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מתן שירותי פעילות שטח  31/733731תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' הנדון: 
וקד"מ לעידוד תוצרת הארץ וחשיפה של תו "מיוצר בישראל" עבור מטה כחול לבן במשרד 

 הכלכלה והתעשיה
 
 

ובות ועדת המכרזים לשאלות שבנדון, ותש מכרזלהלן שאלות ההבהרה שהתקבלו בנוגע ל .א
 ההבהרה.

מובהר בזאת כי רק תשובות והבהרות שניתנו בכתב על ידי המזמין הינם מחייבות, וכי  .ב
 תשובות המזמין לשאלות ההבהרה מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהוראותיו.

ורט על המציעים לצרף להצעתם תדפיס מתשובות המזמין לשאלות ההבהרה, כמפ .ג
 במסמך זה, כשהוא חתום על ידי המציע.

 .30:11, בשעה 6.313.31', דהמועד האחרון להגשת הצעות נדחה בזאת, ליום  .ד

 
 

 בכבוד רב,

 ועדת המכרזים      

 

 

 האם המכרז פתוח אף בפני חברות אירופאיות העומדות בתנאי הסף? .3
 ה' למכרז.1-ג' ו1התשובה שלילית. כפי שניתן להבין גם מסעיף 

 

האם מכרז זה פתוח בפני חברה בינלאומית שלה סניף בישראל כשהחברה האם עומדת  .2
 ?בתנאי הסף

התשובה שלילית. על ההצעה להיות מוגשת ע"י מציע אחד בלבד, אשר עומד בכל תנאי 
ב' למכרז, הצעת המציע תוגש 6במכרז. יובהר, כי לפי סעיף  והסף ויתר התנאים שנקבע

ד וכל המסמכים והאישורים הנדרשים יהיו על שמה של ע"י אישיות משפטית אחת בלב
 אותה אישיות משפטית.

 
 האם ניתן להגיש ולמלא את מסמכי המכרז בשפה זרה? .1

  לא. ההצעה תוגש בשפה העברית בלבד.

 
 האם מכרז זה פתוח בפני שת"פ בין חברה זרה לחברה ישראלית? .4

 לעיל. 0-ו 3ראו תשובותינו לשאלות 

 



 
 ?יכולות להתמודד במכרזהאם חברות כ"א  .5

לא. המכרז מיועד לחברות אשר עיקר עיסוקן בתחום הקד"מ כפי שניתן ללמוד גם 
 מתנאי המכרז.

 
על פי מבנה הניקוד ניתן להבין כי יש משקל רב  -בחינת איכות ההצעות 2.2סעיף  32עמ'  .0

ת אולם, נקודה זו מצמצמת/מגבילה א ( למשך הפעילות המוצעת )שעות פעילות(.21%)
הרעיונות הקריאטיביים שניתן להציע במסגרת במכרז זה לקד"מ חוויתי בשטח, רעיונות 

אשר עונים על המטרות של הבריף )חשיפה/ מודעות וכו'( ולאו דווקא נמדדים בשעות 
כיצד בכל זאת ינוקד קריאטיב שתואם את המטרות שהוצגו במכרז אך פעילות רבות. 

  נמדד בפחות שעות? 
 ים ביטוילרבות כאלו הנותנ פרמטרים,חינת איכות ההצעות כוללות מס' בלאמות המידה 

 .טיב ולאלמנטים אחרים בהצעהיילקריא

 
מצויין כי התמורה תשולם בתום הפעילות במידה  –התמורה  33סעיף  –חוזה ההתקשרות  .7

האם ניתן יהיה לקבל את  –ויוחלט על פעילות המתקיימת במספר פעימות במהלך השנה 
 התשלום בתום כל פעימה / חודש פעילות?

יום, ניתן יהיה לקבל תשלום לפי  61אם פעילות הקד"מ תתבצע על פני תקופה העולה על 
 אבני דרך שייקבעו ע"י המזמין.

 

שיטת תשלום זו דורשת מהזוכה לממן את כלל הפעילות מכיסו עד  – 3.4סעיף , 2עמוד  .8
תוך שהוא נדרש להוציא הוצאות נכבדות לתשלום שכר עובדים, לתשלום התמורה, 

התקשרות עם קבלני משנה וכד'.נבקשתכם לבחון שינוי תנאי תשלום התמורה כך שהזוכה 
 יוכל לקבל מקדמה בתחילת הפעילות ו/או במהלכה, על חשבון התשלום הסופי?

