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לניהול והפעלה של התכנית הלאומית לקידום ספורט  ל 2017/26מכרז מענה לשאלות ההבהרה במסמכי 

 "פרחי ספורט" )שלב ב'( –ילדים ובני נוער 

 

 כללי .1

 המציעים, ובהתאם לסמכותו על פי מסמכי המכרז, להלן תשובות המזמין לשאלות.בתגובה לשאלות  .1.1

יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המתמודדים וכי לא  .1.2

 בהכרח נענתה כל שאלה.

כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במסמך זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז  .1.3

 לכתחילה ויחייבו את המציעים.מ

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך זה תהיה הפרשנות כאמור  .1.4

 במסמכי המכרז.

אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם  .1.5

שהיא. השינויים היחידים מהאמור הרשות או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה 

 במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במסמך זה בלבד, ובמסמכי

 ועדת המכרזים, ככל שיצאו. הבהרות נוספים שיצאו מאת

 מסמך זה מפורסם באתר האינטרנט של המשרד בהתאם למפורט במסמכי המכרז. .1.6

 .תחתית כל עמודיש לצרף מסמך זה להצעה כשהוא חתום ב .1.7

 :הבהרה מטעם המשרד .2

 –לפירוט נוסף בסעיף התמורה נערכו שינויים ע"י המשרד. לתשומת לב המציעים, 

 .49לשאלה  תשובהלהלן ראו 

ידי המזמין:-צ"ב להלן שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו עלמ .3
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 תשובה שאלה סעיף במכרז מס"ד

 כללי

?מספר זוכיםהאם ישנה אופציה שהעבודה תפוצל בין  כללי  .1 לחלק א'. עם זאת, בכוונת  14.9ראה סעיף  

 המשרד לבחור ספק אחד.

נוהל המכרז ותנאיו -חלק א'   

נבקש להוסיף כי על המשרד ליידע את הספק  3.3  .2

ימים לפחות על כוונתו  60בהודעה מראש בת 

להאריך את תקופת ההתקשרות ו/או כל תקופת 

 התקשרות נוספת.

.נותר ללא שינוי –לא מקובל   

3.  4.1  +7.8 כל הענפים אם המכרז כולל תכלול והפעלה של ה 

שכן אין אזכור לכך כולל התאחדות הנכים? )

.במכרז(  

אם כן, מדוע לא מצוין כי זה כולל את התאחדות 

ם?הנכי  

.הנכים התאחדות לא כולל את  

לחלק  4.9ס'   .4

 6א' + ס' 

 בנספח א'

 4.9א' לבין סעיף לנספח  6קיימת סתירה בין סעיף 

רשום כי  4.9למכרז בנוגע להיקף הכספי. בסעיף 

 6מיליון ש"ח בעוד שבסעיף  4.3היקף הפרויקט הינו 

מיליון ש"ח. אנא הבהרתכם. 3לנספח א' רשום   

מדובר בטעות סופר, הסכום שהמשרד הקצה 

לא יותר – 4.9בסעיף לטובת הפרויקט הוא כאמור 

 . מיליון ש"ח 4.3 -מ

 הצעת המחיר. -11בנספח ב' 1.8סעיף ראה גם 

5.  

4.10  +9  
נרשם מונח התקורה, תשלום   9, 4.10סעיפים ב

 ?לספק בגין תקורה. נבקש הבהרה למה הכוונה

במונח "תקורה" הכוונה לתמורה שתשולם לספק 

 4.11עבור ניהול והפעלת הפרויקט. ראה גם סעיף 

 לפרק א' למכרז.

6.  

5 

המכרז, ניתן למסמכי  4ין בסעיף בהתאם למצו

להבין כי התכנית לקידום פרחי ספורט מתנהלת זה 

זמן. נודה להבהרה מי הגוף שמבצע כיום את 

.השירותים הנדרשים נשוא מכרז זה  

 התאחדות הספורט לבתי הספר )ע"ר(
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7.  

6.2.1 

נודה להברה למה הכוונה "היקף שנתי ממוצע", 

האם מדובר בשכר הטרחה אותו קיבל המציע 

שירותיו בפרויקט, או לחילופין הכוונה היא במסגרת 

לתקציב הכולל אותו ניהל ובו טיפל המציע במסגרת 

 תפקידו בפרויקט.

הכוונה היא לתקציב הכולל אותו ניהל ובו טיפל 

 .המציע במסגרת תפקידו בפרויקט

8.  

6.2.2 

נודה לאישורכם כי ניתן ליחס את ניסיונו של מנהל 

, למרות שלא הפרויקט לצורך עמידה בתנאי הסף

 בוצע עבור המציע

 מאשרים.

9.  

