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 למתן שירותי הקלדה הקלטה ותמלול  – 13/2019 פומבי מס'למכרז מענה לשאלות הבהרה הנדון : 

 המענה השאלה/הבהרה הסעיף במכרז מס' 

1 

 

 3.4.8סעיף 

 

לקוחות בהיקף התקשרות שנתי של  3לתנאי הסף נדרש כתנאי סף קיומם של  3.4.8בסעיף  .1

 כולל מע"מ כל אחד לצורך הגשת הצעה באשכול ירושלים. ₪ אלף  400

למכרז, ההיקף  1.2.3כעולה מנתוני הטבלה שבה מופיעים הנתונים הכמותיים בסעיף  .2

 בשנה.₪ הוא כחצי מיליון הכספי של השירותים במחוז ירושלים 

 -.א.)ב( לחוק חובת המכרזים, התשנ"ג2הכללת תנאי סף זה היא בניגוד להוראות סעיף 

הקובע במפורש: "קבע עורך המכרז תנאי בנושא מן הנושאים המנויים בטור א'  1973

לתוספת, המציב דרישה מחמירה יותר מהאמור בטור ב' לתוספת, או תנאי הדורש ניסיון 

ינמק החלטתו , 2בודה עם עורך המכרז או עם גופים אחרים המנויים בסעיף מוכח בע

 " )ההדגשה אינה במקור(. במסמכי המכרז

אלף ש"ח כולל מע"מ מחמירה יותר מן הדרישה  400לקוחות בהיקף של  3-הדרישה ל

המופיעה בטור ב' בתוספת של ביצוע שלוש עבודות קודמות שההיקף הכספי שלהן שווה 

 יקף של העבודה במכרז. למחצית הה

היא נועדה להביא לכך שעורך המכרז ישקול מראש, עובר  –מטרתה של הוראה זו ברורה 

לפרסום המכרז, האם אכן יש צורך בנסיבות העניין לקבוע תנאי מחמיר יותר מזה 

 אין שינוי בתנאי המכרז.
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 שהמחוקק בעצמו הציב בתוספת של חוק חובת מכרזים.

הדרישה כי למציע היקף  –מעיון במכרז עולה שלא נכללה בו הנמקה כלשהיא ולא בכדי 

כולל מע"מ עבור שלושה לקוחות, אינה מתחייבת מאופיו או ₪   400,000פעילות של 

 ממהותו של המכרז ולא היה מקום לכלול אותה כתנאי סף.

ף פעילות מול שני מדובר בתניה גורפת המביאה לאבסורד, לדוגמא, האם מציע בעל היק

שנים, פחות מנוסה ופחות ראוי ממציע שלו שלושה  5במשך ₪ לקוחות מעל חצי מיליון 

 במשך שנה אחת מתוך חמש שנים?₪  400,000לקוחות מעל 

כמשקל איכות בציון  70%הכנסת תנאי סף, כאמור, עם נתונים מספריים כאמור, וקביעת 

לשלושה לקוחות ולא ₪  400,000ם. למה הסופי, מעלה חשש להתאמת המכרז למציע מסוי

 לשני לקוחות או לארבעה לקוחות?₪  500,000

הכללתה של דרישה זו כתנאי סף לעניין ניסיון והיקף פעילות, מצמצמת  –לא זו אף זו 

משמעותית עד כדי איון  מתמודדים במכרז, צמצום שיוביל מטבע הדברים להצעות יקרות 

 ו הייתה מתאפשרת השתתפות לחברות רבות יותר.יותר מאשר אלה שהיו מתקבלות ל

לכן, אנו פונים בבקשה כי תנאי הסף לעניין היקף פעילות כהוכחה לניסיון קודם באשכול  .3

ירושלים יהא פחות מחמיר ויאזן בין מגמתכם הראויה שהזוכה/הזוכים במכרז תהא חברה 

יגרום לצמצום מספר רצינית, מנוסה ובעלת היקף פעילות משמעותי ומגוון אך מאידך לא 

 המתמודדים במכרז.

 טופס הצעת המחיר 2     

 1נספח א'

בכותרת נכתב "הערכת מס' מילים לתמלול לאשכול בשנה" ומופיע נתון של מס' מילים 

 לתמלול בממוצע לישיבה. 
תוקן וייכתב: יטופס הצעת המחיר 

"הערכת מס' מילים לתמלול בממוצע 
 .לדיון"

 1.2.5.6סעיף  3

 

לשעת הקלטה. מדובר במחיר שאינו ריאלי. שכר מינימום במשק ₪  40נקבע מחיר של 

. היכן הוצאות תקורה? היכן עלויות נסיעה לאתר ההקלטה? 35%-עלות מעביד כ₪.  29.12

 איפה רווח סביר והגיוני למציע?

 -יתוקן ל  אודיו מחיר שעת הקלטה
 בתוספת מע"מ. ₪ 50
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 1.2.6.6סעיף  4

 

לשעת הקלטת וידיאו. מדובר במחיר שאינו ריאלי. שכר מינימום ₪  40נקבע מחיר של  .4

. היכן הוצאות תקורה? היכן עלויות נסיעה לאתר 35%-עלות מעביד כ₪.  29.12במשק 

 ההקלטה? איפה רווח סביר והגיוני למציע?

