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 טבת, תשע"חבי"ז    ב"ה,  לכבוד
 2018ינואר, ב 4   25/17משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 באוניברסיטה מכרז מסגרת להפקת אירועים – 1מס' הבהרה  מסמךהנדון: 
  

 המכרז שבנדון:להלן הבהרות לגבי 

 כללי .1

 .12:00בשעה  ,10/1/2018בגין השתתפות במכרז הינו: המועד האחרון להגשת הצעות  .1.1

 .29/3/2018 הינותוקף ההצעה והערבות  .1.2

העונה על כל התנאים המוגדרים  ,₪ 15,000על המציע לצרף ערבות בנקאית על סך  .1.3
  במכרז.

 הדרישות עלולה להיפסל. הצעה אליה תצורף ערבות שאינה תואמת את כלל

על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע  .1.1
לא יאוחר מהמועד האחרון  209, חדר 108ולהימצא בתיבת המכרזים הנמצאת בבניין 

  להגשת ההצעות.
  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.

מכרז אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב על המציע לקחת בחשבון כי לעורך ה
 לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.

על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל  .1.5
  האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי.

להיפסל בשל פגיעה  הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה
 ביכולת האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות. 

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא  .1.1
 חתום ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.

 
 
 

 בכבוד רב 

  
 דודו שוורץ 
 עורך מכרזים 

 אוניברסיטת בר אילן 
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 שאלות שהועלו על ידי המציעים: .2
 

 
 

 תשובה שאלה/בקשה סעיף כותרת עמ'

 4 
 -תנאי סף 

 8.1.2 ניסיון

האם הכוונה לאירוע שבו קהל 
לאומי או -בין רקהיעד היה 

לאירוע שבו חלק מהמשתתפים 
 היו מחו"ל וחלק לא?

הכוונה לאירוע בעל מאפיינים 
מותאמים לאורחים מהארץ 

 ומחו"ל

חברתנו הינה חברת ניהול  8.1.3 תנאי סף 4 
עוסקת  ובעיקרהפרויקטים 

בהפקות שנים  20 -מעל ל
מורכבים ועתירי תוכן אירועים 

סקטורים השונים עבור ה
 במשק הישראלי והבינלאומי.  

בהמשך לדרישתכם בתנאי 
האם ניתן יהיה  -הסף המוזכר 

להציג רזומה שהתבצע בשלוש 
השנים האחרונות עבור 
ארגונים מעבר למוסדות 
אקדמיים, כדוגמת ארגונים 
ציוניים לאומיים, רשויות 
מקומיות, גופים ממשלתיים 

, אשר עבורם הופקו יוצ"בוכ
אירועי קונספט וחוויה ובהם 
השתתפו מאות משתתפים, 

 ביניהם אישי ציבור רמי דרג. 
הרציונל העומד בבסיס הבקשה 
נובע מהדמיון הארגוני 
וההפקתי בין גופים אלה והרי 
שמדובר באירועים בעלי סדר 

 גודל דומה ואף מעבר לכך. 

 לא

 4 
 -תנאי סף 

 8.2 ניסיון

האם שמונה האירועים שאנו 
מתבקשים להציג בסעיף זה 

יכולים להיות אירועים שהצגנו 
 ? 8.1גם בסעיף 

 כן

נבקש להבהיר האם הכנסים  8 ניסיון המציע 4 1
יכולים  8.1אשר הוצגו בסעיף 

-ו 8.2להוות ניסיון גם בסעיף 
8.3 

 כן

נבקש לתקן את הסעיף כך  9.4 ערבות מכרז 5 2
שיובהר שחילוט הערבות הינו 

 14תוך מתן הודעה למציע של 
ימים ואי מילוי הפעולות 

הנדרשות מהמציע בפרק זמן 
 זה. 