6.2.2 

נא אישורכם כי לצורך ניסיון בניהול בתחום 

הספורט, יחשבו בין היתר פעילות בהתנדבות 

 הכוללת בין היתר:

עדה מקצועית של איגוד ספורט ו/או סיוע וחברות בו

בניהול וארגון תחרויות ספורט ארציות ובינלאומיות 

של אגודת ספורטו/או חברות בצוות המנהל   

 אין שינוי מנוסח המכרז.

האם יש להציג אנשי צוות מעבר למנהל הפרויקט?  7.10  .10

נדרשים להעסיק שלושה  7בנספח א' בסעיף 

מפקחים. האם  יש להציג אותם במסגרת הגשת 

 המכרז )קורות חיים, תעודות השכלה, ניסיון וכו'(?

אכן כן. יש להציג את שמותיהם והמסמכים 

מפקחים וכן כל בעל  3הנלווים למנהל הפרויקט, 

 -1בטבלה  11.1תפקיד אחר שיצוין בנספח ב' 

 הוצאות תפעול. 

וק סר יתן להגיש את העותק המגנטי בקובץהאם נ 8.3  .11

 ?PDF פורמטב
 כן.

, סעיף זה אינו קיים במכרז. 8.83יש הפניה לסעיף  8.10  .12

 .תיקונכםאנא 
".3נוסח הסעיף ישונה ל: "סעיף  - טעות סופר  

 נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות: 8.15  .13

"למעט אם פעל המזמין בזדון ו/או ברשלנות ו/או 

 לא שילם לספק את התמורה על פי מכרז זה".

 8.15אין שינוי מנוסח המכרז. לתשומת הלב סעיף 

השתתפות במכרז עוסק בכל הוצאה שקשורה עם 

 ולא עם ביצוע השירותים כספק זוכה.
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להבנתנו, בחינת הצעת המחיר היא לפי הסכום  9.1.1  .14

 הסופי כולל מע"מ.

בחינת ההצעות בפורמט זה נותנת יתרון מובנה 

ולא הגון מראש לגופים כגון: עמותות 

 ומלכ"רים.

הדבר מהווה פגיעה בעקרון השוויון שהינו כלל 

מכרזים.יסוד בדיני   

גם אם מבחינה כלכלית אולי למפרסם המכרז 

יש יתרון בהשוואת הצעות המחיר כולל מע"מ, 

 עקרון זה מתנגש עם עקרון השוויון,

במקרים מסוג זה נקבע כבר בפסיקה )לדוגמא 

של השופטת דורנר(, כי יש להעדיף את עקרון 

כהן בע"מ נגד מדינת  ימנורה איז  -השיוויון 

(1995ישראל )  

הצעת המחיר במכרז בהתאם לכך נבקשכם כי 

 תהיה ללא מע"מ.

במידה והמציע פטור ממע"מ, יחושב המע"מ 

 /כאפס

החובה לקחת בחשבון את הצעות המחיר כשהן 

כוללות מע"מ וכל מס אחר שעל המשרד לשלם 

למציע כלל אינה נתונה לשיקול דעתו של המשרד 

להוראת תכ"ם  2.4.5כי אם מחויבת מכוח סעיף 

, לפיו "ועדת המכרזים תתייחס להצעת 7.4.0.13

המחיר כסכום הכולל מע"מ וכל מס או תשלום 

אחר שעל עורך המכרז לשלם לזוכה גם במכרזים 

שבהם המציעים הם בעלי מבנה התאגדות שונה, 

וגם  ם בו יש גם מלכ"ריםכגון מכרז שבין המציעי

 ".חברות מסחריות

אם המכרז אכן כולל גם את ענף הכדורגל ה 9.1.3  .15

, האם זו לכל היותר ₪ 4,300,000 והתקצוב עומד על 

 ?לא טעות

אכן לא מדובר בטעות, הפרויקט כולו לכלל 

₪ מיליון  4.3הענפים לרבות ענף הכדורגל עומד על 

 לכל היותר. 

 .11בנספח ב' 1.8ראה סעיף 

16.  

10.6.1 

ניסיון המציע: נרשם כי על המציע  2ספח ב' בנ

 2,000,000להצהיר על מספר פרויקטים בהיקף של 

ומעלה ואילו ₪  1,000,000ומעלה ובהיקף של ₪ 

על המציע להצהיר ( נרשם כי 10.6.1)סעיף  11בעמוד 

ומעלה. מה ₪  3,000,000ף של קיעל פרויקטים בה

₪ 3,000,000או ₪  2,000,000הסכום המינימלי  ? 

 2ף של נדרש לעמוד בהיק 6.2.1.1ין תנאי סף ילענ

.מש"ח לפחות  

 1נדרש לעמוד בהיקף של  6.2.1.2ין תנאי סף ילענ

 מש"ח לפחות.

