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 חדשנות בע"מ 2רוד
 Industry 4.0; Smart Mobility :תותכנילהפעלה וניהול  01/2021מכרז מס' 

 2מסמך הבהרות מס' 

 בטבלה שלהלן יפורטו כל השינויים שחלו במסמכי המכרז.

במסגרת מסמך זה, יישאר ללא שינוי ככתוב יובהר, כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש 
 במסמכי המכרז.

על המציע לצרף להצעתו למכרז מסמך זה כשהוא חתום על ידו )חתימת בעל זכות במציע + חותמת 
 המציע(.

 פרק מס"ד
מס' 
 סעיף

מס' 
 עמוד

 תשובה שאלה

כתב   .1
 הוראות

 Smart-תכנית ה 3 3.2.1
Mobility  ,של חברתנו

אינה כוללת תכנית 
בתחום הים והאוויר, 
ולכן נבקש להסיר את 
ההתייחסות לים 

ולת מתכ ולאוויר
 התכנית. 

 הבקשה נדחית.

 25 1.4 הסכם

כתב   .2
 הוראות

נבקש להגדיר כי כמות  3 3.6
-ל 6החברות תהיה בין 

10. 

 הבקשה נדחית.

 25 1.4 הסכם

כתב   .3
 הוראות

כי המחיר  נבקש להגדיר 6 7.4
המוצע וכן השירות יהיו 

חודשים,  12עבור 
במהלכם תתקיים 

 תכנית אחת.

 הבקשה נדחית.

טופס   .4
הצעת 
 מחיר

 
נבקש לתקן , "המחיר  17

אחת  שנההמוצע ל
"___: 

 הבקשה נדחית.

כתב   .5
 הוראות

נבקש להוסיף בסוף  10 10.2
הפסקה: "במקרה 

תסיים את  2שרוד
ההסכם כאמור בסעיף 

לספק  2רודזה, תשלם 
את התמורה היחסית 
בגין השירותים שסופקו 

ידו עד לאותו  לע
 המועד".

 מקובל.

 27 4.2 הסכם

נבקש לתקן , "תשלם  27 5.1 הסכם  .6
 שנהלספק עבור כל  2רוד

 סכום בגובה___"

 הבקשה נדחית.

יום  30נבקש לתקן "תוך  27 5.4 הסכם  .7
 2מחתימת ההסכם רוד 

 50%תשלם לספק 

 30תוך  מקובל חלקית.
 ימים מחתימת ההסכם

מן  50%לספק תשלם  2רוד



 

 

ימים  180ו  מהתמורה
 2לאחר מכן תשלם רוד

את יתרת התמורה 
 (50%)בגובה 

 התמורה.
יתר התשלומים יוותרו ללא 

 שינוי.

כתב   .8
 הוראות

נבקש לא לשתף עם  12 16.4
גורמים חיצונים  את 

כים המתארים מסמה
 את תכולת השותפות.

 ייעשה בתיאום.שיתוף 

כתב   .9
 סודיות

נבקש למחוק את כתב  22 8
הסודיות ולהגדיר את 
ענייני הסודיות במסגרת 

 ההסכם בלבד.

 הבקשה נדחית.

נבקש למחוק את  26 3.7 הסכם  .10
 הסעיף.

 הבקשה נדחית.

נבקש להוסיף בסוף  26 3.13 הסכם  .11
הפסקה: "להסרת ספק 
מובהר כי במקרה של 
הרחבת היקף השרות, 

יהיה מותנה הדבר 
בהגדלת התמורה 
הכספית כפי שיוסכם 
מראש ובכתב בין 

 הצדדים".

אם יהיה צורך בהרחבת 
תודיע  2היקף השירות, רוד

על כך לספק והתמורה 
תסוכם בין הצדדים מראש 

 ובכתב.

נבקש למחוק את  27 5.4 הסכם   .12
המילה "נאות" ולהוסיף 

תבקש( את  2)ככל שרוד
המילים "בהתאם 

 להוראותיו".

 הסעיף יוותר ללא שינוי.
 

נבקש למחוק את  27 6 הסכם   .13
 2הסעיף. ככל שלרוד

יקומו זכויות קניין 
רוחני כתוצאה 
מהתכנית, קיימות 
הגנות לכך בדין הכללי 
ואין באפשרותנו לתת 

זכויות כה  2מראש לרוד
רחבות שיש בהן 
להשפיע על צדדים 

 שלישיים.

אין באמור בסעיף זה כדי 
לגרוע או לפגוע בזכויות 
הספק או בזכויות של 

 צדדים שלישיים עפ"י דין. 

נבקש למחוק את  28 7.1 הסכם  .14
המילים: "ללא הגבלת 
זמן" ולכתוב במקומן 

 שנים". 3"לתקופה של 

 .הבקשה נדחית

נבקש להוסיף את  28 7.2 הסכם   .15
 "המידעהמילים: 

, לעיל", כהגדרתו הסודי
לא יכלול מידע ש: )א( 
במועד חשיפתו נמצא 

 מקובל
 



 

 

ברשות הציבור או הובא 
לידיעתו לא תוך הפרת 
התחייבות זו; )ב( נחשף 

שלא תוך  בפני הספק
הפרת התחייבות 
לסודיות טרם חשיפתו 

; )ג( פותח י הספקעל יד
י באופן עצמאי על יד

ללא שימוש  הספק
י במידע שנחשף על יד

; )ד( נדרש על ידי 2רוד
 ות המדינה.רשוי

בתחילת המשפט, נבקש  28 7.4 הסכם   .16
להוסיף את המילים: 

 ".2"בכפוף לדרישת רוד

 הסעיף יישאר ללא שינוי.

נבקש למחוק את  28 7.5 הסכם  .17
 הסעיף.

 הבקשה נדחית.

נבקש למחוק את  29 9.1 הסכם  .18
המילים: "מלאה 
ובלעדית" ולכתוב 
במקומן: "בהתאם לכל 

 דין".

חלקית. לאחר מקובל 
המילים "מלאה ובלעדית" 
יבואו המילים ")בכפוף 

 לדין(".

 

 הריני מאשר את האמור לעיל

 שם המציע: ___________________________

 חתימה: _____________________________

 חותמת: _____________________________


