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 firewallלהתקנת קווי אינטרנט בטכנולוגיית מטרו כולל  3/2021מכרז פומבי מס'  הנדון:

 4מס'  מסמך הבהרות -

 Firewallלהתקנת קווי אינטרנט בטכנולוגיית מטרו כולל  3/2021מכרז פומבי מס' בהמשך למסמכי  .1

 .ב תשובות המכללה לשאלות", מצים פוטנציאלייםאשר התקבלו ממשתתפובמענה לשאלות 

 .ההבהרה ו/או הבקשות והבהרות למסמכי המכרז .2

למכללה  יובהר כי אין נוסח התשובות המפורט להלן, זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו .3

 . וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה

 המכרז בו כחלק ממסמכיכל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במסמך הבהרה זה, ייחש .4

הפרשנות כאמור  אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה, תהיה

 .במסמכי המכרז

המכללה או  אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם .5

מהאמור במסמכי המכרז  ינויים היחידיםועדת המכרזים, ככל וניתן, בכל פורום או צורה שהיא. הש

 .הבהרה זה בלבד וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב

במפורש  האמור במכתב הבהרה זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר .6

 .אחרת

למסמכי  לצרפו ,מסמך הבהרה זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז .7

 .המכרז כשהוא חתום

 

 

 

 

 

 בברכה,                                                                 

 

המכללה האקדמית אחוה



  

 17מתוך  2עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

 :מענה לשאלות הבהרה

 להשיב כדלקמן:  תמתכבדמכללה שבנדון, ה מכרזהבקשר  מכללהבמענה לשאלות ההבהרה שהתקבלו אצל ה
 

סעיף/מראה  שם המסמך מס'
 ום אחרמק

נושא/כותרת 
 תשובה שאלה/הערה הסעיף

 – מסמך א'  .1
תנאי סף  3.2.7 תנאי המכרז

 מקצועיים

נבקש להבהיר שהכוונה שהיא שלמציע יש חיבור למגוון 

ספקי אינטרנט בחו"ל, מאחר המונח "תשתית ישירה" 

אינו ברור. נבקש להבהיר שניתן להסתפק בתצהיר על 

 מנת בדרישה זו.

יד את הדרישה לקבל אישור אודות בנוסף, נבקש להור

"רוחב הפס", נתוני קיבולת העברת המידע הינם חסויים 

 ועל כן אינם ניתנים לפירוט.

המכללה מבקשת כי לספק תהיה תשתית 

 ישירה ועצמאית לחו"ל.

 על הספק להצהיר כי רוחב הפס המינימלי הינו

 תואם לדרישות הקיימות במסמכי המכרז.

 ביר הצהרה.לצורך כך, על הספק להע

 –מסמך א'   .2
ערבות לקיום  4.5 תנאי המכרז

 ההצעה

נבקש לאשר כי הערבות תוגש פיזית ע"י שליח, בנוסף 

 ימי עסקים לאחר מועד ההגשה. 5תוגש עד 

הערבות לקיום ההצעה מאושרת לשליחה ע"י 

שליח אך תוגש עד המועד האחרון להגשת 

הצעות מחיר למכרז. ספק שיגיש את הערבות 

 , הצעתו לא תבדק.באיחור

 –מסמך א'   .3
 הגשת אופן 7.4 תנאי המכרז

 ההצעות

רק בחלקים בו  תהיהנבקש לאשר כי חתימה ידנית 

מקום חתימה למורשי חתימה, ובשאר הדפים  מצוין

 חותמת חברה בלבד ללא חתימה ידנית.

 הבקשה לא מתקבלת

 –מסמך א'   .4
 ההסכם 13.1 תנאי המכרז

ב הסכם זה לחברה נבקש להבהיר שהספק רשאי להס

אם או חברת אחות במסגרת שינוי מבני בקבוצת 

החברות עליה נמנה הספק, ובלבד שלא יהיה בכך כדי 

 לפגוע בזכויות המזמין.