 הסעיף יישאר בעינו

האם קיים נוסח ערבות מכרז?  9 ערבות מכרז 5 3
אנה הבהירו האם מדובר 

 ₪. 15,000בסכום של 

לא קיים נוסח, על הערבות 
למלא את התנאים המפורטים 

 9.1בסעיף 
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 תשובה שאלה/בקשה סעיף כותרת עמ'

מהנדס  7 4
 בטיחות

האם ניתן להציג חברה  13.2
המעסיקה מהנדסי בטיחות 

 מורשים

 כן

סעיף  הצעת המחיר 10 
15.1.

2 

האם התקורה של חברת 
ההפקה כוללת מע"מ או פלוס 

 מע"מ

אחוז התקורה יהיה מגובה 
הפרויקט ללא מע"מ. על 
התשלום יתווסף מע"מ 

בהתאם לשיעורו במועד 
 הוצאת החשבונית. 

חתימה על  15 5
 החוזה

ראו ההערה לעיל בנוגע לחילוט  21.3
 הערבות.

 הסעיף יישאר בעינו

אופן הבחירה  18 
 בספק

3 
 

הספקים שיבחרו  4מתוך 
במכרז כיצד יתנהל הליך 

הספקים הללו.  4בין  התיחור
מהם הפרמטרים שעל פיהם 
יבחר הספק הזוכה מתוך 
ארבעת הספקים במקרה שנניח 
שני ספקים נתנו את אותם 

 אחוזי תקורה

למכרז,  3.1כמפורט בסעיף 
ובמקרים המתאימים תוך 

קביעת פרמטרים ספציפיים 
שיובאו לידיעת הספקים 

 במסגרת התיחור

אישור ספקים  20 6
 וקבלני משנה

כי הודעת האיסור נבקש  5.4
תיעשה מסיבות סבירות בלבד 
ותוך מתן נימוק למפיק בדבר 

 המניעה.

 תנומק בכתב.הודעת האיסור 

שמירה על  22 7
חוקים, תקנים 

 ונהלים

נבקש להבהיר כי הספק יהא  5.9.2
אחראי לעדכן את קבלני 

המשנה בנוגע לחובות סעיף זה 
ולדרוש מהם לפעול על פיו 
)הספק אינו יכול להתחייב 

בשם קבלני המשנה כי יעמדו 
כל חוקי המדינה, אך הוא יכול 

כאמור להבהיר להם ולדרוש 
 מהם עמידה בחוקים(. 

 הסעיף יישאר בעינו

8 22-
23 

השבת השטח 
 לקדמותו

נבקש להחריג נזקים לשטח  5.9.3
שלספק לא הייתה שליטה 

 סבירה עליהם.

 הסעיף יישאר בעינו

שמירה על  23 9
סביבת 

העבודה 
ומניעת 

מטרדים 
 ומפגעים

בשורה השלישית,  לאחר   5.9.5
המילה: "יפעל" נבקש להוסיף 

 את המילים: "ככל האפשר".

 הסעיף יישאר בעינו

תקופת  25 10
 ההתקשרות

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את  3.4
: "הספק יהא זכאי המשפט

לקבלת מלוא ההוצאות 
שהוצאו על ידיו בפועל עד 

למועד ביטול ההסכם ו/או 

 מקובל
החזר הספק יהא זכאי לקבלת 

ההוצאות שהוצאו על ידיו 
עד )כפי שיוכח בקבלות(בפועל 

למועד ביטול ההסכם ו/או 
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 תשובה שאלה/בקשה סעיף כותרת עמ'

הפסקת ההתקשרות עמו, כל 
ההוצאות אשר הספק התחייב 

עליהן לצדדים שלישיים, כל 
דמי ביטול, נזק, החזרים 

וכיו"ב בגינם יחויב הספק על 
ים,  וכן לחלק ידי צדדים שלישי

היחסי של השכר המגיע לספק 
בגין שירותי ארגון והפקה, ככל 

 ששירותים אלו סופקו."