 -מחיר שעת הקלטה וידאו יתוקן ל 
 בתוספת מע"מ.₪  50

 1.2.7.6סעיף  .5

 

 ש"ח  לשעה קלדנות. 45נקבע מחיר של  .5

 80מדובר במחיר שאינו ריאלי, במיוחד כשנדרשות קלדניות בעלות מהירות הקלדה של  .6

 מילים לדקה.

קלדן בית משפט )כיום, קלדניות ביהמ"ש מועסקות ישירות ע"י המדינה( ממנו נדרשת 

)שם מדובר בישיבות רבות מיומנות נמוכה בהרבה מזו שנדרשת מהקלדה במוסדות התכנון 

 50-משתתפים שהן לעיתים "סוערת" יותר מאלו המתקיימות בבתי המשפט( משתכר מעל ל

 לשעה )עלות שכר(.₪ 

 -לשעת קלדנות ₪  60-כידוע לכם, הקלדניות שעובדות כיום במנהל התכנון משתכרות כ

 לשעת קלדנות כמחיר מקסימום?₪  45וכיצד נקבע מחיר של 

 עביד?איפה עלויות המ

 איפה רווח סביר והגיוני למציע?

₪  50 -מחיר שעת הקלדה יתוקן ל 
 בתוספת מע"מ.

תצהיר  –1.2.4.4.5 יףסע .6

 חתום ע"י עו"ד

נבקש לשנות את הסעיף ולהסתפק בתצהיר החברה היות ועו"ד חיצוני איננו חשוף לבקרות 

 מידי חודש.יות נוספות שכרוכות בחתימת עו"ד ושנעשות ע"י החברה, וישנן על

עורך הדין מאמת את הצהרת נציג 

החברה כמבוקש, ואינו נדרש להיות 

 מעורה בתוכן התצהיר.

 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

טופס  –נספח א'  .7

 3ההצעה סעיף 

הנתון יוסק עצמאית במהלך בחינת  נבקש להוסיף טור לסימון לאיזה אשכול הלקוח רלוונטי. 

 המכרז.אין שינוי בתנאי  ההצעות.
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לקוחות זהים לשלושת האשכולות במידה וההיקף הכספי של  3נבקש כי ניתן יהיה להגיש  תנאי סף -3 יףסע .8

 ) היקף כספי מחמיר יותר( 1הלקוחות עומד בדרישות של אשכול מס' 

 אין מניעה לעשות כן. 

המחיר שכן זוהי אינה הכמות נראה כי ישנה טעות במס' המילים המתומללות בהצעת  הצעת מחיר -1נספח א' .9

 אנא תיקונכם 1.2.3.7המוערכת לשנה אלא לדיון כפי שנרשם בסעיף

 .2ראו מענה לשאלה מס'  

מאחר ומדובר בעלויות ציוד משמעותיות וכן במומחי צילום וידאו נבקש כי התמורה  1.2.6.6סעיף  .10

 לכל שעת הקלטה.₪  100הקבועה בגין השירות תעמוד על 

 .4לשאלה מס'  ראו מענה 

כמו בסעיף הקודם עליות מתרגם מומחה שיכול לתרגם ישיבה רבת משתתפים + נסיעות  1.2.9.10סעיף  .11

 לישיבה.₪  250-עלות את המחיר לההינן גבוהות נבקש ל

 .אין שינוי בתנאי המכרז 

סודי ורף למכרז חומר רגיש/ צנבקש להוסיף נספח על חלקים חסויים בהצעה מכיוון שמ  .12

 כגון פרוט הכנסות ו/או תהליכים מסחריים נבקש להוסיף נספח על חלקים חסויים בהצעה.

המציעים רשאים להציג מסמך נוסף 

ובו פירוט החלקים החסויים בהצעתם, 

לפי בקשתם. בכל מקרה, בעת בקשת 

עיון, מינהל התכנון מבצע פנייה למציע 

על מנת שיציג את החלקים שהינו 

 ים בהצעתו.מבקש שיהיו חסוי

לצורך הקריטריון של מס' לקוחות מעבר לתנאי הסף נבקש להוסיף לשירותים לקוחות  איכות 4.2סעיף  .13

 שנתנו להם שירותי הקלדה שכן זהו עולם תוכן הקרוב מאוד להקלטה ותמלול.

 אין שינוי בתנאי המכרז.

 

הכספית המצטברת מכיוון שאנו חברה בהקשר לקריטריון המדבר על היקף הפעילות  איכות 4.2סעיף  14

קלדנות ותרגום כמקשה אחת עבור אותם לקוחות לא  תמלול, העוסקת בשירותי הקלטה,

ניתן להפריד את היקף הפעילות הכספית רק לתמלול מה גם ששירותי נשוא מכרז זה הם 

גם עבור הקלטה ,קלדנות ותרגום ועל כן נבקש להציג את היקף הפעילות הכספית 

 ישות משפטית אחת.יל וכלת של החברה ככהמצטבר

 אין שינוי בתנאי המכרז.
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15. 

שירותי  1.2.5.5.1סעיף 
הקלטה אודיו, בקרת 

 איכות

 

נבקש שתובהר הכוונה בדרישה להפעיל תהליך בקרת איכות "בכל שלבי מתן שירותי 
עובד אחר הקלטת אודיו" בין היתר באמצעות  "בדיקה מדגמית של כל קובץ אודיו על ידי 

מטעמו של הזוכה, המתמחה בשירותי אודיו". אנו מניחים שאין כוונתכם שבכל דיון יהיה 
נוכח עובד נוסף המתמחה בשירותי אודיו שכן אז עלות שירותי ההקלטה מוכפלת. במיוחד 
האמור תמוה לאור העובדה כי במרבית אולמות הדיונים של המזמין מותקנת מערכת 

ובהר כי במסגרת תהליך בקרת האיכות, די בכך שקבצי הקלטה הקלטה עצמאית. נבקש שי
 ייבדקו מעת לעת, באופן מדגמי, על ידי עובד אחר מטעמו של הזוכה, במשרדי הזוכה.

