יום שלישי  02אוקטובר 2018

מסמך שאלות ותשובות למכרז  12/18שרותי מיישם א"מ .

להלן מצורף נספח שאלות ספקים כפי שהועלו למכרז ותשובות המועצה המפורטות בהתאם.
יש לצרף מסמך זה חתום במסגרת הגשת המענים.
בברכה

מנחם סגל
מזכיר וועדת המכרזים.

המועצה להסדר ההימורים בספורט מחלקת מחשוב ,רח' אודם  12פתח-תקווה ,ת.ד 7727 .טל ,03-9208845 :פקס03-9208757 :
THE ISRAEL SPORTS BETTING BOARD 12 Odem St' Petach- Tikva, 49170 , P.O.B 7727 Israel

מס"ד סעיף
כללי
.1

.2

 ,2.1.3וסעיפים (7ו)(,)3
(9א) ו(16-ב) לחוזה

.3

 2.1.4.1ו(7-ב)()1

פירוט השאלה
נבקש כי נוכל להעזר בקבלני משנה
לצורך עמידה בתנאי הסף

תשובת המועצה לפרסום
לא מקובל

נבקש להבהיר כי על אף האמור בכל
מקום אחר במכרז ו/או בחוזה,
התחייבות הספק לשיפוי תחול בכפוף
לאחריותו של הספק על פי דין ותנאי
מכרז זה ,וכן בכפוף למתן פסק דין
חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת
ולכך שהמזמין ייתן לספק הודעה
מידית על כל תביעה/דרישה ,ייתן
לספק שליטה בלעדית על ניהול
ההגנה/המו"מ לפשרה ,לא יתפשר
בכל הסדר פשרה ללא קבלת הסכמת
הספק מראש ובכתב ולא יקבל בשם
הספק כל התחייבות אשר עשויה
להטיל על הספק אחריות או חבות
כלשהי.
נבקש לקבוע כי:

הסעיף בחוזה נותן מענה לחששות
המציע בנקודה זו .יחד עם זאת,
מוסכם להוסיף כי חובת השיפוי לא
תחול ביחס להסדר פשרה שלא
ניתנה לגביו הסכמה של הספק
מראש.

לא תוטל סנקציה עקב ככל
.1
שמדובר בנסיבות שאינן בשליטת
הספק ו/או ככל שמדובר בהחלפת
מומחה בהסכמת המזמין.
לקבוע כי הסנקציה תוטל לאחר
.2
מתן התראה בכתב לספק המפרטת
את טענת המזמין ולאחר שניתנה לו
אפשרות לתקן את הטעון תיקון
כמפורט בהתראה.

לקצר את תקופת ההתחייבות ל
.3
 12חודשים ולהפחית את סך
הסנקציה לחודש עבודה.
סך הסנקציה ו/או הקנסות
.4
שיכול שיוטלו על הספק לפי המכרז
ו/או החוזה לא יעלה על 10%
מהתמורה ששולמה בפועל לספק לפי
המכרז.
לקבוע כי הסנקציה /הקנס
.5
יהווה את הסעד היחיד לו זכאי המזמין
במקרים האמור.

לא מקובל  -המכרז מפרט במדויק
את ההתייחסות ל"נסיבות שאינן
בשליטת הספק " החלפת מומחה
בהסכמת המזמין אינה רלוונטית
לסעיפים הללו.
לא מקובל – אין מדובר בהפרה
"רגילה" אלא בביטול התקשרות
במצב בו המציע אינו מקיים את
המרכיב העיקרי של הצעתו ,ומשכך
אין כאן כל עניין של מתן זמן לתיקון.
לא מדובר כאן בהחלפת עובד אלא
באי עמידה בדרישת בסיס ולעיתים
אף במצג שווא.
לא מקובל
לא מקובל

לא מקובל
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.4

2.1.4.2

נבקש להוסיף לאחר המילה "הספק
הזוכה" את המילים "בהודעה בכתב
לפחות  30יום מראש".