 הבקשה לא מקובלת



  

 17מתוך  3עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

סעיף/מראה  שם המסמך מס'
 ום אחרמק

נושא/כותרת 
 תשובה שאלה/הערה הסעיף

5.  
 –מסמך ב' 
הסכם 

 ההתקשרות
3.15 

הצהרות 
והתחייבויות 

 הספק

להסכם )עמוד  6נבקש למחוק את הסעיף לאור סעיף 

 ש כדלקמן:(. לחלופין נבק23

 להבהיר כי אחריות הספק לכל נזק תהיה על פי דין. .א

להבהיר כי על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם  .ב

זה, הספק לא יהיה אחראי בשום מקרה לנזקים 

עקיפים, נלווים או תוצאתיים. בשירותים בתחום 

המחשוב והתקשורת מקובל כי הספק אינו אחראי 

הפסד לנזקים עקיפים ותוצאתיים )ובכלל זאת 

הכנסה, אבדן נתונים וכיו"ב(. הגבלת האחריות 

נדרשת מאחר ששירותים מסוג זה חווים מעצם 

טיבם תקלות שונות שאינן בהכרח בשליטתו של 

 הספק ו/או שלא ניתן להתחייב למנוע אותן.

לקבוע כי אחריותו של הספק לכל נזק, למעט נזק  .ג

לגוף ולרכוש של המזמין או צד שלישי, תוגבל 

שווה לסך התמורה ששולמה לספק בפועל לסכום ה

החודשים שקדמו לאירוע הנזק. בשירותים  12-ב

בתחום המחשוב והתקשורת מקובל להגביל את 

האחריות הנזיקית של הספק לסכום 

פרופורציונאלי לתמורת העסקה. זאת, מאחר 

והנזקים העלולים להיווצר בשל תקלות במערכות 

נזיקי לא מחשוב ותקשורת הינם בעלי פוטנציאל 

מוגבל, וכן לאור העובדה ששירותי מחשוב חווים 

וף לדין. הבקשה לא מתקבלת. ההסכם כולו כפ

כמו כן בסיפא של הסעיף יוסף: "בכפוף לאמור 

 להלן". 6בסעיף 



  

 17מתוך  4עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

סעיף/מראה  שם המסמך מס'
 ום אחרמק

נושא/כותרת 
 תשובה שאלה/הערה הסעיף

תקלות כאלה מעצם טבען, ואין אפשרות למנוע 

אותן לגמרי. אחריות לא מוגבלת מהווה חשיפה 

וסיכון שאינם מצדיקים, מבחינה כלכלית, את 

 העסקה.

 דחיית בקשה זו עלולה למנוע מחברתנו להגיש הצעתה

6.  
 –מסמך ב' 
הסכם 

 ההתקשרות
3.17 

הצהרות 
והתחייבויות 

 הספק

נבקש להאריך את המועד להפעלת הקווים והתקנת 

 יום. 30-הציוד ל

בנוסף, נבקש להבהיר כי הספק לא יהיה אחראי 

נן בשליטתו, לעיכובים או הפרות הנובעים מנסיבות שאי

לרבות מעשה או מחדל של המזמין או צד שלישי שאינו 

 בשליטת הספק, או כוח עליון.

 מקובל

7.  
 –מסמך ב' 
הסכם 

 ההתקשרות
 תקופת ההסכם 4.2

נבקש להבהיר כי המכללה תהא מחוייבת לשלם לספק 

את מלוא התמורה עבור ציוד אשר הוזמן על ידה 

 ות.במקרה של ביטול לפני תום תקופת ההתקשר

 מקובל

8.  
 –מסמך ב' 
הסכם 

 ההתקשרות
 התמורה 5.3

מיום הפקת  30נדרש לשנות: תנאי תשלום שוטף +

החשבונית, באמצעות הו"ק  עבור חיובים שוטפים 

ימים מיום  30בלבד, עבור הזמנת הציוד התשלום יהיה 

 .אישור החשבונית ע" המזמין

 לא מקובל



  

 17מתוך  5עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

סעיף/מראה  שם המסמך מס'
 ום אחרמק

נושא/כותרת 
 תשובה שאלה/הערה הסעיף

9.  
 –מסמך ב' 
הסכם 

 ההתקשרות
 אחריות 6.1

להבהיר שהספק לא יהיה אחראי לנזקים  נבקש

 עקיפים, נלווים או תוצאתיים.