ין סעיף ניקוד האיכות יידרש המציע להציג ילענ

. לפחות מש"ח 3פרויקטים בהיקף של   
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באותה  2פירוט הפרויקטים יצוין כולו בנספח ב'

למספר הפרויקטים שיוכל הטבלה. אין הגבלה 

 המציע לציין בטבלה זו.

17.  

10.6.2 

נודה לאישורכם כי לצורך הוכחת הניסיון לעבודה 

בפרויקטים בפריסה ארצית, יחשבו בנוסף 

ין ים מול רשויות מקומיות )כפי שמצולפרויקט

 במסמכי המכרז(, גם פרויקטים מול משרדי ממשלה

.בפריסה גיאוגרפית כנדרש השלטון המקומי /  

ניתן להכיר גם בניסיון כאמור עבור משרדי 

ממשלה בפריסה גאוגרפית ובלבד שמדובר באותו 

משרד ממשלתי, כגון, שלוחות של משרד הפנים 

 ברשויות שונות וכדומה.

18.  10.6.2 

נודה לאישורכם כי במקרה בו ביצע המציע 

פרויקטים בפריסה ארצית, בהיקף תקציב פרויקט 

בכל רשות מקומית ו/או משרד ממשלתי, גבוה 

 10יחשב כל סל של  ₪מיליון  10 -בסדרי גודל מ

לפרויקט אחד. ₪מיליון   

 . מקובללא 

נדרש להציג  10.6.1למען הבהירות בתנאי הסף 

מלש"ח בתחום  3פרויקט בהיקף כספי העולה על 

 הספורט. 

המציע נדרש להציג פרויקט  10.6.2בתנאי הסף 

אחד בפריסה ארצית רחבה )ע"פ המדרגות שנקבעו 

במסמכי המכרז( ואין משמעות לעניין תנאי הסף 

 הנ"ל לגובה התקציב בכל רשות. 

19.  10.6.2 

10.6.5 - 

ניקוד 

 האיכות

 

הנוכחי אופן בחינת ניקוד האיכות במכרז במצב 

ע ומנהל הפרויקט ברשויות מתבסס על ניסיון המצי

למיטב ידיעתנו, ניסיון בהיקפים כאלו . מקומיות

מול רשויות מקומיות קיים בגוף אחד או שניים 

 בלבד.

חברתנו מבצעת עשרות פרויקטים דומים בשנה 

מו צה"ל, בפריסה ארצית עבור גופים ציבוריים כ

.שטרת ישראל, שב"ס ועודמ  

למרות שאין מדובר בתנאי סף, אופן הניקוד 

הנוכחי נותן יתרון ברור לחברה ספציפית 

ין סעיפי האיכות ניתן להציג פרויקטים ילענ

במספר שלוחות של אותו שנערכו עבור גוף ציבורי 

השירות בפריסה גוף בהתאם לדרישה לעניין מתן 

 . 10.6.5 -. ו10.6.2המופיעה בסעיפים הגאוגרפית 

בסעיפים אלה. אין חובה שהלקוח המזמין היה 

 בהכרח הרשות המקומית.
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ומפספס את עקרון השיוויון עליו מושתת עולם 

 המכרזים.

נבקשכם לשנות את סעיפי ניקוד אלו כך שינתן 

ניקוד לניסיון בפרויקטים עבור רשויות ו/או 

 גופים ציבוריים.

הרב אין הבדל מהותי בעבודה עם מנסיוננו 

לה לעומת עבודה עם רשות מקומית.גופים א  

20.  

10.6.3.2 

נודה לאישורכם, כי לצורך ניקוד האיכות בנושא 

תואר אקדמי שני, יחשבו בין היתר כשווי ערך 

לתארים אקדמיים גם הסמכות בתחום הספורט, 

הניתנות על ידי ארגוני ספורט בינלאומיים ובכלל זה 

כשופט בינלאומי באחד מענפי  לדוגמה הסמכה

.הספורט ההישגי  

אין שינוי מנוסח הסעיף במכרז.לא מקובל ו  

 

21.  

10.6.3.2 

נודה לאישורכם, כי לצורך ניקוד האיכות בנושא 

תואר אקדמי שני, יוכל לקבל ניקוד חלקי, מנהל 

 פרויקט שלמד אך טרם השלים לימודי תואר שני.

 בקשתכם לא התקבלה.

סעיף זה דן בניסיון מנהל הפרויקט אך התוכן  10.6.5  .22

מתייחס למציע וזהה לדרישות האיכות מהמציע. 

 אנא תיקונכם.