הכוונה בסעיף זה הינה לבדיקת איכות 
ריכה להתבצע צבדיקה זו  .ההקלטה

באופן מדגמי, לא בזמן אמת ומיועדת 
להביא לשיפור מתמיד באיכות 

 התוצרים.

יש לציין כי בדיקה זו נדרשת גם 
במקרים בהם מדובר במערכות הקלטה 

 של מינהל התכנון.

נציג השתתפות נדגיש כי אין כוונה ל
 נוסף בדיונים לצורך ביצוע הבקרה.

עובד  1.2.6.2סעיף  .16
 הקלטה וידאו

 

 נבקש שיובהר מהו "מוסד מוכר" להסמכת עובד הקלטת וידאו.

שיובהר מהי ההכשרה שיידרש עובד הצילום לעבור אצל אחראי הצילום אצל כמו כן, נבקש 
 המזמין? היכן מתקיימת ההכשרה, מה אורכה?

מוסד אשר תחום עיסוקו הכוונה הינה ל
הינו הכשרה בתחומים רלבנטיים 

 לשירות המבוקש.

 במכרז. 1.2.6.2ראו תיקון לסעיף 
עובד  1.2.6.2.4סעיף  . 17

 הקלטה וידאו

 

 , נבקש שיובהר: EXTRONבהתייחס להדרכה וההסמכה הנדרשת בחברת 

ויישא בעלויות ההדרכה  EXTRONכי המזמין יהיה האחראי לתיאום ההדרכות עם חברת 
 וההסמכה על ידי חברה זו. 

כמו כן, ועל מנת לסייע למציעים לעמוד במועדים הנדרשים לאספקת השירותים, נבקש 
 צגתו של עובד ההקלטה בפני המזמין, תבוצע הדרכה זו.שיובהר תוך כמה זמן ממועד ה

 םראו תיקון נוסח המכרז בסעיפי
 .1.2.6.2.4 –ו  1.2.6.2.3

 

, שירותי 1.2.7.5.1סעיף   . 18
 בקרת איכות –הקלדה 

 

נבקש שתובהר הכוונה בדרישה להפעיל תהליך בקרת איכות "בכל שלבי מתן שירותי 
ההקלדה" בין היתר באמצעות "בדיקה מדגמית של נתוני בסיס לכל קובץ תמליל על ידי 
עובד אחר מטעמו של הזוכה, המתמחה בשירותי הקלדה". אנו מניחים שאין כוונתכם 

שירותי הקלדה שכן אז עלות שירותי ההקלדה שבכל דיון יהיה נוכח עובד נוסף המתמחה ב
 מוכפלת. 

נבקש שיובהר כי במסגרת תהליך בקרת האיכות, די בכך שקבצי הקלדה ייבדקו מעת לעת, 
 באופן מדגמי, על ידי עובד אחר מטעמו של הזוכה, במשרדי הזוכה.

 מבוטל. 1.2.7.5סעיף 

אין צורך בביצוע בקרת איכות לשירותי 
שהדבר מבוצע במהלך ההקלדה, מכיוון 

 הדיון און ליין.
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מתרגם  1.2.8.2.2סעיף   .19
 מסמכים

 

הדרישה לפיה מתרגם המסמכים המוצע יהיה בעל ניסיון של שנתיים לפחות בתרגום 
מסמכים בתחומים תכנון ובניה, משפטי הנדסה אזרחית וכל תחום אחר שיבקש המינהל, 

האפשרות להגיש מתרגמים מנוסים עריכה והגהה ספציפית מאוד ולמעשה מונעת את 
ומקצועיים אשר אינם בעלי הניסיון הנדרש בתחומים אלה דווקא אולם בקיאים ובעלי 
יכולת לאתר וללמוד באופן מהיר מונחים מקצועיים מתחומים שונים, לרבות התחומים 
הנדרשים במכרז. האמור עולה ביתר שאת לאור העובדה כי רשימת התחומים הנדרשת 

 נה "סגורה" וכוללת גם "כל תחום אחר שיבקש המינהל".בסעיף אי

יתוקן כך: במקום "וכל  1.2.8.2.2סעיף 

תחום אחר שיבקש המינהל" יופיע "וכל 

תחום נוסף המשיק לעולם התכנון 

 והבנייה".

 

תרגום  1.2.8.3.4סעיף   .20
מסמכים תהליך 
 העבודה הנדרש.

 

אנו סבורים כי אין זה סביר לצפות לעבודה איכותית ממתורגמן בודד אשר נדרש לתרגם 
השעות הנדרשות להגשת הקובץ  72 -כמות בלתי מוגבלת של עמודים ביום כדי לעמוד ב

המתורגם, מאחר ותרגום איכותי הינו תהליך יסודי ומדויק הדורש תשומת לב רבה 
 לפרטים ותפישה כוללת של המסמך. 