 דחיית בקשה זו עשויה למנוע מחברתנו הגשת הצעה

ההסכם כולו כפוף לדין. כמו כן ראו תיקון 

 .6.3לסעיף 

10.  
 –מסמך ב' 
הסכם 

 ההתקשרות
 אחריות 6.1

נבקש להבהיר שאחריות הספק לנזקים ישירים, למעט 

מוחשי, לא תעלה על סכום השווה נזק לגוף או רכוש 

לספק במהלך  לסך התמורה המצטברת ששולמה

 החודשים שקדמו לאירוע הנזק.12

 דחיית בקשה זו עשויה למנוע מחברתנו הגשת הצעה

ההסכם כולו כפוף לדין. כמו כן ראו תיקון 

 .6.3לסעיף 

11.  
 –מסמך ב' 
הסכם 

 ההתקשרות
 אחריות 6.1

 נבקש כדלקמן:

 הספק לכל נזק תהיה על פי דין.להבהיר כי אחריות  .ד

להבהיר כי על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם  .ה

זה, הספק לא יהיה אחראי בשום מקרה לנזקים 

עקיפים, נלווים או תוצאתיים. בשירותים בתחום 

המחשוב והתקשורת מקובל כי הספק אינו אחראי 

לנזקים עקיפים ותוצאתיים )ובכלל זאת הפסד 

ו"ב(. הגבלת האחריות הכנסה, אבדן נתונים וכי

נדרשת מאחר ששירותים מסוג זה חווים מעצם 

טיבם תקלות שונות שאינן בהכרח בשליטתו של 

 הספק ו/או שלא ניתן להתחייב למנוע אותן.

לקבוע כי אחריותו של הספק לכל נזק, למעט נזק  .ו

לגוף ולרכוש של המזמין או צד שלישי, תוגבל 

ההסכם כולו כפוף לדין. כמו כן ראו תיקון 

 .6.3לסעיף 



  

 17מתוך  6עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

סעיף/מראה  שם המסמך מס'
 ום אחרמק

נושא/כותרת 
 תשובה שאלה/הערה הסעיף

בפועל  לסכום השווה לסך התמורה ששולמה לספק

החודשים שקדמו לאירוע הנזק. בשירותים  12-ב

בתחום המחשוב והתקשורת מקובל להגביל את 

האחריות הנזיקית של הספק לסכום 

פרופורציונאלי לתמורת העסקה. זאת, מאחר 

והנזקים העלולים להיווצר בשל תקלות במערכות 

מחשוב ותקשורת הינם בעלי פוטנציאל נזיקי לא 

ובדה ששירותי מחשוב חווים מוגבל, וכן לאור הע

תקלות כאלה מעצם טבען, ואין אפשרות למנוע 

אותן לגמרי. אחריות לא מוגבלת מהווה חשיפה 

וסיכון שאינם מצדיקים, מבחינה כלכלית, את 

 העסקה.

 דחיית בקשה זו עלולה למנוע מחברתנו להגיש הצעתה

12.  
 –ב' מסמך 

הסכם 
 ההתקשרות

 אחריות 6.3

נבקש להבהיר שחובת הספק לשפות את המזמין בגין 

כל תביעה, מכל סיבה שהיא, תהיה כפופה לתנאים 

 הבאים:

המכללה תודיע לספק בהקדם האפשרי אודות  .1

 תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן מפניה.

ניהול התביעה תימסר באופן מלא ובלעדי לידי  .2

ף פעולה עם הספק בהגנה הספק, והמכללה תשת

 מפני התביעה.