בסעיף זה נפלה טעות סופר. בכל מקום בסעיף 

מציע" הנוסח ישונה ה"המונח מצוין בו  10.6.5

: "מנהל הפרויקט".מונחל  

 נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות: 15.3  .23

והמזמין הודיע זאת מראש ובכתב לספק "ובלבד 

 בצירוף עילת הפסקת עבודתו של אותו עובד".

.מקובל  

 נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות: 17.5  .24

"ובלבד והמזמין הודיע לספק מראש בהודעה בכתב 

ימים לפחות על כוונתו לחלט את הערבות". 7בת   

.מקובל  
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 מסמך הגדרת השירותים - נספח א'

25.  5.1 

 

האם הספק נדרש לבנות מערכת בעצמו, או שמא הוא  .א

 נדרש לתחזק את המערכת של המשרד.

האם המערכת צריכה להיות אינטרנטית, משמע כל  .ב

ספורטאי יכול לרשום את עצמו לבד על גבי רשת 

האינטרנט, או שמא הספק מקבל רשומות, ונדרש להזין 

את פרטי הספורטאים בצורה ידנית? אם הספק מקבל 

ת הרשומות, נבקש לדעת באיזה פורמט מגיעות א

האם המערכת צריכה להכיל רובריקה של  הרשומות.

סטטוסים לגבי מצב הספורטאים )לדוגמא: התקבל, 

 נדחה, פרש וכו'(?

 לתחזק את המערכת .א

מערכת אינטרנטית שהקבוצות  .ב

מידע מפורט . רושמות את עצמן

 מסר לזוכהילגבי הפעלת המערכת י

נספח א' סעיף   .26

5.5.2 

בסעיף אין פירוט לתקציב מקסימלי לאירוע, במידה ויש 

 כזה אבקש להוסיף.

 אין

27.  

5.4 

נבקש להבין מהו חלקו של הספק בתפעול מערך אירועי 

שיא, כפי שמתואר בסעיף? האם הספק מקבל תקציבים 

מהמשרד בהתאם לסוג האירוע, ונדרש להשתמש בהם 

האירוע? כמו לשם הפקתו? האם המשרד אחראי על הפקת 

-5.4.1כן, נבקש לאשר כי הסכומים המופיעים בסעיפים 

 9.1.3הם מעבר לתקציב המפורט בסעיף  5.4.5

נוספים להפקת הספק לא מקבל תקציבים 

.האירוע  

והכל  הספק אחראי להפקת האירוע

באחריותו ועל חשבונו, בהתאם להצעת 

כאשר כל ההתקשרות כולה  המחיר שהגיש

ים והתמורה לא יעלו לרבות ביצוע השירות

.לתקופת ההתקשרות₪ מיליון  4.3על   

 

,  5.41סעיפים   .28

5.42  ,5.43  ,

5.44 ,5.5 

5.5.3.  

כלל המכרז אינו כולל פירוט של מספר משתתפים מינימלי כ

בכל אירוע/השתלמות, עובדה אשר יוצרת עיוות בתכנון 

. אנא הכספי של האירועים ויוצרת, לכאורה, הטעיה

 התייחסותכם.

על הספק לדאוג לכך שמספר המשתתפים 

. הספק אחראי על הגעת יהיה סביר

המשתתפים לכל אחד מהאירועים / 

 השתלמויות.
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29.  

5.4.1 

בשנה החולפת הופקו שני אירועים גדולים ארציים נפרדים, 

יום אחד לכלל הענפים ויום נוסף לענף הכדורגל, מאידך, 

ספורטיבי במכרז מדובר על אירוע אחד, להפיק אירוע 

 .ילדים המשתתפים ביום אחד 20,000 -הכולל למעלה מ 

 האם זו לא טעות?

ניתן לפצל את האירוע הגדול אין טעות.  ,לא

רועים נפרדים. עם יא לשניים או שלושה

זאת לא תהיה לנושא זה תוספת תקציב 

 מצד המזמין.

30.  

5.4.2 

לאירוע כדורגל מכרז עלות מכסימלית בהתאם למסמכי ה

עשויה לשנות ₪  30,000 -ההגבלה ל ₪.  30,000עומד על 

 ?מדובר בטעותאת אופי האירוע האם 

 אין שינוי מנוסח המכרז.

31.  

5.4.2 

נבקש לדעת כמה אירועים כאלו יש בשנה, וכמה קבוצות 

משתתפות בכל אירוע. כמו כן, האם התקציב לביצוע 

הפעולות הנ"ל הוא במסגרת התקציב המפורט בסעיף 

במסגרת יתר תקציב הפעילות, כפי שמפורט , או 9.1.3

 .בהסכם התקשרות 9.6בסעיף 

הכל במסגרת הצעת המחיר הזוכה. לא 

 יינתן תקציב נוסף.