 לעיל. /תשובתנו לשאלה  ורא
 

האם הזוכה יקבל את גנט הפעילויות בבתי הספר ויוכל להצטרף כחלק  – 2.3 , סעיף5עמוד  .2
 מהפעילות נשוא המכרז לפעילות של המטה?

הזוכה במכרז יקבל את גנט הפעילות בבתי הספר אך לא יכול להצטרף לפעילות של 
המטה. יובהר כי הפעילות המוצעת נדרשת להיות עצמאית ובמנותק מהפעילות השוטפת 

 של המטה.

 

האם חלק מאחריות הזוכה לתפעל את עמוד הפייסבוק של המטה? או  – 2.1סעיף , 5 עמוד .31
רק להפנות צרכנים לעמוד? )בהנחה שפעילות זו נכללת בתקציב(. באחריות מי להפעיל את 

 אתר האינטרנט של המטה?
הזוכה יידרש רק להפנות צרכנים לעמוד. תפעול עמוד הפייסבוק של המטה ואתר 

 שה ע"י המטה.האינטרנט שלו נע
 

מהפעילות בכל  31%-האם הכוונה ל –פעילות במגזר הלא יהודי  – 2.0סעיף  – 0עמוד  .33
 מחוז? או מכלל המחוזות יחד?

 הכוונה סה"כ מכלל הפעילות )יש מחוזות להם הפעילות לא רלוונטית(.
 

קיימת אי הלימה בין האמור בסעיף זה "בהיקפים דומים" לבין דרישת  – , פרק ג'8עמוד  .32
מלש"ח לכל  3שבהם כאמור יש להציג פעילויות קד"מ בהיקף של  )ב(1תנאי הסף בסעיף 

 נא הבהרתכם מה ההיקף הכספי הנדרש בחלק זה. פרוייקט.
יכות בחינת אלצורך לענין זה אין קשר בין הדרישות שנקבעו כתנאי סף לבין הנדרש 

פרוייקטים דומים בתחום החדרת מותגים  0ג' למכרז נדרש להציג 4 ההצעה. בסעיף
נבהיר, כי ניתן להציג ₪. מיליון  0-כ –חדשים בהיקפים דומים למכרז זה, היינו 

 ומעלה.₪ מיליון  3.1פרוייקטים בהיקף כספי של 
 

ל פי הוראות ע –נבקש הבהרה לעניין שימוש בקבלני משנה  – 2)ה(0סעיף  – 31עמוד  .31
הסעיף ניתן להשתמש בקבלני משנה אולם הסיפא טוען כי לא ניתן להעביר לצד ג' אלא 



 
 בהסכמה מראש ובכתב.

האם שימוש בקבלני משנה לצורך השירות נחשב כהעברה או הסבה  –נא הבהרתכם 
 הדורשת אישור מראש ובכתב של המזמין?

 התשובה חיובית.
 

יום לפחות"  45נבקש להוסיף בסיפא "בהודעה מראש ובכתב של  – 2סעיף  – 33עמוד  .34
הקבלן עתיד להעסיק עובדים שלהם יש לתת הודעה מוקדמת על פי דין וכן להתקשר עם 

 ספקים ועליו להודיע על סיום תוך זמן סביר.
 הבקשה נדחית. נוסח הסעיף יישאר כפי שהוא.

 
האם קיים טופס ייעודי להגשת הצעת המחיר? לא ראינו טופס  –ב'  34סעיף  – 30עמוד  .35

 במסמכי המכרז.
ב' למכרז ישונה כך  34אין במכרז טופס להגשת הצעת מחיר. סעיף  –מדובר בטעות סופר 

שהסיפא הכוללת את המלים "הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת, בתוך המעטפה 
 תימחק. –הסגורה כאמור המכילה את ההצעה למכרז" 

 
במקרה של הרחבת השירותים, התשלום עבור  –נבקש הבהרה  – 2.2סעיף  – 22עמוד  .30

 הפעילות הנוספת יהיה על פי הצעת המחיר של הקבלן במכרז?
 התשובה חיובית.

