
 
 

 תש"פ אלול חי" 
 2020 ספטמבר 7

 לכבוד 

 20/11משתתפי מכרז פומבי מס' 

 

 שלום רב,

 הפקה לרשותלמתן שירותי  20/11מכרז פומבי מס' הנדון: 
 

"(, הרשותלהלן התייחסותנו לשאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי הרשות לפיתוח ירושלים )"
 ביחס למסמכי הפנייה התחרותית שבנדון. 

, ייחשבו כחלק מתנאיו, ויחולו עליהן מכרזיהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי ההבהרות אלו 
כשהוא  על המציע לצרף מסמך הבהרות זה להצעתו,. מכרזכל ההוראות הנוגעות למסמכי ה

 חתום בסופו כדין, במקום המיועד לכך.

לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה  התייחסותה של הרשותאין באי 
 .המכרזלהנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי 

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ 
 משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 מענה שאלה הפנייה מס'
 כללי

1.  

 כללי

 

האם נדרש להגיש את ההצעה במילוי 
בכתב יד בחוברת הפיזית שחולקה עם 
הגשת טופס הרישום למכרז?  או שניתן 
להכין את מסמכי המכרז לרבות 
הודעות למציעים ומענה לשאלות 

 ולכרוך אותם כחוברת אחת?

השאלה אינה ברורה. המציעים 
 להזמנה.  30מופנים להוראות סעיף 

האם נדרש להגיש ערבות בנקאית   .2
 במסגרת המכרז?

 לא. 

3.  

האם ניתן להגיש מסמכים נוספים 
אשר לא נדרשו במסגרת המכרז לשם 

 הוכחת ניסיון המציע?

המציעים מופנים בהקשר זה לסעיף 
י להציג כל א, לפיו המציע רש46.2.1

מידע נוסף ולצרף כל מסמך רלוונטי 
לשם הוכחת איכות ניסיונו על פי 
שיקול דעתו, זאת מבלי לגרוע מכל 
מסמך אחר אשר נדרש צירופו על פי 

 מסמכי המכרז. 
 הזמנה – מסמך א'

מה הכוונה במונח "רישוי", המופיע  14.3  .4
 בהגדרת "שירותי הפקה"?

פי כל פריט רישוי אירוע הנדרש על 
 דין.

5.  14.3.4 
האם הכוונה במונח "תחת כיפת 
השמיים" היא למונח כפי שהוא מוגדר 

, לרבות לעניין על ידי משטרת ישראל
 ? כמות הקהל

הכוונה במונח היא לאירוע שנערך לא. 
 במרחב הציבורי, תחת כיפת השמיים.  

קישורים לסרטונים  גםלצרף  מבוקש 30.7  .6
 . להמחשת יכולות ההפקה או שואו ריל

 לעיל.  3ראו תשובה לשאלה מס' 

להגשת  מסמך ייעודי האם ישנו 30.8  .7
 המלצות לשם הוכחת ניסיון המציע? 

אין פורמט להגשת המלצה להוכחת 
את  ההמלצה לכלולניסיון המציע. על 



 
 

 30.8כל הפרטים המצוינים בסעיף 
 .להזמנה

8.  45.1 
, 7מבוקש להסיר את רכיב מס' 

המתייחס לקיומו של סניף בירושלים, 
 מטבלת רכיבי האיכות. 

   . אין שינוי במסמכי המכרז

9.  61 

מבוקש לקבוע כי במקרה של ביטול 
הזכייה על ידי בית משפט מוסמך, 
יהיה זכאי המציע הזוכה לתשלום 

 ביטול למועד עדמלוא הוצאותיו 
לרבות הוצאות אשר , ההתקשרות

המציע התחייב לגביהן כלפי צדדים 
 שלישיים, אך טרם הוצאו בפועל. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 
 

10.  72 
לקבוע כי לשם גילוי ההצעה  מבוקש

למציעים אחרים, יוגש על ידי המציע 
 .רגיש עסקי מידעהכולל השחרת  עותק

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

11.  78 

 לשמירת ההתחייבות לסייג מבוקש
 מידע( 1: )הבאות בנסיבות סודיות
, שלישי צד מידי הספק לידי שהגיע

 הספק ידי על ההסכם הפרת י"ע שלא
 להוכיח שניתן מידע( 2; )מטעמו מי או
 חתימת לפני הספק בידי היה כי

 של הפרה תוך הושג ולא ההסכם
; מטעמו מי או הספק ידי על ההסכם

 ידי על עצמאי באופן שפותח מידע( 3)
 של סודי במידע שימוש ללא הספק

 נדרש גילויו אשר מידע(  4; )הרשות
 או מוסמך משפט בית של לצו בהתאם

 את לדרוש דין פי על מוסמכת רשות
 אושר גילויו אשר מידע( 5; )המידע
 שמצוי מידע( 6; )הרשות ידי על מראש

 .בציבור כלל בידיעת

 יבוא המשפט להלן:  78בסוף סעיף 
"למעט לגבי מידע הידוע לכלל 

פי -הציבור; מידע שגילויו מחויב על
דין )במגבלות חיוב הגילוי כאמור(; או 
מידע שניתנה הסכמת הרשות 

 . , מראש ובכתב"לגילויו

 תצהיר להוכחת ניסיון המציע –( 3מסמך א')
 

 כללי  .12
בקובץ  (3מסמך א')מבוקש לקבל את 

 וורד למילוי מודפס של ניסיון המציע. 
 (3מסמך א')הבקשה מתקבלת. 