נבקש לדעת כמה אירועים כאלו יש בשנה, וכמה קבוצות  5.4.3  .32

משתתפות בכל אירוע. כמו כן, האם התקציב לביצוע 

 הפעולות הנ"ל הוא במסגרת התקציב המפורט בסעיף

, או במסגרת יתר תקציב הפעילות, כפי שמפורט 9.1.3

 .בהסכם התקשרות 9.6בסעיף 

מס'  הוא תלוימספר האירועים 

המשתתפים, הכל במסגרת הצעת המחיר 

מעבר נתן. המשרד לא יוסיף תקציב תיש

.לתקציב שהוקצה  

נבקש לדעת כמה אירועים כאלו יש בשנה, וכמה קבוצות  5.4.4  .33

משתתפות בכל אירוע. כמו כן, האם התקציב לביצוע 

הפעולות הנ"ל הוא במסגרת התקציב המפורט בסעיף 

, או במסגרת יתר תקציב הפעילות, כפי שמפורט 9.1.3

 בהסכם התקשרות 9.6בסעיף 

מספר האירועים הוא תלוי מס' 

 הצעת המחירהמשתתפים, הכל במסגרת 

שנתן. המשרד לא יוסיף תקציב בהתאם 

 .למס' האירועים שיהיו

נבקש לדעת כמה אירועים כאלו יש בשנה, וכמה קבוצות  5.4.5  .34

משתתפות בכל אירוע. כמו כן, האם התקציב לביצוע 

הפעולות הנ"ל הוא במסגרת התקציב המפורט בסעיף 

מספר האירועים הוא תלוי מס' 

המשתתפים, הכל במסגרת הצעת המחיר 
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 , או במסגרת יתר תקציב הפעילות, כפי שמפורט9.1.3

 .בהסכם התקשרות 9.6בסעיף 

שנתן. המשרד לא יוסיף תקציב בהתאם 

 .למס' האירועים שיהיו

35.  

5.5 

שנה קודמת אוחדו שתי השתלמויות של מכלול ענפי  .א

 -הספורט יחד עם הכדורגל )בהשתתפותם של למעלה מ

 משתלמים( 1000

 ג".מפורט "תקציב ג במכרז לא .ב

האם ההשתלמות  .במכרז לא מפורטת כמות המשתתפים

( האם עלינו 5.5כדורגל? )להלן סעיף ה כוללת את ענף

להתייחס לאיחוד שתי ההשתלמויות לאחת או לתמחרם 

בנפרד, כמובן שיש יתרון בהשתלמות משותפת שתהיה 

 זולה יותר.

וניתן להפריד, בהתאם להחלטת  ניתן לאחד

 הספק.

36.  5.5.3+5.5.2  נבקש לדעת מה התקציב להשתלמות הנ"ל? .א 

נבקש לדעת כמה מאמנים משתתפים בהשתלמות?  .ב

כמו כן, נבקש לקבל הבהרה לגבי חלקו של הספק 

בביצוע ההשתלמויות, והאם הסכומים המוקצים 

להשתלמויות הנ"ל הם במסגרת התקציב המפורט 

, או שמא מדובר בתקציב נפרד, 9.1.3בסעיף 

 להסכם התקשרות. 9.6עיף בהתאם לס

  לשיקולו של הספק. - אין תקציב נפרד .א

 כמספר הקבוצותהוא מספר המאמנים  .ב

 שיהיו.

37.  

5.6.4  +5.1 

אין הבהרה מה תפקידו של הספק בתפעול מארז העשרה. 

שהוא שירות מרכזי ומורכב של הספק בגיוס, ובשילוב 

'. הפירוט המרצים במארז, בפיקוח על אספקת השירות וכו

הדל, לכאורה, של המכרז על מהות תפקיד הספק בהפעלת 

המארז יוצרת עיוות בהבנת דרישות ע"י הספק ועשויה גם 

היא ליצור אשליה כי שירות זה קל ולא מורכב והוא 

.מסתיים אולי בתוכנה שעושה את הכל  

 אנא התייחסותכם.

הספק נדרש להקים מארז העשרה כחלק 

רש להציג מהתכנית המוצעת הוא נד

 תודולוגיה לביצוע ולניהול המארז.מ

במסגרת פירוט המתודולוגיה הספק יציג 

את החזון ביחס לארגז הכילים שיש לתת 

לקבוצות אשר יקבלו ביטוי במסגרת מארז 

 ההעשרה. 
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נועדה להוות כלי התכנה למען הסר ספק 

ונועדה לניהול הפרויקט וביצוע בקרה  עזר

 המעורבים בפרויקט.לשרת את כל הגורמים 

האם נדרש להציג את "מארז העשרה" במענה לסעיף  .א 5.6  .38

7.18? 

