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 2.5סעיף 

נבקש לשנות את דרישות הסף של לקוחות דתי 

 100,000עם סה"כ כולל של  1לאומי  לקוח 

 לשלוש שנים

 כנו.ישאר על לא מקובל. תנאי הסף 

ביקשנו לציין שני לקוחות להם סיפק המציע 

שירותי קריאטיב ודיגיטל המיועדים למגזר 

. היקף ההתקשרות עם כל אחד לאומי-הדתי

ש"ח. אין לנו  100,000מלקוחות אלה הוא 

לקוח אחד לו סיפק אפשרות להסתפק בהצגת 

 המציע קמפיין המיועד לציבור הדתי לאומי.

 2.6סעיף 

נבקש לשנות את דרישות הסף של לקוחות 

 100,000לקוחות עם סה"כ כולל של  2חרדים 

 לשנתיים

 לא מקובל. תנאי הסף ישאר על כנו.

ביקשנו לציין שני לקוחות להם סיפק המציע 

המיועדים למגזר  שירותי קריאטיב ודיגיטל

החרדי. היקף ההתקשרות עם כל אחד 

ש"ח. אין לנו  100,000מלקוחות אלה הוא 

אפשרות להסתפק בהצגת לקוח אחד לו סיפק 

 .החרדיהמציע קמפיין המיועד לציבור 

 סיון עם מכללות ילהוסיף נ 2סעיף  

 לא מקובל. תנאי הסף ישארו על כנם.

ניסיון קודם עם מכללות/מוסדות להשכלה 

גבוהה לא נדרש במסגרת תנאי הסף, אך כן 

ניקוד האיכות כמפורט בסעיף נדרש במסגרת 

 להזמנה למכרז. 9.4.2
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 - 1נספח א

  1סעיף 

תת סעיף 

 ד'

לא הגיוני לרשום ללא הגבלה. נא להבהיר או 

 לרשום הגבלה כל שהיא

ללא הגבלה, כל בקשה להתאמת גודל של 

באנרים תהיה בהתאם לפריסה של הקמפיין. 

נתון זה משתנה מקמפיין לקמפיין. בדרך כלל 

מדובר על גוגל, פייסבוק, אינסטגרם, ואתרי 

 המגזר הדתי והחרדי. כפוף לשינויים.
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 - 1נספח א

  1סעיף 

תת סעיף 

 ה'

הגבלה. נא להבהיר או לא הגיוני לרשום ללא 

 לרשום הגבלה כל שהיא

 3-15ללא הגבלה. בד"כ מדובר בכמות של 

התאמות גודל שונות לאותה המודעה. כפוף 

 לשינויים בהתאם לפריסה.
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 5.2סעיף 

להסכם 

למתן 

 השירותים

עד לפסק דין "  –בסוף הסעיף יש להוסיף 

חלוט )ובכפוף לכך שנותן השירותים לא 

יתפשר בכל תביעה כאמור אלא באישור 

המזמין שלא ישלל אלא מנימוקים סבירים( 

ושהמזמין ישתף פעולה עם נותן השירותים 

 לצורך ניהול ההגנה נגד התביעה."

להסכם  5.2מקובל באופן חלקי. בסוף סעיף 

 המלים:יתווספו 

 ".לפסק דין אשר לא עוכב ביצועו ובהתאם"

 

עצמו מתייחס כבר לכך שתינתן  5.2סעיף 

לנותן השירותים במקרה שכזה הזדמנות 

הדרישה או סבירה להתגונן ו/או להסיר את 

 התביעה.

 

 5סעיף 

להסכם 

למתן 

 השירותים

שני סעיפים חדשים  5יש להוסיף לסעיף 

 כדלקמן:

זה, ועל אף כל  על אף האמור בסעיף  5.3

הוראה אחרת בהסכם או בדין, מוסכם בזאת 

 מפורשות כי:

למעט במקרה של נזקי גוף או נזק שנגרם  5.3.1

על ידי נותן השירותים בזדון, אחריותו של נותן 

השירותים והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או 

השיפוי בהם יישא על פי הסכם זה ו/או על פי 

על סכום השווה דין, לא יעלו באופן מצטבר 

לתמורה ששולמה לו בגין השירותים על פי 

 ההסכם.