לא מקובל .ראו הסבר בתשובה מס'
.3

.5

3.8-3.10

.6

אישור עו"ד

.7

(3א)

נבקש להבהיר כי הצהרת הספק בכל
הנוגע לבעלי השליטה בו ו/או לאיזה
מהגופים המפורטים בסעיפי המשנה
 3.8.1-3.8.3תינתן "למיטב הידיעה"
בלבד.
נבקש להחליף את המילים "לכל דבר
ועניין" במילים "לצורך התקשרותו
במכרז זה" ,שכן מורשי חתימה
בספק ,אשר יחתמו על ההצעה הינם
מורשים לחתום ולהתחייב בשמו
לצורך הגשת ההצעה למכרז זה ,אך
אינם דווקא אלה המוסמכים לחייב את
הספק בנושאים אחרים או לכל דבר
ועניין.
נבקש להוסיף בסוף הסעיף "אשר
רלבנטי לשירותים נשוא חוזה זה".

לא מקובל .מדובר בתצהיר על פי
נוסח סטטוטורי שאין בכוחה של
המועצה לשנות.

.8

(3ד) חדש

נבקש להוסיף סעיף של התחייבויות
המזמין כדלקמן:
"המזמין מצהיר שידוע לו כי יכולתו של
הספק לבצע את השירותים מותנית
בשיתוף פעולה של המזמין עם הספק
בצורה מלאה ובמועד ,וכן בנכונות
ובשלמות של כל המידע והנתונים
שהמזמין יספק לספק .לפיכך המזמין
ייתן לספק גישה ושימוש בכל מידע,
נתונים ,תיעוד ,זמן מחשב ,מתקנים,
שטח עבודה ושירותי משרד ,אשר
לדעת הספק יש צורך בהם לצורך
ביצוע השירותים ויספק מענה לשאלות
הספק".

לא מקובל .ראו תשובה לשאלה .5
מעבר לכך יש להבהיר כי הגורם
המצהיר צריך להיות כזה שיש לו
ידיעה כללית לגבי העסקת עובדים
בחברה ,והוא יכול להצהיר כי היא
נעשית על פי דרישות החוק ,ודווקא
במקרה זה לא יתאים עובד שהוסמך
רק לצורך החתימה על מסמכי
ההצעה במכרז ספציפי זה.
לא מקובל

לא מקובל .הדרישה אינה ברורה כלל
ולהערכתנו מעידה על הבנה לקויה
של דרישות המכרז .מטרת המכרז
להזמין שירותים מקצועיים בתחום
אבטחת המידע ,שיינתנו באמצעות
מומחה לנושא .מלשון המכרז
והחוזה עולה במפורש כי על
המומחה לספק שירותים אשר ישלבו
במערך הפעילות הטכנולוגי של
המועצה ,ומכאן נובע כי יועמדו
לרשותו התנאים הדרושים לעבודתו,
באשר זו מהות המכרז .במקרה בו
ספק יסבור כי לא מתקיימים תנאים
יסודיים המאפשרים את קיום
התחייבויותיו ,הוא יוכל לטעון להפרה
יסודית של ההתקשרות מטעם
המועצה..
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.9

(5ה)

.10

(6ד)