שעות מהמועד בו נשלח  72ם, נבקש שיובהר כי הדרישה להציג קובץ תרגום בתוך בהתא
עמ'. דהיינו, נבקש כי תוגבל כמות עמודי  24-הקבוץ תוגבל לקובץ תרגום בן לא יותר מ

מילים כל אחד  250עמודים מתורגמים ביום, בני  8התרגום הנדרשת ליום למקסימום 
 מתורגמים נוספים.עמודים  8ויינתן יום עסקים נוסף לכל 

 הבקשה מאושרת.

 .1.2.8.3.4סעיף ראו תיקון ב

תרגום  1.2.9.8.4סעיף   .21
עוקב תהליך העבודה 

 הנדרש

 

שעה לפני תחילת הישיבה לקבלת הנחיות  1מאחר והמתורגמן נדרש להגיע לכל דיון לפחות 
מנציג המזמין ולימוד מהות ותכני הישיבה, נבקש שיובהר, למען הסר ספק, כי גם שעה זו 

 תחויב בעלות שעת תרגום עוקב בהתאם לתעריף המפורט בסעיף.  

יתוקן כך שהמתורגמן  1.2.9.8.4סעיף 

להגיע לכל דיון לפחות חצי שעה יידרש 

לפני תחילת הישיבה והחברה תקבל על 

כך תגמול בהתאם לתעריף בסעיף 

1.2.9.10. 

 ראו תיקונים נוספים במכרז בהתאם:

הגעת מקליט חצי  – 1.2.5.3.4סעיף 

החברה  –שעה לפני תחילת הישיבה 

תקבל על כך תגמול בהתאם לתעריף 

 .1.2.5.6בסעיף 

הגעת מקליט הוידאו  – 1.2.6.3.4סעיף 
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 –שעה לפני תחילת הישיבה חצי 

החברה תקבל על כך תגמול בהתאם 

 .1.2.6.6לתעריף בסעיף 

הגעת קלדן חצי שעה  – 1.2.7.3.5סעיף 

החברה תקבל  –לפני תחילת הישיבה 

על כך תגמול בהתאם לתעריף בסעיף 

1.2.7.5. 

מהספק, אם בכלל, רק במקרה בו האיחור ו/או נבקש שיובהר כי פיצוי מוסכם ייגבה   1.2.14.5 סעיף  .22
ההפרה נבעו מסיבות התלויות בספק בלבד והחל מההפרה השלישית, דהיינו לאחר שניתנה 
לספק "תקופת חסד" )"גרייס"( של שתי הפרות קודמות מאותו סוג. בכל מקרה, נבקש 

א יעלה על שיובהר כי סך כל הפיצויים המוסכמים בהם עשוי הספק לחוב מכוח הסכם זה ל
 משווי התמורה החוזית השנתית המשולמת לספק לפי הסכם זה. 15%

 .אין שינוי בתנאי המכרז

 3.4 סעיף  .23

 

נבקש שיובהר כי על מנת לעמוד בתנאי סף זה נדרש להציג שלושה לקוחות להם סופקו 
שירותי תמלול בלבד ו/או שירותי הקלטה ותמלול יחד. הדרישה להציג פרויקטים בהם 

שירותי הקלטה ותמלול יחדיו בלבד, אינה סבירה בשוק הנוכחי מאחר וגופים רבים סופקו 
מבצעים את שירותי ההקלטה בעצמם, באמצעות מערכות הקלטה קבועות המותקנות 
באולמות הדיונים שלהם, כפי שאף קיים במינהל התכנון עצמו )בהתאם לטבלה המפורטת 

מבהיר כי עיקר השירותים  1.2.3.1, בסעיף למכרז(. יתר על כן, המכרז עצמו 1.2.3בסעיף 
מכלל השירותים הניתנים ואף  80%-במכרז זה הינם שירותי תמלול, בהיקף משוער של כ

אישור רו"ח הנדרש בנספח ה' למכרז, דורש אישור המתייחס להיקפי הפעילות הכספית 
פרויקטים המצטברת משירותי תמלול בלבד. מכל האמור לעיל עולה כי אין הדרישה להציג 

משותפים של הקלטה ותמלול על מנת להדגים העמידה בתנאי הסף אינה רלוונטית 
לשירותים הנדרשים במכרז זה. בהתאם נבקש למחוק את המילה "הקלטה" כך שיודגמו 
פרויקטי תמלול בלבד לשם עמידה בתנאי הסף. לחילופין, ניתן לדרוש כי הספק ידגים את 

ירותי ההקלטה באמצעות הצגת רשימה של מקליטים עמידתו בדרישות המכרז ביחס לש
 הפועלים מטעמו, בצירוף קו"ח.

 אין שינוי בתנאי המכרז
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  3.4.9+  3.4.8 סעיף  .24

 

נבקש שיובהר כי על מנת לעמוד בתנאי סף זה נדרש להציג שלושה לקוחות להם סופקו 
שירותי תמלול בלבד ו/או שירותי הקלטה ותמלול יחד. הדרישה להציג פרויקטים בהם 
סופקו שירותי הקלטה ותמלול יחדיו בלבד, אינה סבירה בשוק הנוכחי מאחר וגופים רבים 

באמצעות מערכות הקלטה קבועות המותקנות  מבצעים את שירותי ההקלטה בעצמם,
באולמות הדיונים שלהם, כפי שאף קיים במינהל התכנון עצמו )בהתאם לטבלה המפורטת 

מבהיר כי עיקר השירותים  1.2.3.1למכרז(. יתר על כן, המכרז עצמו, בסעיף  1.2.3בסעיף 
הניתנים ואף מכלל השירותים  80%-במכרז זה הינם שירותי תמלול, בהיקף משוער של כ

אישור רו"ח הנדרש בנספח ה' למכרז, דורש אישור המתייחס להיקפי הפעילות הכספית 
 המצטברת משירותי תמלול בלבד. 

