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 מענה   שאלה  נוסח קיים  סעיף עמוד מס"ד

הספק מתחייב בזה לפצות   12.2 32 1
ולשפות את המכללה בגין  

כל נזק, תשלום והוצאה  
 )כולל הוצאות 

משפטיות( אשר ייגרמו לה  
ו/או יידרשו ו/או ייתבעו  

ממנה ע"י כל אדם בשל כל  
 נזק ו/או פגיעה ו/או 

אובדן ו/או הפסד, להם הוא  
אחראי בהתאם להסכם זה  
להוראות   בהתאם  ו/או 

 הדין. 

נבקש שסעיפי השיפוי  
יהיו בכפוף לכך  

שהתביעה הובאה  
לידיעתנו, ניתנה  

הזדמנות להתגונן  
ושלא תהיה יכולת  

להתפשר אלא  
אש  בהסכמתנו מר

 ובכתב. 
 

למסמך   12.2בסיפא של סעיף   
תתווסף התוספת החוזה,  -ד'

 הבאה: 
"ובלבד שתימסר לספק הודעה 

בכתב בדבר תביעה שהוגשה 
ותינתן לו אפשרות להתגונן. 

המכללה לא תתפשר במסגרת 
תביעה שהוגשה בנסיבות  

האמור בסעיף זה, מבלי לקבל 
את הסכמת הספק מראש  

 ובכתב." 

המכללה תהא בעלת זכויות   15.1 34 2
היוצרים היחידה ובעלת  
מלוא הזכויות האחרות  

זכויות   מכל סוג שהוא, בין
קניין רוחניות ובין  

רישיונות שימוש, מדגמים,  
 סימן רשום, פטנט וכיו"ב 

הבעלות   –קניין רוחני 
בתוצרים בכפוף  

לזכויות צדדי ג' ועל פי  
 ההסכמים עמם. 

 

ליבכם,   לתשומת  שינוי.  אין 
סעיף  האמ של  בסיפא    15.1  ור 

 . החוזה  -למסמך ד'

נבקש להוסיף התראה   ערבות לקיום החוזה  17 38 3
לתיקון לפני הפעלת  

 . הערבות

ליבכם,  לתשומת  שינוי.  אין 
בסעיף   )ב( -)א(   18.1האמור 

 החוזה.   -למסמך ד'
  הצעה מדיה מסורתית )אוף   4

 ליין(
נבקש הבהרה לתמחור  

אינטש בידיעות  
אחרונות בחדשות  

לא מכירים   –ביום ו' 
 תמחור כזה. 

 

לאחר בדיקה נוספת עם העיתון,  
ביום   לאינטש  תמחור  קיים 
הנ"ל   המרכיב  לפיכך  שישי. 
בעינו   נותר  המסחרית  בהצעה 

 וללא שינוי. 

הצעה מדיה מסורתית )אוף     5
 ליין(

נבקש    - תמחור גלגלצ
להבין אילו שעות שיא  

/ רגיל  1/רגיל 2/ שיא 1
2 
 

לצורך המכרז נשתמש בהגדרות  
 המקובלות בתעשייה: 

  :שעות פריים 
 ערב  ו/או  06:00-11:00בוקר 

16:00-20:00  . 
  :שעות רגילות

 ערבו/או    11:00-16:00בוקר  
20:00-00:00 . 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 מענה   שאלה  נוסח קיים  סעיף עמוד מס"ד

אילו שירותי פרסום      6
אתם צריכים? נשמח  

לדעת שאכן אנחנו  
מספקים את כל  

 השירותים 
שאתם זקוקים להם  
לפני שאנחנו מגישים  

 מועמדות. 
 

כלל המענה לשאלה זו מצוי ב
  12נספח  , לרבות  מסמכי המכרז

 למסמכי המכרז.  

האם חובה להגיע      7
פיזית אליכם על מנת  

למסור את כל  
המסמכים או שיש  

דרך נוספת? במידה  
ואין דרך נוספת,  

נשמח לדעת איפה  
 אתם יושבים. 

 

על כל ספק מציע להגיש הצעתו  
מסמכי  בהתאם למפורט ב

במסירה אישית, בתיבת  , המכרז
   המכרזים של המכללה.

 
 

מסמך המענה לשאלות ההבהרה מהווה חלק ממסמכי המכרז ועל כל ספק מציע לצרף להצעתו מסמך זה, חתום  
 .מורשי החתימה מטעמוע"י 