האם "מארז העשרה" הוא רק לקבוצות החדשות  .ב

מדובר בעלות חד  –המצטרפות בשנה קלנדארית 

 פעמית לקבוצה חדשה?

 אכן נדרש כחלק מתכנית העבודה. .א

לכל הקבוצות הלוקחות חלק בפרויקט  .ב

 באותה שנת פעילות.

39.  6.3-6.2 האם משמעות הסעיפים הנ"ל היא שהספק הזוכה ינהל את  

הליך גביית הכספים מהרשויות, ויעביר את הכספים 

 למשרד?

שם הספק יגבה וישתמש בתקציב שגבה ל

.הפעלת הפרויקט  

40.  

7.1 

שכותרתו כ"א נרשם כי במסגרת אספקת השירותים בסעיף 

ה לפחות מנהל נדרש הספק להעסיק מטעמו כ"א שימנ

האם ניתן לקבל פירוט מדויק  רה.שפרויקט במאה אחוז מ

 ?ביחס לכ"א הנדרש לביצוע של הפרויקט 

השירותים הנדרשים פורטו בהרחבה 

במסגרת המכרז. על כל מציע ללמוד ולהבין 

את השירותים הנדרשים ולהגיש הצעה 

ך מותאמת גם ביחס לכ"א הנדרש לצור

 תפעול מלא ואיכותי של הפרויקט.

41.  

7.7 

מפקחים בעלי  3נדרש כי הספק יעמיד לטובת הפרויקט 

השכלה של תואר שני בחינוך גופני. הערה: למיטב ידיעתנו, 

אין מוסד אקדמי בישראל המעניק תואר שני בחינוך גופני 

אלא רק תואר ראשון בחינוך גופני, קיימת הכשרה 

משלימה לבוגרי הוראת חינוך גופני לתואר שני בחינוך. 

ו יש לתקן את הסעיף לתואר ראשון בחינוך ולכן: לדעתנ

 גופני ותואר שני משלים או אחר.

 מקובל

האם המפקחים נדרשים לעבוד במשרה מלאה? אם לא,  7.7  .42

נבקש לדעת על סמך ניסיון העבר של המשרד באיזה אחוז 

 משרה נדרש להעסיק את המפקחים

.העסקת המפקחים לפי הדרישה בשטח  
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היא לפי רישיונות. כמה רישיונות   CRMעלות של מערכת  8.6  .43

 הספק נדרש להקצות לנציגי המשרד/הרשויות המקומיות?

כל רשות המשתתפת בפרויקט נדרשת 

 5לרישיון. בנוסף לטובת המשרד יוקצו 

 רישיונות 

 חוברת ההצעה - חלק ב'

 2נספח ב'  .44

2סעיף   

בעמודה של היקף  3בסעיף  3ובנספח ב' 2בסעיף  2בנספח ב'

הכוונה להיקף כספי שנתי? כספי, האם  

אכן. הנוסח בחוברת ההצעה ישונה ל: 

 "היקף כספי שנתי )כולל מע"מ(".

 הסכם אספקת השירותים - חלק ג'

?האם ההסכם הוא מאוחד מול מנהל הספורט בלבד כללי  .45   

 הספורט בלבד.משרד התרבות ומול 

46.  23. נבקש להוסיף כי על המשרד ליידע את הספק בהודעה  

ימים לפחות על כוונתו להאריך את תקופת  60מראש בת 

 ההתקשרות ו/או כל תקופת התקשרות נוספת.

 

 אין שינוי מנוסח ההסכם.

47.   

8.2 

 

נבקש להוסיף לסעיף כי המשרד רשאי לעשות שימוש 

ימים מראש,  7בזכות זו, רק לאחר שהודיע לספק לפחות 

כי הספק נמצא בהפרה וכי אם לא יתקנה במועד, המזמין 

 ו/או מי מטעמו יבצעו את העבודה במקומו של הספק.

 

אין שינוי מנוסח ההסכם.  נושא ההפרות 

 מקבל ביטוי נרחב וממצה בהמשך ההסכם.

48.  9.5. כי כל סכום בקשר עם  9.6-ו 9.5נבקש להוסיף לס"ק  

 התמורה ישולם בתוספת מע"מ כדין.