מכל האמור לעיל עולה כי אין הדרישה להציג פרויקטים משותפים של הקלטה ותמלול על 
זה. בהתאם מנת להדגים העמידה בתנאי הסף אינה רלוונטית לשירותים הנדרשים במכרז 

נבקש למחוק את המילה "הקלטה" כך שיודגמו פרויקטי תמלול בלבד לשם עמידה בתנאי 
הסף. לחילופין, ניתן לדרוש כי הספק ידגים את עמידתו בדרישות המכרז ביחס לשירותי 

 ההקלטה באמצעות הצגת רשימה של מקליטים הפועלים מטעמו, בצירוף קו"ח. 

 אין שינוי בתנאי המכרז

 

  3.4.9+  3.4.8 סעיף  .25

 

הדרישה להצגת שלושה לקוחות שונים להם ניתנו השירותים בהיקף המפורט במכרז רחבה 
ומביאה, הלכה למעשה, לצמצום מספר המציעים באופן שנוגד את דיני המכרזים ופוגע 
בעקרון השוויון והתחרותיות, בעוד שתכליתו של מכרז פומבי הינה להגדיל את מספר 

א לפסול מציעים. בהתאם נבקש להפחית את הדרישה בתנאי הסף כך ההצעות הכשרות ול
לקוחות אשר שירותי התמלול  2שהמציעים יידרשו להדגים עמידתם בתנאי הסף באמצעות 

 שסופקו להם עומדים בדרישות המפורטות בסעיף.

 .המכרזאין שינוי בתנאי 

 

 

אמות המידה  4פרק   .26
 לבחירת ההצעה הזוכה

 

 4.2טבלה 

 

לקוחות נוספים )!( מלבד השלושה הנדרשים לשם הדגמת העמידה  4הדרישה להציג עד 
בתנאי הסף, לשם קבלת הניקוד המקסימלי במדד האיכות לא זו בלבד שאינה מבטיחה 
למינהל כי ניסיונו של המציע מתאים עבור דרישות השירות המבוקש על ידה, אלא שאף 

להוראת  2.5.2וסעיף  1992-רזים תשנ"באינה תואמת את הוראות התוספת לחוק המכ
, במסגרתם נקבע כי תנאי הסף לעניין ניסיון המציע, יבוסס על ניסיונו של 7.4.1.2תכ"ם 

המציע בביצוע עבודה אחת קודמת בהיקף כספי או כמותי השווה להיקף העבודה שבמכרז 
עבודה עבודות קודמות, בהיקף כספי או כמותי השווה למחצית ההיקף של ה 3או עד 

 שבמכרז. 

 

 אין שינוי בתנאי המכרז.
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החמרת הדרישות של תנאי הסף לשם קבלת ציון איכות גבוה יותר, אינה עולה בקנה אחד 
עם תכליתו של המכרז הפומבי, אשר הינה להגדיל את מספר ההצעות הכשרות ולא לפסול 

 מציעים. 

יתר על כן, הענקת העדפה נוספת למציע שיציג לקוח שהינו גוף ציבורי מחמירה אף יותר 
א לצורך מאחר ולשאלת היותו של הלקוח גוף ציבורי או לא, אין בה כדי להעיד על טיבם ול

ואיכותם של השירותים המסופקים על ידי המציע. המציע אמור להיות בעל יכולת לספק 
שירותים זהים לגופים נוספים במשק וערוך לספק את כל השירותים הנדרשים במכרז 

 ועי, הטוב והאיכותי ביותר.שבנדון במחיר תחרותי ובאופן המקצ

בנסיבות אלה, נבקש כי הצגת לקוחות נוספים לצורך קבלת ציון איכות גבוה יותר לא 
תתבסס על השאלה באם הלקוח הינו גוף ציבורי או לא, אלא תתבסס על היקפי הפעילות 

הלקוחות המוצגים לשם עמידת המציע בתנאי הסף, והכל באופן שוויוני כלפי כל  3אצל 
 עים ובהתאם לדיני המכרזים וכללי מכרז תקין.המצי

השורות הראשונות. אין מצופה מהמציע לדעת בהכרח מיהם  3נבקש הבהרה למחוק את  להסכם 3.4 סעיף  .27
בעלי הזכויות בפיתוח ו/או בשיווק של תוכנות כלשהן ובכל מקרה אינו יכול להצהיר על 

הסיפא של הסעיף לפיה ברשות הספק רישיון לשימוש בתוכנות דברים שאינם בידיעתו.  
 הוא הרלוונטי ונבקש להותיר אותו בלבד.

  להסכם 3.4ראו תיקון סעיף 

 להסכם  3.6 סעיף  .28

 להסכם 13.2 סעיף +

נבקש הבהרה למחוק את הסעיף באשר הוא אינו רלוונטי לשירותים המסופקים מכוח 
להפרת זכויות קנייניות בתוכנה מסוימת ייעשה בכפוף מכרז זה. בכל מקרה כל שיפוי בנוגע 

 לתנאי השיפוי של יצרן התוכנה ו/או לגורם אשר שיווק אותה למינהל.