וכן  הפסקת ההתקשרות עמו
לחלק היחסי של השכר המגיע 

י ארגון לספק בגין שירות
והפקה, ככל ששירותים אלו 

 סופקו.

התחייבויות  25 11
והצהרות 

 הספק

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את  4.2
והכל אם האיחור המשפט: "

כאמור נגרם עקב מעשה ו/או 
מחדל של הספק ו/או עקב 

 נסיבות אשר היו בשליטתו".
 

 לא

נבקשכם לתקן סעיף זה,  6.1 אחריות 26 12
כמקובל בהסכמים מסוג זה, 

באופן שבו אחריות הספק 
תוגבל לנזקים ישירים בלבד, 

לא יהיה אחראי כך שהספק 
ים או יבגין נזקים תוצאת

נזקים עקיפים )כגון אובדן 
מוניטין, אובדן רווחים 
וכדומה(, שהרי מדובר 

באחריות כבדה ביותר אשר 
אינה ניתנת לכימות ו/או 

 .המציעיםכה על ידי להער

 הסעיף יישאר בעינו

נבקש להבהיר כי בנוסף 
תוגבל לסכום  הספקאחריות 

 הספקמסוים )כדוגמת הכנסת 
מההתקשרות במשך תקופה 

 מסוימת( 
תחול לגבי בכל מקרה לא 

נזקים, אבדן או חיוב שיגרמו 
בשל מעשה או מחדל של 

האוניברסיטה או מי מטעמה, 
על פי ו/או במקרה של פעולה 

 הנחיותיה.

 לא מקובל
 
 
 
 
 

 מקובל

נבקשכם לתקן סעיף זה כך  6.2 אחריות 26 13
 שחובת השיפוי תהיה בכפוף 

בו יפסק כי הקנס לפס"ד חלוט 
ו/או ההוצאה ו/או ההפסד ו/או 

הנזק הינם בתחום אחריותו 
 של הספק על פי הסכם זה,

מקובל בכפוף למחיקה 
 המסומנת
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 תשובה שאלה/בקשה סעיף כותרת עמ'

לכך שהאוניברסיטה  ובכפוף
תעדכן את הספק מיידית בדבר 

הגשת כל דרישה ו/או תביעה, 
תאפשר לספק לטפל בעצמו 

בכל דרישה ו/או תביעה 
כאמור, תמסור לו מידע 

רלבנטי ולא תתפשר בכל עניין 
שבאחריות הספק ללא אישורו 

 מראש ובכתב.
נבקש שיובהר שאחריות הספק  6.3 אחריות 26 14

הינו מוגבלת בהתאם לאמור 
)כלומר שהאחריות  6.1בסעיף 

תחול על נזקים ישירים בלבד 
ובמגבלת סכום(. כמו כן נבקש 

להכפיף את חובת השיפוי 
 6.2לסייגים אשר פורטו בסעיף 

 לעיל.

 הסעיף יישאר בעינו

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את  6.4 אחריות 26 15
המילים: "אלא אם כן נגרמו 

עקב מעשה או מחדל של 
האוניברסיטה או מי מטעמה 

ו/או עקב פעולה על פי 
 הנחיותיה". 

 מקובל

כי הפסילה תיעשה נבקש  7.1 קבלני משנה 26 16
תוך מסיבות סבירות בלבד ו
מתן נימוק לספק בדבר 

 ."הפסילה

מקובל בכפוף למחיקה 
 המסומנת

בקש העלאה בעליית מדד נ 9.3 תשלום 27 17
 .5%-נמוכה מ

 הסעיף יישאר בעינו

בשורה הראשונה,  לאחר   10.3 ביקורת 27 18
המילה: "דרך" נבקש להוסיף 

 את המילה: "סבירה".

