
 

 

 

 

 

 לרכישת מערכת ניקוי קניסטר וקניסטרים לדיגום אויר עבור המועצה. -10/2020מכרז פומבי מס'  -שאלות הבהרה 

 

 תשובה שאלות סיווג עמ' סעיף מס

 1מסמך  1
 3.2סעיף 

ועי/ צקמ 7
 משפטי

האם הדרישה היא לכך שהמציע יהיה בעל ניסיון באספקה ומתן שירות למערכת 
 אותה הוא מציע?

דרישה חלה על המערכת ולא על לא, ה 
  . המציע

 1מסמך  2
סעיף 
3.8.2.7 

 לשם תיקון תקלה בברז.  כיווני?-מה מטרת השסתום התלת מקצועי 8

נא אשרו שהמועצה תישא בעלות מנוף וסבלים לשם  -העברה למבנה המועצה החדש  מקצועי 5 1מסמך  3
 וק והרכבה.העברת התנור למבנה המועצה החדש. הספק יישא בעלות פיר

ויהיה  הספק יישא בעלות פירוק והרכבה
עלויות מנוף  -אחראי לאריזה לצורך העברה

 .וסבלים יחולו על המועצה

 4נבקש כי יינתן זמן רב יותר להמציא אישור ביטוחים חתום. בפועל מדובר תוך  משפטי 15 18.1סעיף  4
מסירת ההודעה ימים ממועד  7ימים ממועד מסירת הודעה הזכייה. נבקש לפחות 

 כאמור. 

 מקובל 

נבקש למחוק את הדרישה לקבלת העתק תקנון ותזכיר של החברה. לא ברור מדוע  משפטי 16 2מסמך  5
 הדרישה רלוונטית למכרז.

 הסע' יוותר כפי שהוא 

נבקש הבהרה לעניין העתק "מאומת" של תעודת התאגדות, תזכיר ותקנון המציע?  משפטי
ל ידי רשם החברות )להזמין מהרשם החברות תיק חברה( או האם הכוונה מאומת ע

שאתם רוצים שעו"ד יאשר? )היה ואין לחברה העתק מקור של התקנון ותעודת 
 ההתאגדות אזי עו"ד לא יוכל לאמת( 

 כן, ניתן לאמת באמצעות עו"ד 

ביטוח אינה על פי הוראות המפקח על הביטוח חברת ה לבקש לבטל מסמך זה.  משפטי 23 ב'  6מסמך  6
   רשאית לחתום על מסמכים שאינם אישור ביטוח בנוסח אחיד )כללי / ספציפי(.

הבקשה נדחית לחילופין ניתן להעביר את  
 אישור הביטוח ולציין "טיוטא לצרכי מכרז"

לתקן במהלך  נבקש כי טרם חילוט הערבות תינתן הודעה מראש ובכתב ואפשרות משפטי 27  16סעיף  7
 תקופת ההודעה. 

מקובל, לעניין אפשרות תיקון מובהר כי  
שיקול הדעת יהיה של המועצה בלבד לפי 

 העניין.

אחריות הספק למתן שירותים לא תחול על נזק שנגרם ברשלנות נבקש להבהיר כי  מקצועי   כללי 8
כוח עליון,  או במכוון או בגין שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש או מתאונה,

תקלות במערכת או באספקת החשמל, הזנחה, תנאי סביבה בלתי הולמים או עקב 
שינויים שנעשו בטובין שלא על ידי הספק או מי מטעמו או כתוצאה מחיבורם 
למכונות או מתקנים שלא סופקו על ידי הספק או מי מטעמו. במקרים כאמור 

אחריות הספק למערכת תהיה מקיפה  
בהתאם להוראות המפרט ולמעט וומליאה 

 מקרים של נזק מוכח שנגרם למערכת עקב
 שימושחריגה מוכחת של המועצה מהוראות 

סבירות, מובהר כי בכוונת המועצה לעשות 
שימוש במערכת עם קניסטרים שברשותה כפי 



 