יעלה לאתר הרשות.   Wordבקובץ 
למען הסר ספק, מובהר כי חל איסור 
 מוחלט לבצע כל שינוי בנוסח המסמך. 

 הסכם ההתקשרות – 'במסמך 
 

 להתייחס צורך יש המכרזהאם בהגשת  כללי  .13
 ? הנספחים לכל

 30.1המציעים מופנים להוראות סעיף 
 (. מסמך א'להזמנה )

14.  5.14 
 ההחלפה דרישתמבוקש לקבוע כי 

 ותוך בלבד סבירות מסיבות תיעשה
 .ההחלפה דרישת בדבר נימוק מתן

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

15.  6.1.3 
הבהיר כי התמורה שתשולם ל מבוקש

לספק תתבסס על התקציב המאושר, 
 להסכם.  7כמפורט בסעיף 

התמורה אשר תשולם לספק תהיה 
בהתאם להצעת הספק במסגרת הליך 
התיחור הפרטני בו זכה ובהתאם 

 להוראות ההסכם. 

16.  

מבוקש לקבוע כי במקרה של ביטול  7.11
הזכייה על ידי בית משפט מוסמך, 
יהיה זכאי המציע הזוכה לתשלום 

 ביטול למועד עדמלוא הוצאותיו 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 
 

7.12 

7.13 



 
 

8.3 
לרבות הוצאות אשר , ההתקשרות

המציע התחייב לגביהן כלפי צדדים 
 שלישיים, אך טרם הוצאו בפועל. 

17.  8.5 

מבוקש למחוק את הסעיף. לחלופין, 
 הפיצוי תשלום מבוקש להבהיר כי

יתבצעו  הערבות חילוט או המוסכם
 מראש ימים 14 של הודעה מתןל בכפוף

 מהספק הנדרשות הפעולות מילוי ואי
 עקרון להחיל כן מבוקש. זה זמן בפרק

 כל על מראש הודעה מתן של זה
 פיצוי תשלום הכוללים הסעיפים

 .ערבות לחילוט זכות או מוסכם

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

18.  8.6 

 אי" המילים לאחר להוסיף מבוקש
 את" כלשהם זמנים בלוחות עמידה

 אי או המצאה שאי ככל: "המילים
 באחריות נגרמו כאמור עמידה
 ".הספק

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

19.  

 הינו הערבות חילוט מבוקש להבהיר כי 9.7
 ואי ימים 14 של לספק הודעה מתן תוך

 מהספק הנדרשות הפעולות מילוי
 .זה זמן בפרק

 אין שינוי במסמכי המכרז.

9.8 

20.  10.1 

מבוקש להגביל את אחריות הספק 
 לא שהספק כך, לנזקים ישירים בלבד

 או תוצאתיים נזקים בגין אחראי יהיה
 קבועמבוקש ל בנוסף. עקיפים נזקים

 מסוים לסכום תוגבל הספק אחריות כי
 אבדן או נזק לגבי תחול לא מקרה ובכל

 של מחדל או מעשה בשל שיגרמו
 של במקרה או, מטעמה מי או הרשות
 .הנחיותיה פי על פעולה

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

21.  10.2 

 שחובות כך זה סעיף לתקן נבקש
 זה בסעיף הנזכרות והשיפוי הפיצוי
 כי יפסק בו חלוט ד"לפס בכפוף תהיינה
 של אחריותו בתחום הינה החבות
 לכך ובכפוף, זה הסכם פי על הספק

 מיידית הספק את תעדכן שהרשות
 או דרישה או טענה כל הגשת בדבר

 בעצמו לטפל לספק תאפשר, תביעה
, כאמור תביעה או דרישה או טענה בכל

 תתפשר ולא רלוונטי מידע לו תמסור
 ללא הספק שבאחריות עניין בכל

 .ובכתב מראש אישורו

יתווסף המשפט  10.10בסוף סעיף 
 הבא: 

תוך  ספקודיע לת רשות"ובלבד שה
זמן סביר מקבלת הדרישה ו/או 

להתגונן ספק אפשר לתהתביעה ו
. במקרה של חיוב נומפניה, על חשבו

סכום מכוח הסכם פשרה, הרי ש
 ספקכפוף לאישור ההפשרה 

 .מראש"
 

  הבקשה מתקבלת.  מבוקש למחוק את הסעיף.  10.3  .22

23.  
10.4 

10.6 

 הנזק דמי ניכוי את להכפיף מבוקש
 לסעיף בנוגע לעיל למפורט בהתאם

 .להסכם 10.2

 לעיל.  21ראו תשובה מס' 

24.  10.11 
מבוקש למחוק את המשפט המתחיל 

חתימה על הסכם זה כמוה במילים "
" כחתימה על כתב התחייבות לשיפוי

 ועד לסוף הסעיף. 