"המכללה תאפשר בסיפא של הסעיף יבוא: 

לספק להתגונן כנגד טענה ו/או תביעה כאמור, 

וזאת מיד עם קבלת הדרישה ו/או התביעה ו/או 

ההודעה ו/או הידיעה בדבר טענה כאמור, בידי 

בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל, ככל  .המכללה

 שייפסק בפסק דין ו/או החלטה חלוטים, כי

המכללה חבה בתשלום בגין תביעה ו/או דרישה 

כאמור, מתחייב הספק לשפות את המכללה 



  

 17מתוך  7עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

סעיף/מראה  שם המסמך מס'
 ום אחרמק

נושא/כותרת 
 תשובה שאלה/הערה הסעיף

חובת שיפוי תהיה אך ורק כנגד פסק דין חלוט או  .3

 הסכם פשרה שקיבל את הסכמת הספק מראש.

חובת השיפוי כפופה למגבלות האחריות שנקבעו  .4

 בהסכם זה.

לגבי הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, השיפוי יהיה  .5

 בגין הוצאות סבירות בלבד.

 ע מחברתנו להגיש הצעתהדחיית בקשה זו עלולה למנו

בגין כל סכום שייפסק בפסק דין או החלטה 

ימים ממועד  30חלוטים כאמור וזאת בתוך 

 ".קבלת דרישה בכתב מאת המכללה

13.  
 –מסמך ב' 
הסכם 

 ההתקשרות
 אחריות 6.6

יפוי בנוסף על האמור בסעיף זה, נבקש להבהיר שש

 המזמין כפוף לתנאים הבאים:

.הספק יקבל את הניהול הבלעדי של ההגנה מפני 1

תביעה כאמור, והמזמין ישתף פעולה באופן סביר על 

 חשבון הספק.

.המזמין לא יתפשר עם התובעים ללא אישור הספק 2

 מראש ובכתב.

 . שיפוי יהיה כפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו.3

מו כן ראו תיקון ההסכם כולו כפוף לדין. כ

 .6.3לסעיף 

14.  
 –מסמך ב' 
הסכם 

 ההתקשרות
הפרת ההסכם  11.2

 וסעדים

נבקש להבהיר שהספק לא יהיה אחראי לעיכובים או 

 הפרות שנגרמו כתוצאה מהגורמים הבאים:

 מעשה או מחדל של המזמין. .1

מעשה או מחדל של צד שלישי שאינו נתון  .2

 לשליטת הספק.

 כוח עליון.

 הבקשה לא מתקבלת.



  

 17מתוך  8עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

סעיף/מראה  שם המסמך מס'
 ום אחרמק

נושא/כותרת 
 תשובה שאלה/הערה הסעיף

15.  
 –מסמך ב' 
הסכם 

 ההתקשרות
הפרת ההסכם  11.3

 וסעדים

נבקש להבהיר שהתשלום עבור ביצוע פעולות באופן 

עצמי או באמצעות אחר יחול אך ורק על ההפרש בין 

עלויות אלה לעלויות שאמורה היתה המכללה לשלם 

לספק, שהסכומים שישלם הספק כפופים לסכומים 

יוגבלו עד לסכום סבירים ומקובלים בלבד וכן הסכומים 

 מסכום התמורה הכוללת עפ"י הצעת הספק. 10%של 

 דחיית בקשה זו עלולה למנוע מחברתנו להגיש הצעתה

 יימחק. 11.3סעיף 

16.  
 –מסמך ב' 
הסכם 

 ההתקשרות
 שונות 12.1

נבקש להבהיר שבמקרה של הסבת כלל פעילות הספק 

לחברה אחרת הנתונה לשליטת החברה האם של הספק, 

זה בכלל הסבת הפעילות, ובלבד שזכויות יוסב הסכם 

 המזמין לא תיפגענה.

 הבקשה לא מתקבלת.