.11

(7ו)()5

.12

9

נבקש להבהיר כי כוונת המזמין הינה
להבטיח כי הספק לא יימצא במצב של
ניגוד ענייניים בין אספקת השירותים
למזמין לפי מכרז זה לבין אספקת
שירותים לכל גורם אחר וכי אין באמור
במכרז ו/או בחוזה בכדי להגביל ו/או
למנוע מהספק מלספק שירותים
כלשהם לכל גורם שהוא בכל תקופה
שהיא.
נבקש למחוק את המילה "מושלם"
ולהבהיר כי התחייבות הספק הינה
לספק את השירותים המבוקשים
בחוזה ועל פי תנאיו .כמו כן ,נבקש
לקבל מראש את דרישות האיכות של
המזמין .לבסוף ,נבקש להוסיף לאחר
המילים "כולו או חלקו" את המילים
"למעט חלק השירותים המפורטים
בחשבון שאינו דורש תיקון".
נבקש להבהיר כי התחייבות הספק
הינה כאמור בסעיף (7ו)( )3לחוזה -
שיפוי המזמין בגין הוצאות המשפט
לאחר הכרעה כי אכן התקיימו יחסי
עובד מעביד בין המזמין לבין
המומחה.
נבקש להוסיף ,כמקובל ,הוראות בדבר
הגבלת אחריות הספק ,לפיהן על אף
האמור בכל מקום אחר ,אחריות
הספק תהא מוגבלת לאחריות
המוטלת עליו על פי דין ולקבוע כי
הספק יישא באחריות לנזק ישיר בלבד
ולא יישא באחריות לכל נזק עקיף,
תוצאתי ,מיוחד או עונשי שייגרם
למזמין ו/או מי מטעמו ו/או לצד שלישי
כלשהו ,לרבות אובדן הכנסה ואובדן
רווח .בכל מקרה ,גבול אחריות הספק
בגין נזק כלשהו ,לא יעלה על תקרה
כוללת ומצטברת של סך התמורה
ששולמה לספק בפועל על פי ההסכם
בחצי השנה שקדמה לקרות האירוע.
הגבלות האחריות כאמור תחולנה
לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא ,תהא
עילתה אשר תהא ,בין חוזית ,בין
נזיקית ובין אחרת ,למעט תביעות
שעילתן נזק גוף ,נזק לרכוש מוחשי או
נזק שנגרם בזדון.

אין שום צורך בשינוי .ראו סעיף (5ד)
לחוזה.

לגבי המונח "מושלם"  -ניתן להסירו
בסעיף זה .הכוונה היא בדיקת ביצוע
בפועל של השירותים.
שאר חלקי הדרישה אינם מקובלים.

הבקשה נדחית .זו לא הכוונה.
הכוונה היא שהספק יישא בכל
ההוצאות של ניהול המשפט וגם
בתוצאות.
הדרישה מתקבלת באופן חלקי
בלבד ,במובן זה שיוחרגו נזקים
למוניטין ואובדן הכנסות .מעבר
לכך ,הספק נדרש לקבל על עצמו
את האחריות למלוא הסיכונים
הכרוכים בכשלים במתן השירות
מטעמו ,על כל המשתמע מכך וללא
תקרה.
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.13

(13ב)

.14

(16ב)

כמו כן ,נבקש לקבוע כי הספק לא
יהיה אחראי בנסיבות שאינן בשליטה
סבירה של הספק ו/או כתוצאה
מאירוע של כוח עליון ו/או כתוצאה
ממעשה או מחדל של המזמין ו/או מי
מטעמו וכי אחריות הספק תחול רק על
השירותים שסופקו על-ידו ולא על אופן
יישומם ו/או השימוש במסמכים ו/או
בתוצרים על-ידי המזמין ו/או מי
מטעמו.
לא מקובל.
נבקש להוסיף לאחר המילה "אכיפה"
את המילים "להמשך מתן השירותים
על ידו".
הדרישה נדחית ,למעט תיקון אחד
נבקש:
לפיו חובת השיפוי לא תחול במקרה
להבהיר כי התחייבות הספק
.1
שבו המועצה תגבש הסדר פשרה
לשיפוי תהא כפופה לנוהל השיפוי
שלא נתקבלה לגביו הסכמה של
המפורט בהבהרתנו לעיל לסעיף
הספק ,מראש.
 2.1.3למכרז;
להבהיר כי לספק לא תהא כל
.2
חבות או אחריות בגין כל תביעה
הנובעת מ )1( :עמידת הספק במפרטי
או בהוראות והנחיות המזמין או מי
מטעמו; ( )2שימוש של הספק במידע
או בטכנולוגיה שסופקו על ידי המזמין;
( )3שינוי התוצרים ,כולם או חלקם,
על ידי המזמין או על ידי צד שלישי;
( )4שימוש בטכנולוגיה באופן האסור
על פי המפרט הטכני או על פי דפי
היישום או על פי התיעוד; או ()5
שימוש במסמכים שאינם מסופקים על
ידי הספק ,כאשר אלמלא שימוש כזה
לא היה בתוצרים כשלעצמם כדי להפר
זכויות צד ג';
להבהיר כי חובת השיפוי בנוגע
.3
למוצרים ו/או תוכנות של צדדי ג' תהא
כפופה לתנאי השיפוי המצויים ברישיון
השימוש הסטנדרטי של היצרן
הרלבנטי.
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.15

