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 1שאלות ספק מס'  .1

 פרוט השאלה וההבהרה סעיף פרק ספ'

נספח  1
0.7.4 

  

כפי  –ה'  11סעיף  לא תוקןמבדיקת ההסכם המתוקן שצורף לקובץ זה עולה כי  ה' 11
, בנוגע 4שאלות  בקובץ 4של ספק  10שנאמר כי ייעשה, בהתאם למענה לשאלה 

. הוועדה הסכימה כי תנאי השיפוי לשיפוי במצב של הפרת פטנטים וזכויות יוצרים
 ב' להסכם. 11יהיו כמו אלו להם הסכימה ואותם תיקנה בסעיף 

הערתכם נבדקה ונמצאה נכונה. הטקסט שאמור להיות בסיפא של סעיף  :הבהרה
סר לו על ידי  הוועדה הספק ישפה את הוועדה לאחר שתימ: ה' צריך להיות 11

הודעה בדבר כל הגשת תביעה ו/או דרישה ו/ או טענה. הוועדה תשתף פעולה באופן 
ימים ממועד פסק דין סופי המטיל חובת  7סביר עם הספק. השיפוי יינתן בתוך 

 .תשלום על הוועדה

. הנוסח הסופי 6יש לחתום על ההסכם בנוסח שנשלח לספקים בקובץ הבהרות מס' 
 .הזוכה ת חתימת ההסכם עם הספקיתוקן בע

 

 2שאלות ספק מס'  .2
 

 פרוט השאלה וההבהרה סעיף פרק ספ'

עמדות מודיעין בחירות. כמות העמדות ומיקומן בארץ נדרשת לצורך היערכות  3.3.0.5 3 1
לוגיסטית. ההגדרה של ריכוזי קלפיות גדולים אינה מספקת להערכה של כמות 

מדות וכן פיזורם בארץ מחייב לוגיסטיקה האנשים הנדרשים לאייש את הע
 מתאימה. נא תשובתכם הדחופה!

: תיפעול עמדות המודיעין ייעשה על ידי עובדי ועדת הבחירות עצמם הבהרה
ואין צורך באיוש על ידי עובדי הספק. לצורך הנחות העבודה, עליכם לקחת 

קין עת עמדות כאלו, בערים גדולות בלבד. יהיה צורך להת 10בחשבון שיהיו 
העמדה ביום הבחירות ולפרקה בסוף יום הבחירות, אם תהיינה עמדות נוספות 

 הן תתומחרנה בנפרד.

בשל הבדיקות הביטחוניות בכניסה למשכן הכנסת האם ניתן יהיה להכניס את    2
חבילות המכרז  הסגורות וחתומות או שנתבקש לפתוח אותך לצורך בדיקות 

 בתום הבדיקה?ביטחוניות  ולארוז אותן מחדש 

: יודגש שוב כי יש להודיע מראש על מועד ההגעה למסירת ההצעה. הבהרה
מקובל, יש למסור מראש את מספרי הזהות של מוסר ההצעה. השליח מטעם כ

מוסר ההצעה יעבור את הבדיקות הביטחוניות הרגילות לכניסה למשכן הכנסת. 
 כעיקרון, החבילה תעבור שיקוף ולא תיפתח.

 
 3מס'  שאלות ספק .3

 

 פרוט השאלה וההבהרה סעיף פרק ספ'

ברצוננו לדעת האם ניתן להאריך את הערבות הבנקאית שכבר הוצאנו עד לתאריך ה    
– 31.7.2002 . 

 .2002ביולי  31 -הערבות חייבת להיות לתאריך ה:  הבהרה

 