 

 שצוין במפורש במסמכי המכרז הספק.  התיקון יבוצע ע"י הספק בתשלום נוסף ע"פ מחירון

מו כן נבקש להוסיף, כמקובל בהתקשרות מסוג אלה, התחייבויות מצד המועצה כ מקצועי
להשתמש בטובין אך ורק בהתאם למטרות שלו הוא נועד ולהוראות השימוש, 

לאפשר לספק גישה חופשית לטובין לצורך ביצוע התחייבויות הספק מכוח ההסכם, 
י מפעילים מוסמכים על לוודא שהטובין יופעלו באופן מקצועי, סביר וזהיר ורק על יד

ידי הספק שקיבלו הדרכה מתאימה להפעלתו, להודיע לספק על כל תופעה חריגה 
מיד עם הופעתה, לוודא שהטובין מופעלים בצורה בטוחה ומקצועית, לא לעשות ולא 
להרשות לעשות שינוי תיקון או תוספת לטובין שלא על ידי הספק או מי שהוסמך על 

 ידיו.

וש במערכת שתסופק המועצה תעשה שימ 
באופן זהיר ועל ידי אנשי מקצוע ולא תעשה 

 שינויים במערכת שלא על ידי הספק

 9מסמך  9
 7סעיף 

במכרז לא מוגדר המטבע בו תוגש ההצעה. נא אישורכם להגיש את  -מטבע ההצעה  משפטי 28
 ההצעה במט"ח והתשלום יהיה בש"ח כפול השער היציג ביום החשבונית

 קלים חדשיםההצעה תוגש בש 

 9מסמך  10
 7.1סעיף 

יש לתת הצעת מחיר עבור קניסטרים בנפרד   האם לכלול קניסטרים בהצעה למערכת ניקוי הקניסטרים? כמה? -מערכת ניקוי   מקצועי 28
 .20הינה מוערכת כמות שנתית  – לפי יחידה

  אין באמור כדי להוות התחייבות לרכישה

 9מסמך  11
 7.1סעיף 

 86.36x83.82x88.9cmמידות מערכת הניקוי אותה אנו מציעים הן  -רכת ניקוי  מע מקצועי 28
גובה( , לא ניתן להכניסה למעבדה הקיימת כי רוחב דלתות הכניסה XרוחבX)עומק

ס"מ לדלת האחורית. נא אשרו שפיתרון  74ס"מ לדלת הכניסה הראשית ו  68הוא 
 להכנסת התנור יהיה באחריותכם.

סגירתם יהיו באחריות פתיחת הקיר / גג ו 
 .ביתר העלויותהספק יישא  המועצה,

 הסע' יוותר כפי שהוא  נבקש למחוק את המילה "חלוטה".  משפטי 35 8.1סעיף  12

, 8.3סעיף  13
 8.4סעיף 

 הסע' יוותר כפי שהוא  נבקש לכתוב בסוף המשפט "למעט מאחריותה ע"פ דין". משפטי 36

 14היר כי ביטול ביצוע השירותים או חלק יהא בעילות המנויות בסעיף נבקש להב משפטי 36  9.3סעיף  14
 להסכם בלבד. 

 הסע' יוותר כפי שהוא 

משפטי/  37 10.3סעיף  15
 מקצועי

 מקובל.  נבקש כי החלפה תהא מטעמים סבירים בלבד. 

, 10.4סעיף  16
 11.5סעיף 

משפטי/  37
 מקצועי

 הסע' יוותר כפי שהוא למכתבנו לעיל.  4נבקש להחריג את האירועים כמפורט בסעיף 



 

 

נבקש למחוק את הסעיף או לכל הפחות להבהיר אותו הזכויות הקשורות לביצוע  משפטי 37  10.6סעיף  17
השירותים שייכות ליצרן המערכת ו/או לספק )מערכת, הדרכות, שירותים, חלקים( 

יוק רוצים מהספק מדוע שייך למועצה. כמו כן, לא ברור אילו זכויות מדובר ומה בד
 כאן. 