 
יום, בשל הצורך לתת הודעה  45-נבקש להאריך את התקופה ל – 2.1סעיף  – 22עמוד  .37

 מוקדמת לעובדים ולספקים.
 שלעיל. /תשובתנו לשאלה  ראו

 
 : 0סעיף  – 13עמוד  .38

 
, לאחר המילים "יחויב המזמין" נבקש להוסיף "בפסק דין שביצועו לא עוכב". 3שורה  0.3

כמו כן, לאחר המילים "למתן השירותים" נבקש להוסיף "ובשל מעשי ו/או מחדלי הקבלן 
 ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו".

 
המזמין לשאת" ובמקומן לכתוב  ולנבקש למחוק את המילים "או על 3שורה  – 0.2

המזמין בפסק דין שביצועו לא עוכב". בסיפא הסעיף נבקש להוסיף "המזמין יודיע לקבלן "
ימים מקבלתה ויתן לקבלן  1אודות כל נזק ו/רו תביעה כאמור לעיל מיד ולא יאוחר מ 

בכל  הזדמנות להתגונן לרבות בדרך של צרוף הקבלן כצד שלישי להליך. המזמין לא יתפשר
הליך כאמור לעיל מבלי לקבל את הסכמת הקבלן לפשרה מראש ובכתב וזאת כתנאי 

 לשיפוי."
 

, לאחר המילים "המזמין לשאת" נבקש להוסיף "בפסק דין שביצועו לא 3שורה  – 0.1
עוכב". בסיפא נבקש להוסיף "המזמין יודיע לקבלן אודות כל נזק ו/רו תביעה כאמור לעיל 

מים מקבלתה ויתן לקבלן הזדמנות להתגונן לרבות בדרך של צרוף י 1מיד ולא יאוחר מ 
הקבלן כצד שלישי להליך. המזמין לא יתפשר בכל הליך כאמור לעיל מבלי לקבל את 

 הסכמת הקבלן לפשרה מראש ובכתב וזאת כתנאי לשיפוי."
 

 הבקשה נדחית. נוסח ההסכם יישאר ללא שינוי.
 

א הסעיף "קיזוז כאמור בסעיף זה יעשה בהודעה נבקש להוסיף בסיפ – 7סעיף  – 13עמוד  .32
 "יום לפחות טרם הקיזוז ומתן הזדמנות טיעון ושימוש לספק. 34מראש ובכתב של 

 .הבקשה נדחית. נוסח ההסכם יישאר ללא שינוי
 

 . להסכם:2.3סעיף  .21

נבקש להוסיף לאחר המילים: "לבצע ולקיים" את המילים: "באמצעותו ו/או  -3שורה  .א
 נדחית. הבקשה מטעמו".באמצעות מי 



 
המילים: ילים: "משרד הכלכלה והתעשייה" את נבקש להוסיף לאחר המ -2שורה  .ב

 נדחית. הבקשה נספח ח'".-"בכפוף להרחבות השיפוי באישור עריכת הביטוח
נבקש להחליף את המילה: "ולהציגם" במילים: "ולהציג אישור עריכת  - 2שורה  .ג

 נדחית. הבקשה ביטוח".
 להחליף את המילים: "כאשר הם כוללים" במילים: "כאשר הוא כולל".נבקש  -1שורה  .ד

 נדחית. הבקשה
 

 נספח ח', ביטוח וחבות מעבידים: -הסכם ואישור עריכת הביטוח  .23

)באישור לאחר המילים: "אחריותו  "נבקש להוסיף לאחר המילה: "אחריותו -3ס"ק  .א
או חוק האחריות את המילים: "על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/ החוקית"(

 -ית, בנספח הביטוחהבקשה נדח -בסעיף הביטוח  למוצרים פגומים, התש"ם".
 .הבקשה מאושרת

בסעיף  נבקש להחליף את המילים: "לא יפחת מסך של" במילה: "בסך". -2ס"ק  .ב
 הבקשה מאושרת. -הבקשה נדחית, בנספח הביטוח -הביטוח 

הבקשה נדחית, בנספח  -הביטוח בסעיף  נבקש למחוק את המילה: ")שנה(". -2ס"ק  .ג
 הבקשה מאושרת. -הביטוח

 -בסעיף הביטוח  נבקש להחליף את המילה: "המבוטח" במילה: "הקבלן". -1ס"ק  .ד
 הבקשה מאושרת. -הבקשה נדחית, בנספח הביטוח

