפירמה יש 
שותפים רבים ותחומי פעילות שונים ומגוונים, 

ת העובדים )א( נדרשנו לפרט את שמו 1בסעיף 
הבכירים ותחום עיסוקם, למיטב הבנתנו פירוט 

העובדים הבכירים הנדרש מפירמה כמו שלנו הם 
העובדים הבכירים בתחום הפעילות נשוא מכרז זה, 

 האם זו כוונת הסעיף?

 אכן כן. 

 -מסמך ד' 38
 1סעיף 

 )א(

בהמשך לשאלתנו הקודמת, האם במסגרת פירוט 
שמות שותפי בעלי המציע נדרש לפרט את כל 

 הפירמה?

לא. ניתן לפרט רק את העוסקים בתחום 
 הנדרש.

מסמך ח'  39
 2סעיף  –

לחודש פברואר  15-בסעיף זה כתוב "המדד שפורס ב
" , נכון להיום טרם פורסם המדד והבנק מסרב 2019

 לתת ערבות לתאריך מדד עתידי

 זו טעות . מצורף כתב ערבות מתוקן. 

מסמך ח'  40
 3סעיף 

התייחסות לתשלום במידה והמדד יעלה, אך ישנה 
 אין התייחסות לתשלום במידה והמדד ירד.

 נבקש הבהרה.
 

 הסכום לא ירד.

 -מסמך א 41
 1סעיף 

להחשיב ניסיון בקופות חולים כניסיון נבקש 
 רלוונטי לסעיף בנוסף על חברות ממשלתיות.  

 
 

 אין שינוי במסמכי המכרז

 -מסמך א 42
+  2סעיף

 מסמך יב'

נבקש להסיר את הדרישה לערבות מסעיף זה 
אין זה רלוונטי לאופי  –ובכלל במסמכים המרכז 

 המכרז.

 אין שינוי במסמכי המכרז

 -מסמך יד 43
 ג'-5סעיף 

כי התשלום יבוצע ע"ב הגשת דרישת תשלום נבקש 
 ולא כנגד חשבונית

 

 הבקשה מאושרת

מסמך יד'  44
 א' 6סעיף 

הזכות לסרב נבקש להוסיף: "ליועץ תשמר 
 לתקופה נוספת" תלהאריך את ההתקשרו

 אין שינוי במסמכי המכרז

מסמך יד'  45
 15סעיף 

 ג'

הסעיף שעוסק בעיכוב בלו"ז, נבקש להוסיף: 
"הסעיף אינו רלוונטי למקרים בהם העיכוב נגרם 

 בשל חוסר שיתוף פעולה מצד המזמין"

 לטבלה 7ר' מענה בסעיף 

מסמך יד'  46
 15סעיף 

 א'

הסעיף שעוסק בהחלפת מנהל הפרויקט ו/או איש 
 צוות: נבקש להסיר סעיף זה

 

 אין שינוי במסמכי המכרז
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מסמך יד'  47

 16סעיף 
 ד'

זה  שירותנבקש להגביל את גובה האחריות בגין 
שהתקבל מתוקף הסכם זה שכ"ט מלפעמים 

 במהלך שנת השירות האחרונה
 

 אין שינוי במסמכי המכרז

מסמך יד'  48
 16 סעיף

 הפרויקט תוצרי של העברה כי להבהיר נבקש
 והעדר שחרור לחתימה על מכתב בכפוף רק תעשה

כלפינו מצדדים שלישיים אשר מבצעים  תביעות
 שימוש בתוצרי הפרויקט

 

אין שינוי במסמכי המכרז, שכלל אינו עוסק 
 בהעברה לצדדים שלישיים.

 

 

 
 

 חתימה וחותמת המציע:________________
 
 