 הסע' יימחק  

, 11.1סעיף  18
 12.1סעיף 

שוב נבקש למחוק את ההתייחסות לקניין רוחני וזכות מוסרית. אין מדובר כאן  משפטי 37
בעבודת ייעוץ למשל אשר פירותיה קניינן של מקבל הייעוץ מדובר כאן על התקנה 

זכויות המגיעות למועצה. הרי מערכת ומתן שירות ומתכלים אין כאן כל קניין ו/או 
 ברור שמפרט של מערכת לא יכול להפוך להיות קניין רוחני שלח המועצה. 

מובהר כי, אין באמור כדי לגרוע או לפגוע  
בזכויות הקניין הרוחני של הספק ואלו 

 יישארו ברשותו.

א אם הכוונה היא רק מדובר בתשלומים שוטפים ולכן לא ברורה משמעות הסעיף אל משפטי 37 11.6סעיף  19
בסוף תקופת ההתקשרות. מעבר לכך "קבלת הכסף" אינה יכולה להעיד על ויתור 

תביעות היות ובדיקה כאמור יכול ותעשה רק בסוף ההתקשרות ולא מיד עם הקבלה 
בחשבון הבנק שזוהי קבלה אוטומטית. נבקש כי יאפשרו לספק למצות את הזכויות 

 המגיעות לו על פי דין. 

 יימחקהסע'  

 12.2סעיף  20
– 12.4  

נבקש למחוק את את כל הסעיפים הללו או להסביר במה בדיוק המועצה מבקשת  משפטי 37-38
זכויות אשר רלוונטיות למערכת ולקניסטרים שיסופקו או לשירות התחזוקה.  לא 
ברור לנו מה בדיוק נדרש מהספק בסעיף זה. הספק לא יכול לתת זכויות במערכת, 

 ראות השימוש בהדרכות וכו' השייכות ליצרן. במפרט בהו

הסע' הנ"ל עוסקים במסמכים שהוכנו עבור  
המועצה ואין בהם כדי לגרוע מזכויות הספק 

 הרוחני של הספק ןבמערכת או בזכויות הקניי

 13סעיף  21
 24.1וסעיף 

ריג: )א( נבקש הבהרה מהו הפרויקט. נבקש לאחד בין הסעיפים. כמו כן נבקש להח משפטי 43, 38
-מידע שהינו ו/או יהפוך להיות בבחינת נחלת הכלל; ו/או )ב( מידע שגולה לספק על

פי כתב זה; ו/או )ג( מידע שהספק -ידי צד שלישי שלא עקב הפרת התחייבויות על
פי דין ו/או רשות שלטונית; ו/או )ד( מידע שהיה בידי הספק ו/או -נדרש לגלותו על

ו/או )ה( מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הספק שלא  בידי עובדיו טרם מועד הגילוי
 עקב הפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה;

: )א( מידע שהינו בבחינת נחלת מוחרגים 
ידי צד -הכלל; ו/או )ב( מידע שגולה לספק על

פי -שלישי שלא עקב הפרת התחייבויות על
כתב זה; ו/או )ג( מידע שהספק נדרש לגלותו 

שות שלטונית; ו/או )ד( מידע פי דין ו/או ר-על
שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו טרם מועד 
הגילוי ו/או )ה( מידע שפותח באופן עצמאי על 
ידי הספק שלא עקב הפרת התחייבויותיו על 

 פי הסכם זה;

נבקש כי סיום החוזה יהא בכפוף להודעה בכתב לספק הכוללת התייחסות לסיבה  משפטי 38  14סעיף  22
 . לסיומו

 מקובל 

 14.9סעיף  23
וסעיף 
14.10  

"כפי שתקבע על ידי המפקח בהתחשב" ולרשום "לה זכאי  14.9נבקש למחוק בסעיף  משפטי 39
יימחק וכי תיתנן לספק זכותו החוקית  14.10הספק בהתאם". כמו כן נבקש כי סעיף 

המפקח יחליט מה לשלם  14.9לקבלת המגיע לו על פי ההסכם. בעצם לפי סעיף 
הספק מוותר על כל תמורה מעבר למה שהמפקח החליט. אין  14.10לספק ולפי סעיף 

 זה מקובל או סביר.  