17

.16

(18א)

.17

(18ג)()3

.18

8

.19

נבקש לקבוע כי התחייבות הספק
לסודיות לא תחול על מידע שנמצא
בנחלת הכלל או הפך להיות בנחלת
הכלל ,שלא עקב הפרת סודיות ע"י
הספק; מידע שהיה מצוי בחזקת
הספק קודם לגילוי ללא חובת שמירת
סודיות; מידע שנמסר לספק ע"י צד ג'
ללא חובת סודיות; מידע שחובה
לגלות על פי דין; מידע שפותח באופן
עצמאי על ידי הספק ומידע אשר ייווצר
על ידי הספק במסגרת מתן השירותים
על פי המכרז ואשר הינו גנרי ,כללי
ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר
הועברו על ידי המזמין.
נבקש להבהיר כי בנוסף לתמורה בגין
השירותים ,הספק זכאי גם להחזר
הוצאות שהוציא הספק לצורך ביצוע
התחייבויותיו לפי המכרז ואשר אינן
ברות החזרה.
נבקש לקבוע כי גם הפיצוי המוסכם
לפי סעיף זה יחולו המגבלות שפורטו
בהערתנו לעיל לסעיף  2.1.4.1למכרז
וכן כי אם הספק הודיע על רצונו לסיים
את ההתקשרות ,כאמור בסעיף
(18ג)( )4לחוזה.
נבקש להוסיף בסוף הסעיף "וכן מידע
שהיה מצוי בחזקת הספק קודם לגילוי
ללא חובת שמירת סודיות ,מידע
שנמסר לספק ע"י צד ג' ללא חובת
סודיות ,מידע שחובה לגלות על פי דין
ומידע שפותח באופן עצמאי על ידי
הספק".
האם ניתן לצרף את מסמכי ההצעה
הצרובים ב –  CDולא דיסק און קי?

לא מקובל  -לגבי נחלת הכלל –
הדברים מוגדרים בסעיף (17א).
לגבי מידע שפותח באופן עצמאי –
סעיף (17א) מגדיר במפורש –
"מידע שפותח לצורך מתן
השירותים" .חובה סטטוטורית ודאי
גוברת על החוזה ולכן אין צורך גם
בתוספת זו.

לא מקובל

לא מקובל

ראו תשובה מס' .15

מקובל
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20

כללי

21

2.1.2

22

2.1.3

23

2.1.4

 .1האם יש ללוות את הארגון ולהעביר
את הארגון מבחינת ISO27001.
 .2מה הכוונה בהטמעה של מוצרי
אבטחת מידע ,תפעול האם אתם
מתכוונים פה לאינטגראציה?
 .3טיפול בהתראות אבטחת מידע,
תוכלו לפרט יותר לעומק למה הכוונה
 .4ביצוע משימות נוספות בתחום
הכוונה
לגבי סקר סיכונים תוכלו בבקשה
להשלים תמונה
• מיקום פיזי של המשרדים?
• מספר עובדים בארגון?
• איזה מערכות אבטחה קיימות
בארגון?
• כמה חוקים יש ב ? FW
• האם קיים WAF,אם כן על כמה
אתרים מגן ,וכמה סוגי פוליסי?
האם עובד אם שירותי ענן ,איזה?
לגבי ביצוע מבחני חוסן תשתית
• מס' תחנות קצה?
• כמה כתובות  IPפנימיות וחיצוניות
יש בארגון?
האם תרצו לבצע גם מבחני חוסן
אפליקטיבי לאתרים שפתוחים לעולם?
תוכלו בבקשה לשלוח את  URLשלהם
הכוונה אתם רוצים יועץ שיעבוד
במשרה מלאה או לפי פרויקטים של
אבטחת מידע שיש לבצע בארגון
נבקש לקבוע כי התחייבות הספק
לשיפוי כפופה לכך שפסק הדין שיינתן
יהא פסק דין חלוט ולכך שהמועצה
תודיע לספק מיד עם היוודע לה על כל
תביעה/דרישה ,כאמור בסעיף (7ו)()4
לחוזה ,ותעביר לו את השליטה על
ניהול ההגנה או המו"מ לפשרה וכי
המועצה לא תתפשר בכל
תביעה/דרישה כאמור ללא הסכמת
הספק מראש ובכתב ולא תקבל בשם
הספק כל התחייבות אשר עשויה
להטיל על הספק אחריות או חבות
כלשהי .הבהרה זו רלבנטית ,בשינויים
המחויבים ,גם לסעיפים (7ו)( )3ו-
(7ו)( )4לחוזה.
נבקש להתאים הוראות
2.1.4 .2
סעיף זה להוראות סעיף (7ב) לחוזה.