 אין שינוי בתנאי המכרז.

נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את המילים "ובלבד שזכויות הספק מכוח ההסכם לא  להסכם 5.1 סעיף  .29
 תיפגענה".

 אין שינוי בתנאי המכרז.

נבקש שיובהר כי כל פיקוח ו/או ביקורת ו/או בדיקה יבוצעו בתיאום מראש עם הספק  להסכם 9.5 סעיף  .30
ימים טרם ביצוע הפיקוח כאמור. בכל מקרה כניסה  7ובכפוף להודעה מוקדמת של לפחות 

למתקנים או משרדים ועיון במסמכים ורשומות ייעשו אם בכלל בכפוף לנהלי הספק 
 חת מידע.ומדיניותו בדבר אבט

 אין שינוי בתנאי המכרז.

הסעיף אינו ברור. נבקש למחוק אותו. הספק צריך לקבל תמורה בגין כל שירות שיספק לפי  להסכם 12.10 סעיף  .31
 הזמנת המינהל.

 .אין שינוי בתנאי המכרז
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נבקש הבהרה להוסיף סעיף המגביל את אחריות הספק בהתאם למגבלת האחריות  להסכם 14.1 סעיף  .32
המקובלת בהסכמים כגון זה, כך שהספק יהיה אחראי על פי דין לנזקים ישירים בלבד 
שנגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הספק או מי מטעמו בלבד ובכפוף לתקרה כוללת 

החודשים  12ומצטברת שלא תעלה על גובה התמורה החוזית ששולמה לספק במהלך 
ה, הספק לא יישא באחריות לנזקים שקדמו למועד היווצרות אירוע הנזק. בכל מקר

עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים. מגבלת האחריות הנ"ל לא תחול על נזקי גוף, נזק 
 שנגרם בזדון, נזק לרכוש מוחשי ונזקים שנגרמו כתוצאה מהפרת חובת הסודיות.

 אין שינוי בתנאי המכרז.

 

עורך המכרז או המזמין הינה בכפוף להודעה על נבקש שיובהר כי אחריות הספק לשיפוי  להסכם 14.2 סעיף  .33
הדרישה או התביעה בסמוך לאחר קבלתה ומתן אפשרות לספק להתגונן כנגדה באופן 

 עצמאי.

 אין שינוי בתנאי המכרז.

 

 מבוקש כי:   -להסכם רישא 15 סעיף  .34

 משרד  -לאחר המילים: "לטובתו ולטובת מדינת ישראל א.

 "בהתאם להרחבי השיפוי המפורטים להלן";האוצר" יבוא:             

 המילים: "את הביטוחים הכוללים" תוחלפנה במילים: "אישור  ב.

 עריכת ביטוחים הכולל".            

 תשובתה של חברת ענבל:

 הבקשה נדחית.  .א

 הבקשה נדחית. .ב

 תשובתה של חברת ענבל: הספק".תיווסף סיפא: "היה וייקבע כי מי מהם עובדי  4מבוקש כי בסעיף  א' להסכם  15 סעיף  .35

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 

הביטוח בהסכם. אולם השינוי יאושר 

 באישור ביטוח חתום לכשיוצג.

 מבוקש כי : להסכם 15.3 סעיף  .36

 לאחר המילה: "אחריותו" יבוא: "על פי דין". -1בסעיף  א.

 במקום המילה: "בהתאם"  יירשם: "בקשר".  – 2בסעיף  ב.

 לאחר המילים:"פגיעה בפרטיות" יבוא: "בתום לב".-4 בסעיף ג.

 תשובתה של חברת ענבל:

 הבקשה נדחית.  .א

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .ב

סעיף הביטוח בהסכם. אולם 

השינוי יאושר באישור ביטוח 
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 תימחק המילה: "לפחות" לפני המילים:"תקופת   - 4בסעיף  ד.

 גילוי".            

 חתום לכשיוצג.

 .הבקשה נדחית .ג

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .ד

סעיף הביטוח בהסכם. אולם 

השינוי יאושר באישור ביטוח 

 חתום לכשיוצג.

 מבוקש כי: להסכם  15.5 סעיף  .37

 לאחר המילים: "אחריות מקצועית" יבוא משולבה  -7בסעיף  א.

 מוצר"            

 לאחר המילים:"ככל שקיים" יבוא:"אולם אין באמור  -8בסעיף  ב.

 בכדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי דין".            

 תשובתה של חברת ענבל:

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .א

סעיף הביטוח בהסכם. אולם 

השינוי יאושר באישור ביטוח 

 חתום לכשיוצג.

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .ב

סעיף הביטוח בהסכם. אולם 

השינוי יאושר באישור ביטוח 

 לכשיוצג.חתום 

 -םלהסכ 15.5 סעיף  .38
 סיפא 

  -פסקה שלישית

 המילים:"שנה בשנה" יוחלפו במילים:"תקופת ביטוח" .. 1

 המילים: "לכל המאוחר שבועיים" תמחקנה.. 2

 תשובתה של חברת ענבל:

 . הבקשה נדחית. 1

 . הבקשה נדחית.2

 19.5+  19.4 סעיף  .39
 להסכם

 5מקרה, אם בכלל, בכפוף להודעה של לפחות נבקש שיובהר שחילוט הערבות ייעשה בכל 

 ימים מראש ובכתב.

 אין שינוי בתנאי המכרז.