 הסעיף יישאר בעינו

רישיונות  27 19
 והיתרים

בשורה הראשונה,  לאחר   11.4
המילה: "הוא" נבקש למחוק 

 המילה: "מחזיק".את 

 מקובל

רישיונות  27 20
 והיתרים

נבקש להכפיף את חובת  11.5
שפורטו השיפוי לסייגים 

 לעיל. 6.2בסעיף  שהתקבלו 

 מקובל בכפוף לשינוי המסומן 
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נבקש להכפיף את חובת  12.8 ביטוח 28 21
השיפוי לסייגים שפורטו בסעיף  

 לעיל. 6.2

בתשובה מס' בהתאם לאמור 
שאין בכך כדי  ךכובכפוף ל 13

לפגוע באינטרסים של 
 האוניברסיטה

אבטחה  29 22
 וסודיות

נבקש לסייג ההתחייבות  13.1
לשמירת סודיות בנסיבות 

 הבאות: 
( מידע שהגיע לידי הספק 1)

מידי צד שלישי, שלא ע"י 
הפרת ההסכם על ידי הספק או 

 מי מטעמו; 

 מקובל

( מידע שניתן להוכיח כי היה 2)
בידי הספק לפני חתימת 

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

 מטעמו; 

 מקובל

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

 במידע סודי של האוניברסיטה;

 מקובל

(  מידע אשר גילויו נדרש 4)
 טפמש בהתאם לצו של בית

על ת וסמכת מורש ואמוסמך 
 ; עדיש את המורדי דין לפ

 מקובל

( מידע אשר גילויו אושר 5)
 מראש על ידי האוניברסיטה.

 מקובל

אבטחה  29 23
 וסודיות

בשורה הראשונה,  לאחר   13.3
המילה: "באוניברסיטה" נבקש 

להוסיף את המילים: "בכפוף 
 לכל דין".

 
כי מניעת נבקש  כמו כן, 

הכניסה תיעשה מסיבות 
סבירות בלבד ותוך מתן נימוק 

 ."לספק בדבר המניעה

 מקובל
 
 
 
 
 

 מניעת הכניסה תנומק

למחוק סעיף זה נבקש  15 קיזוז 29 24
בשלמותו )זכות קיזוז תעשה 
על פי דין(. לחילופין,  נבקש 

להגביל את הקיזוז לחוב קצוב 
 בלבד.

 הסעיף יישאר בעינו

ביטול ההסכם  30 25
 ופקיעתו

נבקש למחוק סעיף זה  16.2
בשלמותו )נוסח הסעיף כללי 

 מדי(.

 הסעיף יישאר בעינו
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ביטול ההסכם  30 26
 ופקיעתו

לתקן את הסעיף כך נבקש  16.3
שהאוניברסיטה תהיה רשאית 

להפסיק ההתקשרות אם 
 ימים 7לא תוקנה תוך  ההפרה

מקבלת הודעה בכתב בה 
 .פורטה ההפרה ונדרש תיקונה

 לא

ביטול ההסכם  30 27
 ופקיעתו

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את  16.6
: "הספק יהא זכאי המשפט

לקבלת מלוא ההוצאות 
שהוצאו על ידיו בפועל עד 

כל למועד ביטול ההסכם, 
ההוצאות אשר הספק התחייב 

עליהן לצדדים שלישיים, כל 
דמי ביטול, נזק, החזרים 

וכיו"ב בגינם יחויב הספק על 
וכן לחלק ידי צדדים שלישיים,  

היחסי של השכר המגיע לספק 
קה, ככל בגין שירותי ארגון והפ

 ששירותים אלו סופקו."

מקובל בכפוף למחיקה 
 המסומנת

ביטול ההסכם  30 28
 ופקיעתו

ב16.8
' 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את 
לא  הנ"ל הליכיםההמשפט: "ו
  . יום" 30בוטלו תוך 

 מקובל

ביטול ההסכם  31 29
 ופקיעתו

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את  16.10
: "למעט מלוא המשפט

ההוצאות שהוצאו על ידיו 
בפועל עד למועד ביטול או 

כל ההוצאות פקיעת ההסכם, 
אשר הספק התחייב עליהן 
לצדדים שלישיים, כל דמי 

ביטול, נזק, החזרים וכיו"ב 
בגינם יחויב הספק על ידי 

וכן החלק צדדים שלישיים,  
היחסי של התשלום המגיע 

לספק בגין שירותי ארגון 
ככל ששירותים אלו והפקה, 
 סופקו."