אף אחת מהשאלות אינה קשורה
למכרז המדובר ,והצגתן מעידה על
חוסר הבנה של המכרז ודרישותיו.

לעניין שיפוי – ראו תשובות מס'  2ו-
.14

ראו תשובות קודמות בשאלת
השיפוי.
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2.1.4.1

25

3.8

26

14.1

ו3.10-

נבקש לקבוע כי:
 .1כאמור בסעיף (7ב)( )1לחוזה,
הספק לא יחוב בתשלום פיצוי מוסכם
בכל מקרה בו לא תתאפשר הצבת
המומחה שנבחר עקב נסיבות שאינן
בשליטת הספק .עוד נבקש כי הספק
לא יחוב בתשלום פיצוי אם הספק
יידרש לסיים את מתן השירות
באמצעות המומחה בנסיבות מוצדקות
ו/או אם ניתנה הסכמת המזמין לאי
הצבתו או סיום קבלת השירות ממנו
מראש ובכתב;
 .2תימסר לספק הודעה בכתב לפחות
 21ימי עבודה מראש לפני גביית
הפיצוי המוסכם ו/או סיום
ההתקשרות;
 .3יופחת סכום הפיצוי המוסכם לסך
_חודש ( )1עבודה ______;
 .4תקוצר התקופה בגינה עלול לחוב
הספק בתשלום פיצוי מוסכם ל-
__ _12החודשים לאחר הצבת
המומחה;
 .5סך הקנס המצטבר שייגבה מהספק
לא יעלה על  8%מהתמורה ששולמה
לספק בפועל במסגרת מכרז זה וזאת
בצירוף הפיצוי המוסכם הקבוע בסעיף
(18ג)( )3לחוזה.
הבהרות אלה רלבנטיות ,בשינויים
המחויבים ,גם לסעיף (7ב)( )1לחוזה.
באשר לדרישה להצהרה גם ביחס
ל"בעל השליטה"  -נבקש להבהיר כי
המשתתף הינו חברה בת של חברה
ציבורית ,אשר נשלטת ,בשרשור ע"י
חברה ציבורית זרה .בשים לב
שלבעלי השליטה אין קשר לפעילות
המשתתף ו/או ליכולתו לעמוד בתנאי
המכרז ,ולאור המבנה התאגידי
המתואר ,ממילא המשתתף אינו יכול
להצהיר בשם בעלי השליטה בו,
מבוקש כי ההתייחסות בסעיף זה
תהא למשתתף ולא לבעל השליטה
בו .ככל שבקשתנו לא תתקבל ,נבקש
כי ההצהרה ביחס לבעלי שליטה
תינתן למיטב הידיעה בלבד.
הבהרה זו רלוונטית גם ביחס
לסעיפים  4ו 5-בטופס מס' 7
(תצהיר).
נבקש כי טרם חילוט הערבות תימסר
לספק הודעה בכתב לפחות  7ימים
מראש.

לא מקובל  -ראו תשובות קודמות
בנושא זה.

לא מקובל  -ראו הערות לשאלות
קודמות .מדובר בתצהיר על פי נוסח
סטטוטורי שאינו ניתן לשינוי על ידי
המועצה.