 הסע' יוותר כפי שהוא 



 

 

נבקש למחוק את הסיפא בקשר להחתמת העובדים נראה כי בשירותים מסוג זה אין  משפטי 39  15.1סעיף  24
 הנותן למועצה שיפוי.  15.3צורך ובפרט לאור סעיף 

 בלמקו 

נבקש למחוק את המילה "לפצות". נבקש כי חובת השיפוי תהא בכפוף לקבלת פס"ד  משפטי 39 15.3סעיף  25
חלוט, שהמועצה תיתן לספק הודעה מיד עם קבלת התביעה או הדרישה נשוא 

השיפוי, תאפשר לספק לנהל בעצמו את ההגנה מפני אותה תביעה או דרישה, תשתף 
לרבות במסירת מידע, וכי המועצה לא תתפשר עם פעולה עם הספק באופן סביר, 

 התובע או מגיש הדרישה ללא אישור מראש ובכתב של הספק.

 המילה "לפצות" תימחק 

חובת השיפוי תהא בכפוף לקבלת פס"ד חלוט, 
בתוך זמן סביר שהמועצה תיתן לספק הודעה 

קבלת התביעה או הדרישה נשוא השיפוי, מ
נה מפני תאפשר לספק לנהל את ההגהמועצה 

אותה תביעה או דרישה, תשתף פעולה עם 
הספק באופן סביר, לרבות במסירת מידע, 
המועצה לא תתפשר עם התובע או מגיש 

 הדרישה ללא אישור מראש ובכתב של הספק.

כחברה המעוניינת לגשת למכרז נבקש כי דרישות המכרז, בכל הנוגע לאחריות  משפטי 39  16סעיף  26
ושיפוי שעל החברה לשאת, תהנה הוגנות, בתום לב וכן כאלה שספק סביר יוכל 

לעמוד בהן. כך, כל גורם יישא בחבותו החוקית, ע"פ דין, ולא ייקח על עצמו את 
ר האמור לעיל, נבקש חבותם החוקית של גופים אחרים אשר לא ניתן לבטח. לאו

 לשנות את הוראות הסעיפים, כדלקמן:

  

. לאחר המילה "אחראי" תתוספנה המילים "על פי דין". במקום המילים "לכל 1 משפטי 39  16.1סעיף  27
 נזק" יירשם "בגין נזק". 

 הסע' יוותר כפי שהוא 

 אהסע' יוותר כפי שהו  . נבקש להגביל לנזקים ישירים בלבד. 2 משפטי

נבקש למחוק את המשפט כאמור  –. "או כל פעולה או מחדל שגרם...ובין בעקיפין" 3 משפטי
 ולכל הפחות להגביל לנזק שנגרם במישרין ואשר הינו תוצאה של רשלנות הספק. 

 הסע' יוותר כפי שהוא 

ן נבקש להבהיר כי אחריות הבספק תהא על פי די –. אחריות כפי צדדים שלישיים 4 משפטי
 ולנזקים ישירים בלבד. 

 האחריות תהא על פי דין 

 מקובל  . נבקש למחוק את המילה "לפצות". 5 משפטי

. נבקש כי חובת השיפוי תהא בכפוף לקבלת פס"ד חלוט, שהמועצה תיתן לספק 6 משפטי
הודעה מיד עם קבלת התביעה או הדרישה נשוא השיפוי, תאפשר לספק לנהל בעצמו 

ני אותה תביעה או דרישה, תשתף פעולה עם הספק באופן סביר, את ההגנה מפ
לרבות במסירת מידע, וכי המועצה לא תתפשר עם התובע או מגיש הדרישה ללא 

 אישור מראש ובכתב של הספק.