מקובל בכפוף למחיקה 
 המסומנת

פיצויים  31 30
 מוסכמים

נבקש למחוק סעיף זה  17
בשלמותו שכן לאוניברסיטה 

ממילא סעדים במקרה של 
הפרת ההסכם מצד הספק 

מכוח ההסכם והדין, כמו גם 
זכות סיום ההסכם באופן חד 

צדדי. לחילופין, נבקש כי לספק 
על החלטת תהיה זכות ערר 

 הסעיף יישאר בעינו
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מימוש פיצוי מוסכם )ככל 
שההפרה לא תוקנה(. בנוסף, 

נבקש להפחית את גובה 
הפיצויים המוסכמים 

 )ד(.17.2המפורטים בסעיף 
ערבות למילוי  32 31

התחייבויות 
 הספק

נבקש למחוק סעיף זה  18.2
בשלמותו שכן מנגנון פיצוי 

מוסכם ללא הוכחת נזק אינו 
בנסיבות העניין. סביר 

לאוניברסיטה ממילא סעדים 
במקרה של הפרת ההסכם מצד 

הספק מכוח ההסכם והדין, 
כמו גם זכות סיום ההסכם 

 באופן חד צדדי.

 הסעיף יישאר בעינו

א' -2נספח  34 32
)נוסח ערבות 

 ביצוע(

נבקש להוסיף מלל לכתב  
הערבות בנוסח להלן: "ערבות 

זו אינה ניתנת להעברה או 
 להסבה".

 מקובל

אישור קיום  35 33
 ביטוחים

נספח 
ב'  2

סעיף 
1 

נבקש למחוק את המילים : 
 רעידת אדמה"

מפנה את תשומת ליבכם 
"...הספק רשאי  – 12.2לסעיף 

שלא לערוך ביטוח רכוש 
לאישור  1כמפורט בסעיף 

עריכת הביטוח, במלואו או 
בחלקו, ואולם האמור בסעיף 

להלן יחול לגבי כל אובדן  12.5
או נזק לרכוש כאילו נערך 

 הביטוח במלואו". 
אישור קיום  35 34

 ביטוחים
נספח 

ב'  2
סעיף 

2 

נבקש להחליף את הסכום 
 $18,000,000 בסכום 5,000,000

 ₪ 

 מאושר 

אישור קיום  35 35
 ביטוחים

נספח 
ב'  2

סעיף 
2 

נבקש להוסיף לאחר המילה 
"ביטוח לאומי" את המשפט 

 למל"ל 328"בהתאם לתקנה 

 לא מאושר 

אישור קיום  35 36
 ביטוחים

נספח 
ב'  2

סעיף 
2 

נבקש למחוק את השורה: 
כי חריג אחריות  "מוסכם בזאת

 מקצועית לא יחול על נזקי גוף"

 לא מאושר 

 40 - 
46 

טבלאות ניסיון 
 חוברת הצעה –

סעיף 
8.2  +

15.1.
1.1 

 8-הדרישה ל 8.2בסעיף 
 3חודשים ב  24רועים ב יא

מצוין  15.1.1.1שנים ובסעיף 
רועים נוספים יא 4-בונוס ל

 11 -בטבלה יש רק מקום ל

ניתן להוסיף טבלאות בדרך של 
העתקה או צילום. יש לשמור 

על מבנה הטבלאות כפי 
 שפורסם.
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בונוס רועי ירועים  כולל איא
רוע ירועים  כולל איא 12 -ולא ל

בונוס. האם ניתן להוסיף עוד 
 רועים?יא

 