מקובל.
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אישור עו"ד

28

(5ה)

29

(6ד)

30

(7ב)()3

31

(7ו)()5

32

(8ג)

33

(8ד)

נבקש להחליף את המילים "כל דבר
ועניין" במילים לצורך ובקשר עם מכרז
זה" ,שכן למציע מורשי חתימה רבים
בתחומים שונים ואלו אשר מורשי
חתימה מטעמו לצורך והתקשרותו
בחוזה זה ,אינם בהכרח מורשי
חתימה של הספק גם בתחומים
אחרים.
נבקש להחליף את המשפט "יש להם
נגיעה לשירותים המקצועיים שהוא
מספק למועצה" במשפט "מעמיד את
הספק בניגוד עניינים עם מתן
השירותים לפי חוזה זה למועצה".
נבקש להבהיר כי משמעות המונח
"ביצוע מושלם" תהא :ביצוע
התחייבויות הספק בהתאם לתנאי
החוזה ונספחיו .עוד נבקש לקבל
פירוט של "דרישות האיכות" של
המזמין ,על מנת שהספק יוכל להיערך
לעמידה בהן ולתמחר אותן .כמו כן,
נבקש לקבוע כי לא יעוכב תשלום
סכומים שאינם נתונים במחלוקת.
נבקש ,בהתאם להערתנו לעיל לסעיף
 2.1.4.1למכרז ,כי חבות הספק לפי
סעיף זה תהא רק ככל שהפסקת מתן
השירותים באמצעות המומחה תעשה
בתקופה של _ __12חודשים ממועד
חתימת החוזה.
נבקש למחוק את הסיפא של הסעיף,
שכן התחייבות הספק בעניין זה כלפי
המזמין הינה כאמור בסעיף (7ו)()3
לחוזה  -שיפוי הוצאות המשפט של
המזמין וזאת לאחר הכרעה כי אכן
התקיימו יחסי עובד מעביד בין המזמין
לבין המומחה.
נבקש להאריך את התקופה לתיקון
הליקוי הנטען ו/או הזדמנות לספק
לטעון את טיעוניו ל 21-יום.
נבקש כי זכות הקיזוז תחול רק ביחס
לסכום קצוב וביחס לנזקים שהוכחו.
עוד נבקש להגביל את זכות הקיזוז
לתשלומים עפ"י הסכם זה בלבד.
הבהרה זו רלוונטית גם לסעיף (13א)
לחוזה.

לא מקובל – כאמור ,מדובר בתצהיר
בנוסח סטטוטורי שהמועצה אינה
יכולה לשנות .מעבר לכך ,מדובר
בתצהיר המדבר על התנהלות
החברה באופן כללי – היעדר
הרשעה בעברות ,ולא רק לצורך
מכרז ספציפי.
לא מקובל.

ראו תשובה מס' .10

לא מקובל.

לא מקובל .ראו תשובות קודמות
לעניין חובת השיפוי.

לא מקובל.
לא מקובל.
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(9א)

35

(13ב)

על אף האמור בכל מקום אחר במכרז לא מקובל .לגבי הגבלת אחריות וכו'
– ראו תשובה מפורטת לשאלה מס'
ו/או בחוזה ,נבקש לקבוע כי:
כל צד יישא באחריות המוטלת עליו על .12
פי דין ,במיוחד בכל הנוגע לנזק גוף
ו/או לרכוש ,שכן הרחבת אחריותו של
הספק מעבר לאחריות הקבועה בדין,
לרבות נזק שייגרם בגין מעשה או
מחדל של המועצה או מי מטעמה או
צד ג' כלשהו ,מטילה נטל כלכלי מיותר
על הספק ,שאינו בר ביטוח ,שעה
שביטוחי המועצה מכסים נזקים אלה.
אחריותו של הספק תהא מוגבלת
לאחריות לנזק ישיר בלבד שנגרם
עקב מעשה או מחדל של הספק ו/או
מי מטעמו בנסיבות שבשליטת הספק,
כך הספק לא יישא באחריות לכל נזק
עקיף ,תוצאתי ,מיוחד או עונשי
שייגרם למועצה ו/או למי מטעמה ו/או
לצד שלישי כלשהו ,לרבות אובדן
הכנסה ואובדן רווח.
גבול אחריות הספק בגין נזקים
כלשהם ,לא יעלה על תקרה כוללת
ומצטברת של סך התמורה ששולמה
לספק בפועל במהלך  12החודשים
שקדמו לקרות אירוע הנזק.
הגבלות האחריות כאמור תחולנה
לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא ,תהא
עילתה אשר תהא ,בין חוזית ,בין
נזיקית ובין אחרת.
הספק לא יהיה יישא באחריות לכל
נזק ,הוצאה או הפסד שנגרם מאופן
יישום השירותים ע"י המועצה ו/או מי
מטעמה.
התחייבות הספק לשיפוי תהא בכפוף
לפסק דין חלוט וכי המזמין לא יתפשר
בכל תביעה/דרישה כאמור ללא
הסכמת הספק מראש ובכתב ולא
יקבל בשם הספק כל התחייבות אשר
עשויה להטיל על הספק אחריות או
חבות כלשהי .הבהרה זו רלבנטית גם
לסעיף (16ב) לחוזה.
נבקש להבהיר כי אין באמור בסעיף
בכדי לגרוע מזכויות הספק על פי כל
דין ו/או חוזה זה לכל תשלום ,תמורה
ו/או חוב אחר של המזמין כלפי הספק.