חובת השיפוי תהא בכפוף לקבלת פס"ד  
בתוך זמן חלוט, שהמועצה תיתן לספק הודעה 

קבלת התביעה או הדרישה נשוא סביר מ
תאפשר לספק לנהל את המועצה יפוי, הש

ההגנה מפני אותה תביעה או דרישה, תשתף 
פעולה עם הספק באופן סביר, לרבות במסירת 

מידע, המועצה לא תתפשר עם התובע או 
מגיש הדרישה ללא אישור מראש ובכתב של 

 הספק.



 

 

בר . משפט אחרון נבקש למחוק "מאחריותו בהתאם להוראות הסכם זה". מדו7 משפטי
 בסעיף של אחריות נזיקית ולכן נבקש להבהיר כי אחריות הספק הינה על פי דין. 

 הסע' יוותר כפי שהוא 

 הסע' יוותר כפי שהוא  נבקש להבהיר כי אין בסעיף זה לפטור את המזמין/המועצה מאחריותם על פי דין.  משפטי 40 16.2סעיף  28

 הסע' יוותר כפי שהוא  16.1יף היות וסעיף השיפוי נמצא בסעיף . נבקש למחוק את הסע1 משפטי 40  16.3סעיף  29

 הסע' יוותר כפי שהוא  . לחלופין נבקש למחוק "יפצה" ולרשום "ישפה" ובכפוף לנזקים ישירים.2 משפטי

 הסע' יוותר כפי שהוא  . נבקש להבהיר כי שחרור המועצה אינו מאחריות ע"פ דין ו/או הסכם זה. 3 משפטי

 המילה "לפצות" תימחק . נבקש למחוק את המילה "לפצות" ונבקש למחוק את המילים "על פי הסכם זה".1 משפטי 40 16.6סעיף  30

. נבקש כי חובת השיפוי תהא בכפוף לקבלת פס"ד חלוט, שהמועצה תיתן לספק 2 משפטי
 הודעה מיד עם קבלת התביעה או הדרישה נשוא השיפוי, תאפשר לספק לנהל בעצמו

את ההגנה מפני אותה תביעה או דרישה, תשתף פעולה עם הספק באופן סביר, 
לרבות במסירת מידע, וכי המועצה לא תתפשר עם התובע או מגיש הדרישה ללא 

 אישור מראש ובכתב של הספק.

חובת השיפוי תהא בכפוף לקבלת פס"ד  
בתוך זמן חלוט, שהמועצה תיתן לספק הודעה 

רישה נשוא קבלת התביעה או הדסביר מ
תאפשר לספק לנהל את המועצה השיפוי, 

ההגנה מפני אותה תביעה או דרישה, תשתף 
פעולה עם הספק באופן סביר, לרבות במסירת 

מידע, המועצה לא תתפשר עם התובע או 
מגיש הדרישה ללא אישור מראש ובכתב של 

 הספק.

 הסע' יוותר כפי שהוא  .16.1ספק מפורט בסעיף . נבקש למחוק את הסעיף היות ואחריות ה1 משפטי 40 16.7סעיף  31

 הסע' יוותר כפי שהוא  . לחלופין נבקש כי:2 משפטי

לאחר המילה "אחראי" תתוספנה המילים "על פי דין". במקום המילים "לכל נזק"  משפטי
 יירשם "בגין נזק". 

 הסע' יוותר כפי שהוא 

 הסע' יוותר כפי שהוא  נבקש להגביל לנזקים ישירים בלבד.  משפטי

 הסע' יוותר כפי שהוא  נבקש כי יהא מדובר במעשה ו/או מחדל רשלני. משפטי

 הסע' יוותר כפי שהוא  נבקש למחוק "בעקיפין" משפטי

 הסע' יוותר כפי שהוא  נבקש כי הסעיף יהא כפוף לאחריות הספק על פי דין. משפטי

נבקש להבהיר כי מדובר בפיצוי ולא בפיצוי בכפוף  – 17.4וסעיף  17.3. סעיף 1 משפטי 40 17סעיף  32
 לאחריות הספק על פי דין. 