 

 אין שינוי בתנאי המכרז. ימים מראש ובכתב לספק. 5נבקש שיובהר כי קיזוז יכול וייעשה לאחר הודעה של לפחות  להסכם 20 סעיף  .40
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  -נספח ביטוח  -נספח ד'  .41
הערה כללית לגבי 

 גבולות האחריות ביחס
  לאישור

 מבוקש כי: 

 המילים: "לא יפחת מסך" תוחלפנה במילים: "הינו בסך של". א.

 ניתן יהיה לערוך את הביטוח גם בש"ח ובלבד שלא יפחת  ב.

 משווה ערך לסכום הדולרי שצוין.            

 המילה: ")שנה(" תמחק. ג.

 תשובתה של חברת ענבל:

 נספח . הבקשה נדחית ביחס לנוסח א

הביטוח בהסכם. אולם השינוי יאושר 

 באישור ביטוח חתום לכשיוצג.

ור שיב. מקובל. השינוי יאושר בא

ביטוח חתום ככל והשווי השקלי לא 

 יפחת משווי דולר לפי שער יציג.

 נספח ג. הבקשה נדחית ביחס לנוסח 

הביטוח בהסכם. אולם השינוי יאושר 

באישור ביטוח חתום לכשיוצג ככל 

 וח שונה משנה.ותקופת הביט

נספח ביטוח   -נספח ד'   .42
 רישא  –

 תשובתה של חברת ענבל: מבוקש כי במקום המילים: "בהתאם למכרז" תבואנה המילים: "בקשר עם המכרז".

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 

הביטוח בהסכם. אולם השינוי יאושר 

 באישור ביטוח חתום לכשיוצג.

 -נספח ד' נספח ביטוח  .43
 ביטוח חבות מעבידים 

לאחר המילים: "קבלנים קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו"  – 4מבוקש כי: בסעיף קטן 
 יבוא: "היה וייחשבו כמי מעובדי הספק".

 תשובתה של חברת ענבל:

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 

הביטוח בהסכם. אולם השינוי יאושר 

 צג.באישור ביטוח חתום לכשיו

 -נספח ד' נספח ביטוח  .44
ביטוח אחריות 

 מקצועית 

 מבוקש כי:

 יובהר כי נערך עם ביטוח חבות מוצר. א.

 יובהר כי הפוליסה מכסה את חבות הספק על פי דין. ב.

 תשובתה של חברת ענבל:

 השינוי יאושר באישור ביטוח .א
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 "בפרטיות"יבוא: "בתום לב" -לאחר המילה 3סעיף  ג.

 לעניין  תקופת הגילוי מבוקש כי המילה:  -ד4בסעיף  ד.

 "לפחות" תימחק.            

 חתום.

 הבקשה נדחית.  .ב

 הבקשה נדחית. .ג

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .ד

נספח הביטוח בהסכם. אולם 

השינוי יאושר באישור ביטוח 

 חתום לכשיוצג.

  -נספח ד' נספח ביטוח   .45
  7כללי סעיף 

 תשובתה של חברת ענבל: יבוא: "משולב מוצר" מבוקש כי לאחר המילים:"אחריות מקצועית"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 

הביטוח בהסכם. אולם השינוי יאושר 

 באישור ביטוח חתום לכשיוצג.

  -נספח ד' נספח ביטוח   .46
  8כללי סעיף 

מבוקש כי לאחר המילים: "הפוליסות המבוטחות יבוא: "אולם אין באמור בכדי לגורע 
 וזכויות המבטח על פי דין."מחובות המבוטח 

 תשובתה של חברת ענבל:

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 

הביטוח בהסכם. אולם השינוי יאושר 

 באישור ביטוח חתום לכשיוצג.
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 :במסמכי המכרז, כאשר מובהר כי הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע להלן ריכוז השינויים במסמכי המכרז המעודכנים                      
 

 נוסח מתוקן עמוד מס' הסעיף

קובץ תמליל באופן מדגמי על ידי עובד אחר מטעמו של  כלבקרה של  10 1.2.4.4.1
 הזוכה, המתמחה בשירותי תמלול.  

מודגש, כי המינהל מעוניין לבצע הליך של ביקורת באמצעות ספק  10 1.2.4.4.6
הספק הזוכה במכרז מטעמו, וזאת לאחר קבלת התמלילים על ידי 

 זה.

על איכות התמליל, בהתייחס  יעשו -הבקרה והביקורת לפי סעיף זה  10 1.2.4.4.7
 לנשמע בהקלטה.

הכשרה כעובד הקלטה מקצועי ממוסד מוכר, או הכשרה אשר בוצעה  11 1.2.5.2.2
 על ידי אחראי ההקלטות אצל הספק.

בכל עת יוודא הספק כי נציג אחד מטעמו לפחות, עבר הדרכה קצרה  11 1.2.5.2.3
. הספק EXTRONעל ידי המינהל על מערכות ההקלטה של חברת 

יוודא כי הנציג מטעמו אשר עבר את ההדרכה, ידריך את כל יתר 
 העובדים אצל הספק אשר מיועדים לעשות שימוש במערכות אלה.