 הבקשה מתקבלת.

 לשמירת ההתחייבותאת  לסייג מבוקש 14.1  .25
 .סודיות

 לעיל.  11ראו תשובה מס' 
 



 
 

26.  15.3 
 שימוש תעשה הרשות כי קבועמבוקש ל

בכפוף למתן  זה סעיף לפי בזכויותיה
 בכתבו ימים מראש 14של  הודעה

  את ההפרה.  לתקן הזדמנותו

  אין שינוי במסמכי המכרז. 

27.  15.5 
 הינו ההסכם סיום כי מבוקש להבהיר

 ואי ימים 14 של לספק הודעה מתן תוך
 מהספק הנדרשות הפעולות מילוי
 .זה זמן בפרק

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

28.  16 

, לחילופין מבוקש למחוק את הסעיף.
כי תינתן לספק הודעה  לקבוע מבוקש

מראש בדבר ההפרה, תוך מתן 
 על ערר זכותהזדמנות לתקנה, לרבות 

(. תוקנה לא שההפרה ככל) ההחלטה
 גובה את להפחית מבוקש, בנוסף

 .המוסכם הפיצוי

" מהחשבון הסופילאחר המילים "
, 16.2שבשורה השנייה של סעיף 

בכפוף למתן יתווספו המילים: "
ימים.  7הודעה מראש לספק של 

הרשות רשאית לאפשר לספק לתקן 
את ההפרה בתוך תקופת ההודעה 

  . כאמור"

 ואף: "המילים את למחוק מבוקש 17.1  .29
 ".סיומו לאחר

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

30.  18.1 

, לחילופין. סעיףאת ה למחוק מבוקש
 קצוב לחוב הקיזוז את להגביל יש

 הודעה לספק שניתנה ולאחר בלבד
 ימים 14 קיזוז לבצע הכוונה על בכתב
 .מראש

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

31.  30.1.2 
 להתייחס צורך יש המכרזהאם בהגשת 

 ? הנספחים לכל
אין צורך למלא את הפרטים החסרים 

(, אולם חובה מסמך ב'בהסכם )
לחתום בעמוד האחרון של ההסכם, 

 במקום המיועד לחתימת הספק. 
 התמורה –ג'  נספח

 

האם יש למלא הצעה כספית של אחוז  כללי  .32
 עמלת ההפקה בשלב הגשת ההצעה? 

 לא.

 כללי  .33
האם עמלת ההפקה כוללת בתוכה את 
מצבת כוח האדם המיועדים לעבודה 

 ? על הפרוייקט

המציעים מופנים להוראות הסכם 
ההתקשרות בדבר התמורה, ובייחוד 

 להסכם.  7.10 -ו 7.9, 7.1לסעיפים 
 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים – 'ד נספח

 

34.  3 

 לשמירת ההתחייבות לסייג מבוקש
 מידע( 1: )הבאות בנסיבות סודיות
, שלישי צד מידי הספק לידי שהגיע

 הספק ידי על ההסכם הפרת י"ע שלא
 להוכיח שניתן מידע( 2; )מטעמו מי או
 חתימת לפני הספק בידי היה כי

 של הפרה תוך הושג ולא ההסכם
; מטעמו מי או הספק ידי על ההסכם

 ידי על עצמאי באופן שפותח מידע( 3)
 של סודי במידע שימוש ללא הספק

 נדרש גילויו אשר מידע(  4; )הרשות
 או מוסמך משפט בית של לצו בהתאם

 את לדרוש דין פי על מוסמכת רשות
 אושר גילויו אשר מידע( 5; )המידע
 שמצוי מידע( 6; )הרשות ידי על מראש

 .בציבור כלל בידיעת
 
 

 3המציעים מופנים להוראות סעיף 
 . נספח ד'ל



 
 

 
 
 
 

 בכבוד רב,
 הרשות לפיתוח ירושלים

 
   X______________ 
 חתימת המציע                                                                   

 אישור קיום ביטוח –( 1)'ה נספח
 

35.  
"אש 

 מורחב"
  הבקשה מתקבלת.  .318 קוד את למחוק מבוקש