נותן השירותים יהיה אחראי לנזקים  5.3.2

ב בכל מקרה בכל נזק יישירים בלבד ולא יחו

 עקיף או תוצאתי.

 יתווסף הסעיף הבא: 5לסעיף  –הבהרה 

על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל   5.3

בזאת הוראה אחרת בהסכם או בדין, מוסכם 

 מפורשות כי:

נזקים למעט במקרה של נזקי גוף או  5.3.1

הנובעים ו/או קשורים להפרת התחייבויות 

לשמירה על סודיות והימנעות נותן השירותים 

להסכם( ו/או  8מניגוד עניינים )כאמור בסעיף 

להסכם(  9הפרות קניין רוחני )כאמור בסעיף 

ון, נזק שנגרם על ידי נותן השירותים בזדו/או 

אחריותו של נותן השירותים והשיעור המרבי 

של הפיצויים ו/או השיפוי בהם יישא על פי 

הסכם זה ו/או על פי דין, לא יעלו באופן 

מצטבר על סכום השווה לתמורה ששולמה לו 

 בגין השירותים על פי ההסכם.

נותן השירותים יהיה אחראי לנזקים  5.3.2

נזק  ב בכל מקרה בכליישירים בלבד ולא יחו

 עקיף או תוצאתי.
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 8.1סעיף 

להסכם 

למתן 

 השירותים

נבקש לתקן את הגדרת המידע הסודי כך 

שתכלול החרגות סטנדרטיות כמו )א( מידע 

שהינו נחלת הכלל או כזה שהפך להיות נחלת 

הכלל שלא עקב הפרת התחייבות נותן 

השירותים לשמירת סודיות, )ב( מידע אשר 

כדין בכל עת מצד שלישי גולה לנותן השירותים 

שאינו חב חובת סודיות למזמין, )ג( מידע שנותן 

השירותים יכול להוכיח כי פותח על ידו באופן 

 יתווספו המלים: 8.1מקובל. בסוף סעיף  

שהינו )א( מידע לא יחול לגבי: המידע הסודי 

נחלת הכלל או כזה שהפך להיות נחלת הכלל 

שלא עקב הפרת התחייבות נותן השירותים 

לשמירת סודיות, )ב( מידע אשר גולה לנותן 

השירותים כדין בכל עת מצד שלישי שאינו חב 

חובת סודיות למזמין, )ג( מידע שנותן 
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עצמאי ללא הסתמכות או שימוש במידע 

שהתקבל מהמזמין, וכן )ד( מידע אשר נדרש 

לגלותו על פי החלטתה שיפוטית או על פי 

הוראה מחייבת של רשות מוסמכת, ובלבד 

הניתן )לרבות על פי דין( נותן השירותים שככל 

יעדכן את המזמין בהקדם אודות המידע 

שגילויו התבקש על ידי ההחלטה/הרשות 

המוסמכת על מנת לאפשר למזמין לפעול 

 לביטול ו/או לצמצום הדרישה לגילוי המידע.

השירותים יכול להוכיח כי פותח על ידו באופן 

שימוש במידע  עצמאי ללא הסתמכות או

שהתקבל מהמזמין, וכן )ד( מידע אשר נדרש 

לגלותו על פי החלטתה שיפוטית או על פי 

הוראה מחייבת של רשות מוסמכת, ובלבד 

שככל הניתן )לרבות על פי דין( נותן השירותים 

יעדכן את המזמין בהקדם אודות המידע 

שגילויו התבקש על ידי ההחלטה/הרשות 

מזמין לפעול המוסמכת על מנת לאפשר ל

 לביטול ו/או לצמצום הדרישה לגילוי המידע.

 

 לתשומת לבכם: יש להגיש פרוטוקול זה חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז

 .16:00, עד השעה 2021 באוגוסט 4תשפ"א,  אבב כ"וי מועד אחרון להגשת הצעות: יום רביע

 

 בברכה,

 תהילה טובי

 מכרזי רכשרכזת 

 המרכז האקדמי לב