בפני נציג המזמין לפחות חצי שעה לפני עובד ההקלטה יתייצב  12 1.2.5.3.4
תחילת הישיבה )בגין חצי שעה זו תשולם לספק תמורה בהתאם 

 להלן( 1.2.5.6לתעריף הקבוע שבסעיף 

בגין מתן שירות זה ישלם המינהל תמורה קבועה ומוסכמת מראש  13 1.2.5.6
לכל שעת הקלטה, בתוספת מע"מ כדין. תמורה זו כוללת גם ₪  50של 

 ת התוצרים הנדרשים במסגרת שירות זה.את העבר

1.2.6.2.2 
הסמכה כעובד הקלטת ווידאו ממוסד מוכר, או הכשרה אשר בוצעה  14

 על ידי אחראי הצילום אצל הספק.

בכל עת יוודא הספק כי נציג אחד מטעמו לפחות, עבר הדרכה קצרה  14 1.2.6.2.4
הספק . EXTRONעל ידי המינהל על מערכות ההקלטה של חברת 

יוודא כי הנציג מטעמו אשר עבר את ההדרכה, ידריך את כל יתר 
 העובדים אצל הספק אשר מיועדים לעשות שימוש במערכות אלה.
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שעה לפני תחילת  עובד הקלטת ווידאו יגיע לכל דיון לפחות חצי 14 1.2.6.3.4
הישיבה )בגין חצי שעה זו תשולם לספק תמורה בהתאם לתעריף 

 (1.2.6.6הקבוע בסעיף 

 

בגין מתן שירות זה ישלם המינהל תמורה קבועה ומוסכמת מראש  15 1.2.6.6
לכל שעת הקלטת וידאו, בתוספת מע"מ כדין. תמורה זו ₪  50של 

 כוללת גם את העברת התוצרים הנדרשים במסגרת שירות זה.

מובהר, כי במידה ומבוצעת הקלטת אודיו ווידאו באותה הישיבה, 

 אחד השירותים בלבד, ולא תשלום כפול.תשולם תמורה עבור 

חצי עובד ההקלדה יתייצב )בפני נציג המזמין( במקום הישיבה לפחות  16 1.2.7.3.5
לפני תחילת הישיבה לקבלת הנחיות מנציג המזמין, לבדיקת שעה 

ציוד ולהיערכות מתאימה לביצוע השירות. עובד ההקלדה ייערך 
 ומשך הזמן לכניסה למבנים.מראש לעיכובים בתנועה, בעיות חניה, 

בגין חצי שעה זו תשולם לספק תמורה בהתאם לתמורה הקבועה 

 להלן. 1.2.7.5בסעיף 

 הסעיף נמחק. 17 )בנוסח הקודם( 1.2.7.5

בגין מתן שירות זה ישלם המינהל תמורה קבועה ומוסכמת מראש  17 )בנוסח העדכני( 1.2.7.5
כדין. תמורה זו כוללת גם לכל שעת הקלדה, בתוספת מע"מ ₪  50של 

 את העברת התוצרים הנדרשים במסגרת שירות זה.

לפחות שנתיים ניסיון בתרגום מסמכים בתחום המבוקש לתרגום  18 1.2.8.2.2
)כדוגמת תכנון ובנייה, משפטי, הנדסה אזרחית וכל תחום נוסף 

השנים  4המשיק לעולם התכנון והבנייה(, עריכה והגהה במהלך 
 האחרונות.

קובץ התרגום יועבר על ידי הזוכה לנציג המזמין,  1.2.8.3.4 18 1.2.8.3.4
 להגהה, בדואר אלקטרוני בזמנים הבאים:

שעות מהמועד בו נשלח אליו הקובץ המסמך  72תוך   1.2.8.3.4.1
 עמודים.  24-לתרגום, עבור קובץ תרגום בן לא יותר מ

עמודים  8תעמוד על כמות עמודי התרגום הנדרשת ליום  1.2.8.3.4.2
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מילים כל אחד  250מתורגמים ביום לכל היותר, בני 
 עמודים מתורגמים נוספים. 8ויינתן יום עסקים נוסף לכל 

המתורגמן יגיע לכל דיון לפחות חצי שעה לפני תחילת הישיבה  19 1.2.9.8.4
לקבלת הנחיות מנציג המזמין וללימוד מהות ותכני הישיבה. בגין חצי 

תשולם למתורגמן תמורה בהתאם לתעריף הקבוע בסעיף שעה זו 
להלן. המתורגמן יתארגן מראש לכל עיכוב הנובע מבעיות  1.2.9.10

 תחבורה, חנייה ובידוק בטחוני.

הצעת מחיר  – 1נספח א'
 לביצוע העבודה

-כותרת העמודה "הערכת מס' מילים לתמלול לשנה" השתנתה ל 40-41
 צע לדיון""הערכת מס' מילים לתמלול בממו

נותן השירותים מצהיר כי כל התוכנות הבסיסיות הן בבעלותו, ו/או  53 להסכם 3.4
כי ברשותו הסכם ו/או רישיון חוקי ותקף לשימוש בהן ו/או להפצתן 

 ו/או לשיווקן ו/או למכירתן.

עדכון התמורה לשעת הקלטת אודיו ווידאו ושעת הקלדת דיון  55 להסכם 12.1
 מסמכי המכרז.בהתאם לשינוי 

 הסעיף הקבוע כי לא תבוצע הצמדה לתעריפים במכרז, נמחק. 55 להסכם 12.3

 ע הנחיות ביחס לביצוע הצמדה בתקופת ההסכם.התווסף סעיף הקוב 56 להסכם 12.10

 להסכם 19.1
 הושמטו דרישות ההצמדה של הערבות מהסעיף. 61

 
 

 