נבקש להוסיף לאחר המילים: "קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו"  - 4ס"ק  .ה
הבקשה נדחית, בנספח  -בסעיף הביטוח  לעובדי הקבלן".את המילים: "היה וייחשבו 

 הבקשה מאושרת. -הביטוח
 

 נספח ח', ביטוח אחריות כלפי צד שלישי: -הסכם ואישור עריכת הביטוח  .22

בסעיף  נבקש להחליף את המילים: "לא יפחת מסך של" במילה: "בסך". -2ס"ק  .א
 הבקשה מאושרת. -הבקשה נדחית, בנספח הביטוח -הביטוח 

הבקשה נדחית, בנספח  -בסעיף הביטוח  נבקש למחוק את המילה: ")שנה(". -2 ס"ק .ב
 הבקשה מאושרת. -הביטוח

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "אך אחריותו המקצועית של המזמין  -1ס"ק  .ג
 הבקשה נדחית. כלפי הקבלן לא מכוסה".

 -בסעיף הביטוח  נבקש להחליף את המילה: "המבוטח" במילה: "הקבלן". -4ס"ק  .ד
 הבקשה מאושרת. –הבקשה נדחית, בנספח הביטוח 

נבקש להחליף את המילים: "וכל הפועלים מטעמו" במילים: "עובדיו  -5ס"ק  .ה
 הבקשה נדחית. ומנהליו".

 

 נספח ח', ביטוח אחריות מקצועית: -הסכם ואישור עריכת הביטוח  .21

יותו המקצועית" את נבקש להוסיף לאחר המילים: "אחר-3לגבי ההסכם בלבד ס"ק  .א
הבקשה  –הבקשה נדחית, בנספח הביטוח  -בסעיף הביטוח  המילים: "על פי דין".

 מאושרת.
נבקש למחוק את המילה: "כל" לפני  - (3, שורה 3)באישור ס"ק  3, שורה 2ס"ק  .ב

הבקשה  –הבקשה נדחית, בנספח הביטוח  -בסעיף הביטוח  המילה: "נזק".
 מאושרת.

נבקש למחוק את המילים: "ובגין כל  - (3, שורה 3)באישור ס"ק  3, שורה 2 ס"ק .ג
 הבקשה נדחית. הפועלים מטעמו".

נבקש להחליף את המילים: "בהתאם  - (4, שורה 3)באישור ס"ק  5, שורה 2ס"ק  .ד
הבקשה נדחית, בנספח הביטוח  -בסעיף הביטוח  למכרז" במילים: "בקשר למכרז".

 הבקשה מאושרת. –
 נבקש להחליף את המילים: "לא יפחת מסך" במילה: "בסך". - (2)באישור ס"ק  1ס"ק  .ה

 הבקשה מאושרת. –הבקשה נדחית, בנספח הביטוח  -בסעיף הביטוח 



 
 -בסעיף הביטוח  נבקש למחוק את המילה: ")שנה(". - (2)באישור ס"ק  1ס"ק  .ו

 הבקשה מאושרת. –הבקשה נדחית, בנספח הביטוח 
נבקש למחוק את המילים: "פרסום לשון  - (2, שורה 1)באישור ס"ק  2, שורה 4 ס"ק .ז

 הבקשה נדחית. הרע, פגיעה בפרטיות".
נבקש להוסיף לאחר המילים: "מקרה  - (1, שורה 1)באישור ס"ק  1, שורה 4ס"ק  .ח

 הבקשה נדחית. ₪". 811,111ביטוח" את המילים: "עד 
בסעיף  נבקש למחוק את המילה: "לפחות". - (5, שורה 1)באישור ס"ק  5, שורה 4ס"ק  .ט

 הבקשה מאושרת. –הבקשה נדחית, בנספח הביטוח  -הביטוח 
נבקש להחליף את המילים: "וכל הפועלים מטעמו" במילים: -(4)באישור ס"ק  5ס"ק  .י

 הבקשה נדחית. "עובדיו ומנהליו".
 

 הפוליסות:נספח ח', תנאים כלליים לכל  -הסכם ואישור עריכת הביטוח   .24

 -בסעיף הביטוח  נבקש להחליף את המילה: "צמצום" במילים: "שינוי לרעה". -2ס"ק  .א
 הבקשה מאושרת. –הבקשה נדחית, בנספח הביטוח 

נבקש להוסיף לאחר המילים: "ע"י אחד הצדדים" את המילים: "במשך  -2ס"ק  .ב
 הבקשה נדחית. תקופת הביטוח".

