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תשובות לשאלות הבהרה למכרז מס' 106/07/14
להקמת אתר  Go Israelעבור משרד התיירות
שאלות :1-15
 .1נספח ט' – הסכם :סעיף 4.11
מבוקש להוסיף בסיפא" :ולמעט מקרים שאינם מצויים בשליטת הספק אלא בגורם
שלישי לרבות כוח עליון וכיו"ב ועקב כך הספק אינו מסוגל לעמוד בלוח הזמנים
הנדרש".
מבוקש להבהיר כי אי מתן אישור של המזמין לעבור לשלב הבא של הפרויקט לא
יהיה בכך משום עיכוב בלוח הזמנים מצד הספק.
 .2נספח ט' – הסכם :סעיף 4.16
בסיפא הסעיף מבוקש להוסיף את המילים" :ובלבד שהמזמין מתחייב להודיע
לספק בהקדם אודות קבלת התביעה ולאפשר לספק להתגונן מפניה ולשתף עמו
פעולה בהתגוננות מפני כל תביעה כאמור ושיפוי כאמור ,ייעשה בכפוף להכרעת
גורם שיפוטי מוסמך".
 .3נספח ט' – הסכם :סעיף 4.17
בסיפא של הסעיף מבוקש להוסיף את המילים" :ולמעט זכויות אשר נרכשו כדין על
ידי הספק וכי הוא בעל הרשאה לעשות בהם שימוש.
 .4נספח ט' – הסכם :סעיף 4.19
בסיפא הסעיף מבוקש להוסיף את המילים" :מתן שירותי תחזוקה כאמור יהיו
בכפוף לתשלום המוסכם בין הצדדים עבור כל שנת תחזוקה".
 .5נספח ט' – הסכם :סעיף 5.1
בסיפא מבוקש להוסיף את המילים "האמור לא יחול על כל מידע כאמור שהפך
לנחלת הציבור בכל עת שהיא ,בין אם עובר להתקשרות ובין אם לאחריה ובלבד שלא
נהפך לנחלת הציבור על ידי מעשה או מחדל של הספק ו/או מידע זכויותיו נרכשו
כדין על ידי הספק וכי הוא בעל הרשאה לעשות בהם שימוש ו/או של מי מטעמו או
במקרה בו המידע כאמור יימסר על פי דרישה כדין מצד רשויות מוסמכות עקב
דרישת צד ג' ובלבד שהספק יידע את מל"ג לפחות  7ימי עסקים לפני מועד העברת
המידע לאותן רשויות".
 .6נספח ט' – הסכם :סעיף 9.1
מבוקש שהסעיף יהיה הדדי .נבקש להוסיף בסוף הסעיף כי" :המזמין יישא בנזק
שנגרם על ידו גם אם הסיבה לנזק כאמור ,לא פורטה במפורש במכרז או הסכם זה".
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 .7נספח ט' – הסכם :סעיף 10.1
נבקש להבהיר כי אין זכות עיכבון וזכות קיזוז אוטומטית .היה וקמה עילה לזכות
כאמור ,יתריע על כך המזמין בהזדמנות הראשונה ,בכתב ויאפשר לספק שהות של 7
ימים על מנת לתקן את ההפרה ו/או העילה בשלה קמה זכות העיכבון או הקיזוז.
ככלל נבקש כי קיזוז כאמור ייעשה רק לאחר הכרעת גורם שיפוטי מוסמך בנושא.
 .8נספח ט' – הסכם :סעיף 10.2
נבקש להבהיר כי אין זכות עיכבון וזכות קיזוז אוטומטית .היה וקמה עילה לזכות
כאמור ,יתריע על כך המזמין בהזדמנות הראשונה ,בכתב ויאפשר לספק שהות של 7
ימים על מנת לתקן את ההפרה ו/או העילה בשלה קמה זכות העיכבון או הקיזוז.
ככלל נבקש כי קיזוז כאמור ייעשה רק לאחר הכרעת גורם שיפוטי מוסמך בנושא.
