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הסעיף  מס"ד 
 בפניה

 להצעה

 תשובה נוסח השאלה 

( ישונה באופן 5)3בקש, כי תנאי הסף נ 5 1
שנים יכול להיות גם של  3שהניסיון של 

המציע או של מנהלו של מנהל אבטחת 
 המידע המוצע. 

 

 הבקשה לא מאושרת

בניהול  BSCליועץ מטעמנו, תואר ראשון  4 2
 טכנולוגיה, ואישור שהקורסים שנלמדו

חופפים , לקורסים של תואר הנדסת 
 תעשייה וניהול באוניברסיטת ת"א.

 נבקש לקבל אישור על תואר זה

 הבקשה לא מאושרת

 4מדינת ישראל הגדירה בחוק דרישות,  4 3
קורס  -מקצועות סייבר, אחד מהם הינו

 Ceber Security מיישם הגנת הסייבר,
practitioner 

והנו  ליועץ מטעמנו יש את ההסמכה הנ"ל
 מבקשים לאשר זאת כתנאי סף במכרז.
בנוסף ליועץ מטעמנו יש קורס סייבר: 

Introdution TO 
 cyber 

אנו מבקשים לאשר גם את הקורס הנ"ל 
 כתנאי סף.

 הבקשה לא מאושרת

נבקש להוסיף כי המועצה אחראית לספק  .ב.14 4
סביבת עבודה נאותה ובטוחה בהתאם 

 לדיני הבטיחות בעבודה.

המועצה תפעל בהתאם לדינים החלים 
 עליה 

נבקש לשנות את הסעיף כך שאחריות  .א.19 5
 בנזיקין תיקבע על פי דין.

 
נבקש לשנות כך שיימחק הפטור של 

המועצה לאחריות בנזיקין או לכל הפחות 
יובהר כי הפטור אינו חל במקרה של 

רשלנות או הפרת דין מצד המועצה או מי 
 מטעמה.

 
 השיפוי חובתנבקש להוסיף בסופו כי 

לנותן  ודיעשהמועצה ת בכך מותנית תהיה
 לספק אפשרת, תביעה כל על השירות
נותן  אישור ללא תפשרת ולא להתגונן

 .ובכתב מראש השירותים

 הבקשה לא מאושרת.
 
 
 

מוסכם להוסיף בסיפא: "מוסכם כי 
הפטור מחבות ואחריות לא יחול כלפי 

 בזדון".מי שגרם לנזק 
 
 

בגין כל כי לאחר המילים: "מוסכם 
דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה 
בקשר לכך, ובכל דמי הנזק ו/או 

 " יתווסף: "הפיצוי שיגיע לו)ה()הם(
לנותן  ודיעובתנאי שהמועצה ת

נותן ל אפשרות תביעה כל על השירות
 ". להתגונן השירות

 נבקש לשנות כך שהאחריות בנזיקין .ב.19 6
 תיקבע על פי דין.

 הבקשה לא מאושרת.
 

 השיפוי חובתנבקש להוסיף בסופו כי  .ג.19 7
לנותן  ודיעשהמועצה ת בכך מותנית תהיה

 לספק אפשרת, תביעה כל על השירות
נותן  אישור ללא תפשרת ולא להתגונן

 .ובכתב מראש השירותים
 

נבקש כי נותן השירותים יהיה פטור מנזק 
  עקיף ותוצאתי.

 הבקשה לא מאושרת.
 
 
 
 
 

 הבקשה לא מאושרת.
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 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

 

 למכרז ____________יש לצרף מסמך זה חתום להצעתכם 

 

 
 למעט, ישיר לנזק האחריות כי נבקש

 יוצרים זכויות הפרת, גוף מנזקי כתוצאה
 על לתמורה תוגבל, סודיות חובת והפרת

 .ההסכם פי

 
 הבקשה לא מאושרת. 

 השיפוי חובתנבקש להוסיף בסופו כי  .ד.24 8
לנותן  ודיעשהמועצה ת בכך מותנית תהיה

 לספק אפשרת, תביעה כל על השירות
נותן  אישור ללא תפשרת ולא להתגונן

 .ובכתב מראש השירותים

 הבקשה לא מאושרת.

 הבקשה לא מאושרת נבקש למחוק. .ב.25 9

, סעיף 7עמוד  10
 .6.א.3

)"ליווי 
משמעותו 

מי שליווה 
באופן רצוף 

 וכו'..."(

האם הכוונה למציע או ליועץ המוצע 
 מטעמו?

הן לגבי המציע והן לגבי  -היא הכוונה 
ו, גם המציע וגם היועץ היועץ מטעמ

מטעמו נדרשים לעמוד בתנאי הסף 
שנים לכל אחד  3אשר קובע ניסיון של 

 מהם.