 .מקובל

נבקש לקבל הבהרה מהמשרד לגבי הפעילויות שבגינם  9.6  .49

יועבר תשלום אחת לרבעון, כנגד דו"חות פעילות רבעוניים 

.)מלבד התמורה(  

המשרד מבקש לערוך שינוי בסעיף 

כך שבמקום תשלום חודשי קבוע  ,התמורה

למסמכי  9.2שישולם לספק כאמור בסעיף 

למסמכי ההסכם  9המכרז וכן סעיף 

 התמורה תתבצע באופן הבא:
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לספק אחת לרבעון סכום ישלם המשרד 

קבוע עבור תפעול הפרויקט והוצאות 

וכלליות בהתאם להצעת המחיר הנהלה 

 ;הזוכה

פועל בגין ארגון וביצוע בוכן תשלום רבעוני 

אירועי שיא לקבוצה, ארגון  4של ארגון 

והפעלת "מארז העשרה" וארגון והפעלה 

של השתלמויות למאמנים, אשר עבורן 

ישלם המזמין לספק אחת לרבעון בהתאם 

  – לדו"ח ביצוע

על שהוגשה והכל בהתאם להצעת המחיר 

ומצורפת כנספח ב'  11בנספח ב'ידי הספק 

 .להסכם

לא מספיק ברור: המלל בשורה השנייה 9.7  .50  

 "אן לבקש את מהספר".

 נודה להבהרות או לתיקון.

 ..."או לבקש מהספקהנוסח ישונה ל: "

 נבקש להוסיף בסוף הסעיף את הפסקה כדלקמן: 9.12  .51

ימים  7"ובלבד והמזמין יודיע לספק מראש ובכתב לפחות 

 בטרם הקיזוז בתוספת עילת הקיזוז.

 אין שינוי מנוסח ההסכם.  

 נבקש להוסיף בסוף הסעיף את הפסקה כדלקמן: 10.4  .52

ימים  7"ובלבד והמזמין יודיע לספק מראש ובכתב לפחות 

 בטרם הקיזוז בתוספת עילת הקיזוז".

 הסעיף ישונה כדלקמן: 

"ובלבד והמזמין יודיע לספק מראש ובכתב 

לאחר שניתנה  החילוטימים בטרם  7לפחות 

 ". הזדמנות לספק להשמיע טענותיו

נבקש למחוק את המילים "עם דרישה ראשונה" המופיעות  14.2  .53

 בשורה השנייה.

בנוסח כדלקמן: 14.3בנוסף, נבקש להוסיף ס"ק   

 אין שינוי מנוסח ההסכם.  
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זה מותנית בכך שכל  14זכותו של המשרד לשיפוי לפי סעיף 

התנאים המפורטים להלן התקיימו: )א( בסמוך למועד בו 

נתקבלה בידי המשרד תביעה ו/או דרישה כאמור מידי צד 

שלישי כלשהו הוא הודיע על כך מידית לספק; )ב( המשרד 

אפשר לספק ליטול בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו ועל 

ת ההגנה ו/או הטיפול המלאים והבלעדיים חשבונו א

)ג( תשלום השיפוי על ידי -בתביעה ו/או בדרישה כאמור; ו

מוסמכת שאינה הספק, יעשה רק לאחר החלטת רשות 

 ניתנת לעיכוב ביצוע.

 2,500,000נבקש לכתוב במקום המילים "לא יפחת מסך  15.2.2  .54

₪". 8,000,000לא יפחת מסך  דולר ארה"ב" את המילים "  

 נבקש כי התיקון יגולם גם באישור הביטוח.

 אין שינוי מנוסח ההסכם.  

עם זאת, את הסכומים באישור הביטוח 

ניתן לשנות לערכם בש"ח במקום דולר 

 )השינוי לא יהווה עילה לפסילה(.

 נבקש להוסיף את המילה "ישיר" בשורה הראשונה. 16.2  .55

בנוסח כדלקמן: 16.8 -ו 16.7כמו כן, נבקש להוסיף ס"ק   

לא יישא  הספקלמען הסר ספק מובהר בזאת כי  - 16.7

. בכל כלפי המשרד באחריות לכל נזק עקיף או תוצאתי

בגין נזק  לשיפוי הספקמקרה, אחריותו המצטברת של 

בגין  לספקישיר, לא תעלה על סך כל התמורה המגיעה 

נוצרה עילת התביעה.במסגרתה אשר  העבודה הרלוונטית  

 שלא או ההסכם את שהפר כמי ייחשב לא הספק -16.8

 עיכוב בגין אחראי יהיה לא זה ובכלל מתנאיו תנאי קיים

 קיום לאי או ההסכם להפרת הסיבה אם, הזמנים בלוח

 או/ו המשרד של מחדל או ממעשה נובעת לעיכוב או התנאי

הספק,  בשליטת שאינן מנסיבות כתוצאה מטעמו או מי של

.עליון לרבות כוח  

 אין שינוי מנוסח ההסכם.  
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, התפוצצות, שריפה משמעו זה הסכם לצרכי" עליון כוח"