 .9נספח ט' – הסכם :סעיף 10.3
נבקש להבהיר כי אין זכות עיכבון וזכות קיזוז אוטומטית .היה וקמה עילה לזכות
כאמור ,יתריע על כך המזמין בהזדמנות הראשונה ,בכתב ויאפשר לספק שהות של 7
ימים על מנת לתקן את ההפרה ו/או העילה בשלה קמה זכות העיכבון או הקיזוז.
ככלל נבקש כי קיזוז כאמור ייעשה רק לאחר הכרעת גורם שיפוטי מוסמך בנושא.
 .11נספח ט' – הסכם :סעיף 11.1
נבקש להבהיר שהפסקת ההתקשרות ,תהיה בכפוף לתשלום מלא לספק על מילוי
התחייבויותיו עד למועד הפסקת ההתקשרות.
 .11נספח ט' – הסכם :סעיף 11.2
מבוקש שהסעיף יהיה הדדי.
 .12נספח ט' – הסכם :סעיף 12.1
נבקש לשנות את הנוסח" :כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו של הקבלן" לנוסח" :בין
שבוצעו על ידו ובין על ידי עובדיו ומנהליו".
נבקש להבהיר כי האחריות כאמור בסעיף תהיה בכפוף לקביעה של גורם שיפוטי
מוסמך ,כמו כן ,באשר לגורם שלישי נבקש להבהיר כי תינתן לספק זכות סבירה
להתגונן מפני תביעה כאמור.
 .13נספח ט' – הסכם :סעיף 12.2
לאחר המילים "מעשה או מחדל" מבוקש להוסיף את המילה "רשלני".
 .14נספח ט' – הסכם :סעיף 12.3
מבוקש למחוק את הסעיף.
 .15נספח ג -התחייבות שמירת סודיות :סעיף 1
מבוקש להוסיף את המילים "האמור לא יחול על כל מידע כאמור שהפך לנחלת
הציבור בכל עת שהיא ,בין אם עובר להתקשרות ובין אם לאחריה ובלבד שלא נהפך
לנחלת הציבור על ידי מעשה או מחדל של הספק ו/או מידע זכויותיו נרכשו כדין על
ידי הספק וכי הוא בעל הרשאה לעשות בהם שימוש ו/או של מי מטעמו או במקרה
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בו המידע כאמור יימסר על פי דרישה כדין מצד רשויות מוסמכות עקב דרישת צד ג'
ובלבד שהספק יידע את מל"ג לפחות  7ימי עסקים לפני מועד העברת המידע לאותן
רשויות".
תשובה לשאלות :1-15
המזמין איננו מנהל מו"מ פרטני עם המציעים הפוטנציאליים לגבי תוכן ההסכם,
ואיננו רואה לנכון לשנות את נוסח ההסכם אשר בנספח ט' למכרז.
המציעים יידרשו להגיש את ההסכם החתום ,על פי הנוסח שבנספח ט' למכרז,
בהתאם למפורט בסעיף 5י"א למכרז.
 .16כללי
האם נדרש לבצע התממשקויות כלשהן?
בעתיד יהיה צורך לבצע התממשקות למאגר המידע של משרד התיירות ,שטרם
הוקם .המאגר העתידי יוקם בהתאם למבנה אתר .Go Israel
 .17נספח א' -מפרט המכרז :סעיף 7
עמוד אתר נישה מקבל תכנים מאתרי נישה שונים ,אנא הבהירו כיצד התכנים
מתקבלים מאתרי הנישה? במידה ומדובר בהתממשקות ,האם תהיה התממשקות
זהה לכל אתרי נישה ,ובכמה אתרי נישה מדובר ?
לא מתקבלים תכנים מאתרי נישה .אין מדובר בהתממשקות.
 .18כללי – אחסון
האם יש עבודה מול תהילה ,האם האתר מאוחסן בתהילה ?
לא.
 .19כללי -הסבות
האם הסבת תכנים היא חלק מהפרויקט ?
לא.

בברכה,
ועדת מכרזים
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