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לכבוד
משתתפי קול הקורא

קול קורא ממוכן (מקוון)
להתממשקות לפלטפורמה אפליקטיבית של נתיבי איילון בע"מ
הודעת הבהרה מס'  - 2מענה לשאלות הבהרה
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן" :החברה" או "נתיבי איילון") מתכבדת לפרסם מענה לשאלות ההבהרה
בקשר לקול הקורא שבנדון (להלן" :קול קורא") ,כדלקמן:

 .1מענה לשאלות ההבהרה
מס'

סעיף/נושא

.1

סעיף 4.3

.2

סעיף 4.3

.3

סעיף 5.2

.4

סעיף 12.7
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שאלות/תשובות
שאלה :נבקש להוסיף לאחר המילים "שימוש במידע" את המילים "שיגיע אליו
מהחברה במסגרת חילופי דברים בקשר עם הקול הקורא".
תשובה :הבקשה נדחית.
שאלה :נבקש להחליף את המילים לאחר הביטוי "או להעביר" בנוסח הבא
"להעביר מידע כאמור ,אלא אם הדבר מותר למציע על פי חוק הגנת הפרטיות,
תשמ"א ,1981-התקנות וההנחיות מכוחו".
תשובה :הבקשה נדחית.
שאלה :נבקש להחליף את נוסח הסעיף בנוסח הבא:
"לאחר הגשת המסמכים על ידי המציעים על פי הקול הקורא ועד להתקשרות בין
החברה למציעים (אם תהיה כזו) ,המציעים ימשיכו בפעילותם השוטפת לספק
שירותי תפעול באמצעות האפליקציות שלהם".
תשובה :הבקשה נדחית.
שאלה :נבקש להוסיף לאחר הביטוי "לעשות שימוש במידע" את המילים "שיימסר
על ידי המציע לפי סעיף  8לקול הקורא"
תשובה :הבקשה נדחית.
שאלה :האם ניתן לעדכן את ה ,NDA-באופן הבא:
 .1סעיף :3
 .1.1לא להעביר לחברה מידע שאסף הספק על ציבור המשתמשים;

 .2סעיף :5
 .2.1לשנות את הסעיף כך שיצוין כי הוא חל רק לאחר פס"ד חלוט ובתנאי
שהנזק לא נגרם עקב הודעה המשתתף על הפסקת ההתקשרות.
 .2.2נבקש להחליף את הסעיף כך שיופיע" :מקבל המידע יישא באחריות
לנזק ישיר בלבד ,ולא יישא באחריות לכל נזק עקיף ,תוצאתי ,מיוחד
או עונשי שייגרם לנתיבי איילון ,או למי מטעמה או לצד שלישי כלשהו,
לרבות אך לא רק ,אובדן הכנסה ,אובדן נתונים ,עלויות השבתה ,הפסד
רווח או פגיעה במוניטין".
 .3סעיף :7
 .3.1נבקש למחוק את המילים "אנו מתחייבים לטעון לחיסיון".
תשובה :הבקשה נדחית.
שאלה :נבקש להחריג מהגדרת המידע עליו חלה חובת הסודיות ,כל מידע:
(א) שהיה מצוי בחזקתו של המקבל המידע קודם לגילוי ע"י נתיבי איילון ללא הפרת
חובת שמירת סודיות;
(ב) שפותח באופן עצמאי על ידי מקבל המידע או מי מטעמו ,ללא הסתמכות על
מידע סודי של נתיבי איילון;
(ג) שנמסר למקבל המידע על ידי צד ג' ללא הפרת חובת סודיות;
(ד) שיוצר על ידי מקבל המידע או מי מטעמו במסגרת השירותים ואשר הינו גנרי
או כללי ,לרבות ידע מקצועי ,שיטות עבודה ,מתודולוגיה know-how ,וכיוצא
באלה ,ואינו מכיל מידע סודי אשר הועבר על ידי נתיבי איילון;
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(ה) מידע שהינו בנחלת הכלל במועד גילויו או שהפך נחלת הכלל שלא עקב הפרת
חובת סודיות על ידי מקבל המידע;
(ו) אשר גילויו נדרש עפ"י דין.
תשובה :הבקשה מתקבלת חלקית.
לנספח ה NDA-יצורף הנוסח הבא:
במשפט האחרון בפסקה השניה למבוא ,לאחר המילים "ופתוח לעיון הציבור"
יתווסף " :מידע שהיה ידוע למקבל המידע לפני קבלתו מנתיבי איילון לפי הקול
קורא ,ההסכם שנכרת בעקבותיו או לפי הסכם אחר שביניהם ,ומבלי שהופרה
התחייבות לסודיות של גורם כלשהו; מידע שנמסר למקבל המידע מגורם שלישי
שלא עקב הפרת הסכם ומקבל המידע אינו כפוף להתחייבות לשמירת סודיות
כלפי אותו גורם שלישי; מידע אשר גילויו נדרש על פי דין וטענת החיסיון לגביו
לא נתקבלה על ידי הגוף המוסמך לכך".

.7

שאלה :האם משתתף שאינו עומד בתנאי הסף במלואם ,אלא באמצעות ספק משנה
ממנו הוא שוכר את דרישות המערכת ,עומד בדרישות הסף האמורות?

דרישות
הסף ,סעיף
6.1.1

.8

דרישות
הסף ,סעיף
6.1.1

.9

דרישות
הסף ,סעיף
6.1.2

תשובה :מובהר למשתתפים כי עליהם לעמוד בכל תנאי הסף האמורים בעצמם.
ככל והמשתתף הוא בעל זיכיון שימוש בכל זכויות המערכת ,אין כל מניעה
להשתתף בקול הקורא.
שאלה :האם משתתף יכול "לרשת" יכולות מערכת מספק משנה בהסכמתו
הכתובה לצורך השתתפותנו בקול הקורא?
תשובה :במסגרת הקול הקורא ,נדרשים המשתתפים המעוניינים לקחת חלק
בקול הקורא לעמוד בעצמם בכל דרישות הסף.
שאלה :האם משתתף אשר שירותיו היו זמינים לרווחת הציבור באפליקציה
מסוימת בבעלות המשתתף ,והוחלפה מאז לאפליקציה אחרת (גם היא בבעלות
המשתתף) ,רשאי להשתתף בקול הקורא?
תשובה :ככל והמערכת היתה זמינה (גם אם המערכת עצמה פעלה תחת שתי
אפליקציות שונות) ,אין כל מניעה להשתתף בקול הקורא.

 .2תשומת לב המציעים כי מצורף נספח  NDAמעודכן לאור שאלה  6מעלה.