 הסע' יוותר כפי שהוא 



 

 

נבקש להבהיר כי אין הספק פוטר את המועצה  – 17.6וסעיף  17.5. סעיף 2 משפטי
מאחריותה על פי דין. נבקש למחוק את המילה "לפצות" במילה "לשפות" ורק בגין 

שייקבע כי הינו באחריות הספק על פי דין. הסעיף הינו סעיף רחב ואין זה סביר נזק 
אחריות שהספק לא יוכל לקחת על עצמו אם –לפטור אחריות על פי דין מהמועצה 
 היא אינה אחריות הספק על פי דין. 

 הסע' יוותר כפי שהוא 

נבקש להבהיר כי אין  נבקש למחוק נראה שחוזר על עצמו. לחלופין 17.7. סעיף 3 משפטי
הספק פוטר את המועצה מאחריותה על פי דין. נבקש למחוק את המילה "לפצות" 

במילה "לשפות" ורק בגין נזק שייקבע כי הינו באחריות הספק על פי דין. הסעיף 
אחריות שהספק –הינו סעיף רחב ואין זה סביר לפטור אחריות על פי דין מהמועצה 

 היא אינה אחריות הספק על פי דין.לא יוכל לקחת על עצמו אם 

 הסע' יוותר כפי שהוא 

 תימחק המילה "נוהג"  -שורה שלישית -17.2. סעיף 1 משפטי 40 17סעיף  33
בשורה הראשונה ;אחרי המילים "מכל אחריות"  יירשם:  "לנזק   -17.5. סעיף 2

ויימחקו  לרכושו  ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו המובא על ידם לחצרי המועצה  " 
 המילים: " כלפיו ו/או עובדיו ו/או מטעמו" 

בשורה השנייה יימחקו המילים : " לו או למי מעובדיו או למי   -17.6. סעיף 3
מעובדי המועצה או לצד ג', וכן "  . בשורה השלישית  אחרי המילים " או של צד ג' " 

 יירשם :"  ושהוא אחראי לו על פי דין"

 הסע' יוותר כפי שהוא 

נבקש למחוק את הסעיף. לא ברור מה גובה הקיזוז כאן ולא ניתן  – 19.1סעיף  .1 משפטי 41 19סעיף  34
 לתת כרטיס פתוח לקיזוז.

 הסע' יוותר כפי שהוא 

נבקש כי זכות הקיזוז תהא רק על פי דין וכי תנתן לספק הודעה  – 19.2. סעיף 2 משפטי
 ימי ואפשרות לתקן.  7מראש לש לפחות 

ימים  7הודעה מוקדמת מנומקת בת  תינתן 
 בטרם יבוצע קיזוז

 הסע' יימחק נבקש למחוק לא ברור על איזה תכנון מדובר. – 19.3. סעיף 3 משפטי

נבקש הבהרה לגבי הארכת הערבות. אם הערבות היא לכל אורך תקופת ההסכם אזי  משפטי 42 21.2סעיף  35
היא אמורה לפקוע מימלא בתום יום לפני פקיעתה?  30מדוע יש לחדשה לפחות 

 תקופת ההסכם. 

 הסע' יוותר כפי שהוא 

למועצה אופציות להארכת ההסכם במסגרתן 
תידרש הארכת הערבות ו/או מכל סיבה בגינה 

תידרש הארכה על מנת להתאים את תוקף 
 הערבות לתקופת ההסכם

חר אשר הינו מידע פרטי של נבקש למחוק את הדרישה לתלושי שכר וכי מידע א משפטי 43 23.5סעיף  36
 העובדים. 

