
 הנבחרות בבית הכושר לחדר כושר ציוד ותחזוקת התקנת ,לאספקת :2מספר  הבהרות מסמך
 בשפיים

 שאלה תשובה
 

 מקובל. -
 מקובל. -

 
 
 

מקובל חלק המשפט "בכפוף לפסק  -
 דין חלוט שלא עוכב ביצועו". 

 
המשך המשפט מוסדר בסיפא לסעיף 

6.3. 
 

 6.6מוסדרת בסעיף  למשפט הסיפא
 יהא הדדי.   6.6ומוסכם כי סעיף 

  – 6.1סעיף 
 המילים: "היחיד והבלעדי" יימחקו. -
לאחר המילים: "ו/או הקשורים  -

מכך" יתווסף: "בכפוף לפסק דין 
 חלוט שלא עוכב ביצועו".

לאחר המילים: "ולרבות הוצאות  -
משפטיות" יתווסף: "בכפוף לפסק 

דין חלוט שלא עוכב ביצועו, וכן לכך 
שההתאחדות תיידע את נותן השירות 

בכתב אודות כל דרישה ו/או תביעה 
מיד עם היוודע לה דבר קיומן, 

ונן תאפשר לנותן השירות להתג
מפניהן כראוי, תשתף פעולה עם נותן 

השירות ככל ותתבקש לכך ותימנע 
מלהתפשר עם התובע ו/או הדורש 

ללא קבלת הסכמת נותן השירות לכך 
 מראש ובכתב."

 
 

   מקובל. -
  – 6.2סעיף 
תתווסף רישא כדלקמן: "מבלי לגרוע  -

 מאחריות ההתאחדות על פי דין".
 
 

 
 

 מקובל. -

  – 6.3סעיף 
המילים: "ושכר טרחת עורך לאחר  -

דין" יבוא: "בכפוף לפסק דין חלוט 
 שלא עוכב ביצועו".

 
 

 
 מקובל. -

   
 

   - 6.4סעיף 
תתווסף רישא כדלקמן: "מבלי לגרוע  -

 מאחריות ההתאחדות על פי דין".
 
 

 
 מדובר בכפל. -

   - 6.4סעיף 
תתווסף רישא כדלקמן: "מבלי לגרוע  -

 מאחריות ההתאחדות על פי דין".
 
 

 
 .מקובל -

   
 

 ביטוח: –נספח ג' להסכם  – 31עמוד 
 

המילים: "ו/או חברות שלובות  – 2.2סעיף 
 .ו/או חברות קשורות" יימחקו

 
 .מקובל -
 מקובל. -

 

נספח אישור עריכת ביטוחי נותן  – 33עמוד 
 השירות:

 
יימחקו  –שם מבקש האישור  -

 המילים: "ו/או קשורות".
יימחק קוד  –תחת פרק חבות המוצר  -

310. 
 
 

 ל עודאין בעיה להציע מספר אפשרויות כ ,כן
 הן עומדות בהגדרה של הפונקציה

.המקצוענית  

האם ניתן להגיש במסילת הריצה יותר 
מאופציה אחת? בתנאי כמובן שעומד 

 בקריטריונים הנדרשים.



 מובהר כי:

אלא אם צוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי  .1

 ההזמנה.

ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה, יחייבו את המציעים וייחשבו כחלק בלתי  .2

 נפרד מההזמנה.

המציע יצרף להצעתו להזמנה מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא  .3

 חתום על ידו בכל עמוד.

-מובהר כי ההזמנה מושא מסמך זה אינה מכרז כהגדרתו בחוק חובת מכרזים, תשנ"ב .4

 , ולא יחולו עליה הוראות דיני המכרזים. 1992

והתקנות שהותקנו מתוקף חוק זה אינם  1992-מובהר כי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב .5

חלים על ההתאחדות ועל הליך זה. גם אם נעשה במסמך זה שימוש במונח "מכרז" בין 

 על ידי ההתאחדות ובין על ידי מי מהמציעים אזי שהדבר נעשה למען הנוחות בלבד.

 