 חירום מצב, מלחמה, השבתה, שביתה, טבע אסון, פיצוץ

 הפסקת צווי או/ו הוראות, נרחב מילואים גיוס, ביטחוני

 שהוא סוג מכל שיפוטיות החלטות, רשויות מטעם עבודה

 או זדון או רשלניים מחדל או ממעשה נובעות שאינן)

 מי או הספק של חקוקה חובה או/ו זה הסכם מהפרת

 או/ו בהשפעת שאינה אחרת סיבה כל או/ו( מטעמו

 הינה אשר או/ו מטעמו מי או/ו הספק של בשליטתו

 את בפועל מנעו ואשר מטעמו מי כל או/ו המשרד בשליטת

.ההתחייבות קיום  

להוסיף את הפסקה הבאה לסעיף: נבקש 18.2  .56  

מובהר בזאת כי על מרכיבי המידע הבאים לא תחול חובת 

נחלת הכלל ו/או אשר )א(  סודיות, קרי, אם המידע הינו

זה שלא כתוצאה  הסכםהפך לנחלת הכלל לאחר חתימת 

כדין מצד שהספק קיבל  ו על ידי הספק; )ב( מידעמהפרת

ק טרם מסירתו על ו של הספברשות השהיידע מ; )ג( שלישי

ידי המשרד; )ד( גילוי פרטים אשר גילויים נדרש לצורך 

הגנה על זכויות במסגרת הליכים משפטיים ו/או מידע אשר 

נדרש לפרסמו על פי הוראת דין ו/או צו מאת כל רשות 

שיפוטית ו/או ממשלתית, בכפוף לכך שהספק יידע בהקדם 

 את המשרד בדבר הצו/הדרישה כאמור.

 מנוסח ההסכם.  אין שינוי 

המופיעות נבקש למחוק את המילים "וללא כל נימוק"  19.2  .57

 בשורה הראשונה.

כמו כן נבקש להוסיף כי על המזמין חלה החובה ליידע את 

הספק באשר לזהות אותו עובד והעילה לסיום עבודתו, 

 בהודעה מראש ובכתב.

 .מקובל
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את נבקש להוסיף כי על המזמין ליידע מראש ובכתב  21.2  .58

.בר כוונתו לדרוש פיצויים עונשייםהספק, בד  

 אין שינוי מנוסח ההסכם.  

, באופן שיהיה ברור 21.8נבקש למחוק את כל סעיף  21.8  .59

שהספק לא יהיה מחויב להשיב לחברה כספים על חשבון 

תו חלק התמורה, אם הוא כבר קיבל מהמזמין את או

 מהתמורה עד למועד הביטול.

 אין שינוי מנוסח ההסכם.  

:22.3 -ו 22.2, 22.1ס"ק  22  .60  

.45 -ל 30 -נבקש להחליף את מניין הימים מ  

 אין שינוי מנוסח ההסכם.  

 

 נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט כדלקמן: 23.2  .61

ימים מראש ובכתב  7"ובלבד והמזמין הודיע לספק לפחות 

הקיזוז.על כוונתו לבצע את הקיזוז, בצירוף עילת   

 .מקובל

נבקש למחוק את המילים "באופן מיידי" בשורה האחרונה,  25.7  .62

ולהוסיף בסוף הסעיף את המילים: "בכפוף לסייגים 

לעיל. 16המפורטים בסעיף   

 אין שינוי מנוסח ההסכם.  

 נספחי חלק ג'

 – 1נספח ג'  .63

אישור עריכת 

 ביטוח

נבקש להגביל את גבול האחריות  –ביטוח חבות מעבידים 

לעובד.₪  20,000,000לסך של   

 אין שינוי מנוסח ההסכם.  

עם זאת, את הסכומים באישור הביטוח 

ניתן לשנות לערכם בש"ח במקום דולר 

 )השינוי לא יהווה עילה לפסילה(.

נבקש  – 2סעיף  –ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .א  .64

₪  10,000,000להגביל את גבול האחריות ל 

 למקרה.

 .4נבקש למחוק את סעיף  .ב

 אין שינוי מנוסח ההסכם.  

עם זאת, את הסכומים באישור הביטוח 

ניתן לשנות לערכם בש"ח במקום דולר 

 )השינוי לא יהווה עילה לפסילה(.

 

 נותר על כנו. 4סעיף 
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אחרי "פוליסות נוסח ביט" נבקש  – 8סעיף כללי, תת סעיף   .65

.2013להוסיף   

 אין שינוי מנוסח ההסכם.  

עם זאת, ניתן לרשום במקום "נוסח ביט" 

והשינוי  "2013מגדל ביט " את המילים 

 אוו/ כוונה חריג לביטול בכפוףיאושר 

 .המבוטחות הפוליסות בכל רבתי רשלנות
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