 מקובל 

 מקובל  נבקש לכפיף את זכות השיפוי לקבלת פס"ד חלוט.  משפטי 43 23.8סעיף  37



 

 

סעיפים  38
 -ו 24.2

24.3 

נבקש למחוק את הסעיפים הללו. לא ברורה מה מהותם ועל איזו זכות חוקית  משפטי 43
ככל והמועצה  24.3ו. בסעיף המועצה מבקשת מהספק לוותר במסגרת סעיפים אל

הפרה אחריות חוקית שלה ופגעה בעובד של הספק אזי לא ברור הדרישה שהעובד 
 לא יתבע. 

 הסע' יוותר כפי שהוא 

 

 הסע' יוותר כפי שהוא  לאיזה סעיפים מתייחס סעיף זה? -הפרות וסעדים  משפטי 44 29סעיף  39

 

 הסע' יוותר כפי שהוא  שים שהפיצוי המוסכם יהיה פיצוי סופי ובלעדיאנו מבק -הפרות וסעדים  משפטי 44 29סעיף  40

 

יום מראש עם  14אנו מבקשים שבכל מקרה תינתן התרעה של  -הפרות וסעדים  משפטי 44 29סעיף  41
 אפשרות לתקן את ההפרה

 הסע' יוותר כפי שהוא

 

 שני הקודים מבוטלים אינם רלוונטיים לפעילות  -עול ציוד( תפ 100)הובלה והפצה(, וכן קוד 022יימחק קוד  משפטי 46 נספח א' 42

נספח ג'  43
 6סעיף 

 הסע' יוותר כפי שהוא "או על ידי מי מטעם הספק"   בשורה השנייה מבוקש למחוק את המילים : משפטי 48

 

. נבקש להחריג גם מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הספק שלא עקב הפרת 1 ימשפט 50 נספח ד'  44
 התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 מקובל 

נבקש כי במקום לפצות יירשם לשפות. וכי בשיפוי יהא בכפוף לפס"ד  – 8. סעיף 2 משפטי
 חלוט ובגין נשקים ישירים בלבד שהינם באחריות הספק על פי דין. 

 כפי שהוא הסע' יוותר 

 

משפטי/  31 4סעיף  45
 מקצועי

אנו מבקשים להוסיף בסיפא: ובתנאי שהעיכוב לא נגרם  -החלפת מכשיר בחדש 
 מסיבות התלויות בלקוח ו/או מכח עליון.

 מקובל

משפטי/  31 4סעיף  46
 מקצועי

יום  30אנו מבקשים לשנות את אספקת המכשיר החדש ל  -החלפת מכשיר בחדש 
 , מדובר במוצרים המיובאים ומסופקים לפי דרישה.ימים 10במקום 

 מקובל

משפטי/  31 5סעיף  47
 מקצועי

אנו מבקשים להוסיף בסיפא: ובתנאי שהעיכוב לא נגרם  -החלפת מכשיר בחדש 
 מסיבות התלויות בלקוח ו/או מכח עליון.

 מקובל

ימים, מדובר  10במקום  יום 30אנו מבקשים לשנות את אספקת המכשיר החדש ל  מקצועי 31 5סעיף  48
 במוצרים המיובאים ומסופקים לפי דרישה.

 מקובל

 אישור רו"ח על הצהרת המציע.   21 6מסמך  49

בבדיקה מול רואי החשבון עלה שזה נושא שלא נבדק בשוטף או בביקורת השנתית 

 מקובל



 

 

ונדרשת ביקורת מיוחדת ארוכה ויקרה ולכן אנו מבקשים לשנות את הדרישה כך 
ה יחתום על החלק הראשון )הצהרת המציע( ורואה החשבון הפנימי שמנכ"ל החבר

של החברה, שהוא לא מבקר חיצוני, יחתום על אישור בנוסח כללי ולא נוסח של 
 תקני ביקורת. 

בכל אופן, ישנה התייחסות לנושא תשלום שכר מינימום וזכויות עובדים גם בנספח 
 א' שעליו נחתום.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