לא מקובל.
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(16ב)

37

(18א)

38

(18ג)()3

מדובר במכרז שעניינו הענקת שירותי
ייעוץ בלבד .על כן ,סעיף זה אינו
תואם את אופי השירותים שיסופקו
וניתן למחוק אותו .ככל שבקשתנו
לעיל לא תתקבל ,נבקש להבהיר:
הספק לא יחוב בשיפוי במקרה של
תביעה שעילתה אחד (או יותר)
מהמצבים הבאים )1( :עמידתו של
הספק בתכנוני ,במפרטי או בהוראות
המזמין; ( )2שימוש של הספק במידע
ו/או מסמכים שסופקו על ידי המזמין;
( )3שינוי המסמכים ו/או התוצרים על
ידי המזמין ו/או מי מטעמו ,או על ידי
צד שלישי אחר שאינו הספק.
לאחר המילה "בפועל" ,נבקש להוסיף
"וכן תשלום החזר הוצאות שהוצאו
על-ידי הספק לצורך ביצוע השירותים
עבור המועצה ושלא ניתן לבטלן ו/או
להזדכות בגינן באותו מועד".
נבקש לקבוע תקרה כספית לסך
הפיצוי המוסכם שעלול להיות מוטל
על הספק לפי חוזה זה ,על פי הקבוע
בסעיף זה ביחד עם כל פיצוי מוסכם
אחר הקבוע במכרז ו/או בחוזה ,אשר
לא תעלה על  5%מסך התמורה
ששולמה בפועל לספק לפי הסכם זה.
עוד נבקש כי טרם הטלת הפיצוי
המוסכם תימסר הודעה בכתב לספק
לפחות  14ימים מראש .עוד נבקש
לקבוע כי לא יוטל פיצוי מוסכם על
הספק במקרה בו הספק הודיע
למועצה על רצונו לסיים את מתן
השירותים כקבוע בסעיף (18ג)(.)4

הדרישה מתקבלת באופן חלקי
בלבד .נוסח הסעיף יישאר כמות
שהוא ,אך תתווסף לו סיפא כדלקמן:
"על אף האמור לעיל בסעיף זה,
המועצה תישא באחריות לדאוג
לכך כי כל חומר ו/או מסמכים שהיא
תמסור לספק לצורך מתן
השירותים נשוא זה ,יהיו כאלה
אשר המועצה רשאית למסור
לשימושו של הספק ,על פי כל דין".

לא מקובל .ראו התייחסות קודמת.
ראו גם סעיף (6ב) לחוזה.

לא מקובל .ראו התייחסויות קודמות
לאותו נושא במסמך תשובות זה.

המועצה להסדר ההימורים בספורט מחלקת מחשוב ,רח' אודם  12פתח-תקווה ,ת.ד 7727 .טל ,03-9208845 :פקס03-9208757 :
THE ISRAEL SPORTS BETTING BOARD 12 Odem St' Petach- Tikva, 49170 , P.O.B 7727 Israel