לגבי ולמחוק את המילה: "לפחות".  11-ב 01נבקש להחליף את המספר  -2ס"ק  .ג
הבקשה נדחית,  -בסעיף הביטוח הבקשה נדחית. מחיקת המילה:  –החלפת המספר 
 הבקשה מאושרת. –בנספח הביטוח 

הבקשה  נבקש כי סעיף זה לא יחול לגבי פוליסת ביטוח אחריות מקצועית". -1ס"ק  .ד
 נדחית.

 

  .ליסות... או"נבקש למחוק את המילים: "העתקי פו -להסכם  2.2סעיף  .25
 הבקשה נדחית.

 

 להסכם: 2.1סעיף  .20

"ולעניין נבקש להחליף את המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" במילים:  -2שורה  .א
 פוליסת אחריות מקצועית גם למשך שנתיים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם".

 הבקשה נדחית.
הבקשה  ביטוח".נבקש להחליף את המילים: "שנה בשנה" במילים: "תקופת  -1שורה  .ב

 מאושרת.
 הבקשה נדחית. נבקש למחוק את המילים: "העתקי פוליסות...או". - 4-5שורה  .ג
 נבקש להחליף את המילים: "שבועיים לפני תום" במילים: "מיד עם תום". - 0שורה  .ד

 הבקשה נדחית.
 

 למכרז   11 בעמ' 31סעיף  .27
 

במקומן לכתוב "על פי נבקש למחוק את המילים " היחיד והבלעדי" ו - 3בשורה  31.3
דין" . כמו כן, לאחר המילה " כתוצאה" נבקש להוסיף "ממעשי ו/או מחדלי הקבלן 

 ו/או עובדיו". כמו כן, נבקש למחוק את המילה " ו/או".
 

לאחר המילים" בו יישא": נבקש להוסיף " כתוצאה מפסק דין שביצועו לא  1שורה 
קבלן אודות כל נזק ו/רו תביעה כאמור עוכב". בסיפא נבקש להוסיף " המזמין יודיע ל

ימים מקבלתה ויתן לקבלן הזדמנות להתגונן לרבות בדרך של  1לעיל מיד ולא יאוחר מ 
צרוף הקבלן כצד שלישי להליך. המזמין לא יתפשר בכל הליך כאמור לעיל מבלי לקבל 

 את הסכמת הקבלן לפשרה מראש ובכתב וזאת כתנאי לשיפוי."
 



 
ינו מקובל ואינו עומד בהוראות הדין כיום, על פי גם למזמין סיפא הסעיף א– 31.2

השירות אחריות כלפי העובדים. לפיכך,  נבקש למחוק את הסיפא החל מ "גם אם... 
המזמין". נבקש לכתוב במקום הקבלן לא ישא בכל אחריות במקרים בהם המזמין ו/או 

ראות החוק למניעת עובדיו הפרו הוראה מהוראות דיני העבודה לרבות אך לא רק הו
הטרדה מינית, הוראת חוק עבודת נשים, הוראת חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה 

 וכיוב'"
 

 .נבקש להוסיף בסיפא " ו/או על פי דין" 31.1
 
 

 הבקשה נדחית. נוסח ההסכם יישאר ללא שינוי.
 

זה נבקש להוסיף בסיפא : על אף האמור לעיל, הוראות סעיף  -למכרז  15 בעמ' 31סעיף  .28
 לא יחולו על מציע שהינו חברה ציבורית כהגדרתה על פי דין"

 
 הבקשה נדחית. נוסח ההסכם יישאר ללא שינוי.

 
 פסקה ראשונה: -הסכם ואישור עריכת הביטוח   .22

נבקש כי לאחר המילים: "עד יום ____________" יתווספו המילים:  - 2שורה  .א
 .מאושרתהבקשה  : "תקופת הביטוח"(, בין היתר"")להלן

 נבקש להחליף את המילים: "בהתאם למכרז" במילים: "בקשר למכרז". - 4שורה  .ב
 .מאושרתהבקשה 

 
 
 
 

 בברכה,
 

 ועדת מכרזים
 לפ"מ