17.  
 –מסמך ב' 
הסכם 

 ההתקשרות
 נבקש להבהיר שקיזוז ייעשה בכפוף להודעה מוקדמת. שונות 12.4

מקום המילים "ללא צורך במתן , ב12.4סעיף ב

הודעה מוקדמת" יבוא: "לאחר מתן הודעה 

 ".ימים 7מראש בת 

18.  
 –' נספח א

 –מפרט טכני 
 תכולת עבודה

 כללי 1.1

או  ACTIVE/ACTIVEבתצורת   FWה האם

ACTIVE/PASSIVE 2האם שני הקווים מגיעים ל 

 באחריות הלקוח ? WANאם כן המתג  FWה

 ,2אחד בבניין  FW-קו אינטרנט אחד מגיע ל

 .7לבניין מס'   FW-הקו הנוסף אמור להגיע ל

 .באחריות המכללה FW-והחיבור בין ה

יש לשים לב לג'יביקים שיש להוסיף למפרט 

וג'יביקים שיש להעביר מהתצורה הנוכחית 

 לתצורה החדשה

19.  
 –נספח א' 

 -מפרט טכני 
 תכולת עבודה

 כללי 1.10.1
"שדרוג הקו הקיים"  -פ הנוסח הקיים בסעיף "ע

מתייחס לספק הקיים עם לוז שדרוג לקו פעיל, במידה 
 מקובל



  

 17מתוך  9עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

סעיף/מראה  שם המסמך מס'
 ום אחרמק

נושא/כותרת 
 תשובה שאלה/הערה הסעיף

והזוכה הינו מחליף את הספק הקיים נבקש לקבל 

ימי  30לוחות זמנים התואמים לחיבור קו חדש של עד 

עסקים מרגע קבלת ההזמנה בפועל. מדובר על הקמה 

ם של צוות של קו חדש עם פריסת תשתית ועבודת סיבי

 .הנדסה

20.  
 –נספח א' 

 -מפרט טכני 
 תכולת עבודה

 כללי 1.10.2

ימי עסקים מיום  45יספוק תוך  - FORTINETציוד 

קבלת ההזמנה היות והציוד איזו זמין במלאי שוטף 

 .בארץ ומצריך הגעה מחו"ל

 מקובל.

יובהר כי על הזוכה במכרז לספק את רישיון 

במכללה השימוש מרגע שהרישוי הקיים 

 יסתיים, ללא קשר למועד אספקת הציוד.

21.  
 –נספח א' 

 -מפרט טכני 
 תכולת עבודה

 באחריות מי המשך השחלת הכבל לחוות השרתים? התקנת הקווים 2.3.3
 הספק אחראי באופן מלא

 להשחלה, חיבור, התקנה

22.  
 –נספח א' 

 -מפרט טכני 
 תכולת עבודה

 הגנה על הקווים 2.4.3 - 2.4.2

 דרישת הלקוח פע"בלת דוחות מתוזמנים נבקש לאשר ק

יתוזמנו  אלו דוחות כלומר, ולא בצפייה אונליין.

וישלחו במייל לגורמים הרלוונטיים ולבקשת  אוטומטית

 הלקוח ליום שעה רצויה. 

 מקובל

דוחות ביום   4-6לקבל המכללה מבקשת 

 משתמשים שונים חמישהל

23.  
 –נספח א' 

 -מפרט טכני 
 התכולת עבוד

שרות ואחריות  2.5.2.2
 לקווים

יינתן מענה טלפוני תוך שעה , מענה של טכנאי באתר 

 .שעות מרגע דיווח התקלה 4תוך  ןיינתהלקוח 

 , הסעיף נשאר ללא שינוי.לא מקובל

ד השירות יינתן קובפנייה טלפונית למיובהר כי 

 . כחוק .דק' 6מענה אנושי תוך 

מרגע עד שעה  –תחילת טיפול בתקלה מרחוק 

 פתיחת הקריאה.



  

 17מתוך  10עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

סעיף/מראה  שם המסמך מס'
 ום אחרמק

נושא/כותרת 
 תשובה שאלה/הערה הסעיף

( 4) ארבעיהיה תוך מכללה הגעת צוות טכני ל

 מרגע הדיווח.שעות 

24.  
 –נספח א' 

 –מפרט טכני 
 תכולת עבודה

 מאגר כתובות 2.6
יש להבהיר שכתובות אשר שייכות לספק אחד לא 

 תוכלנה להתפרסם אצל ספק אחר.
 מקובל

25.  
 –נספח א' 

 –מפרט טכני 
 תכולת עבודה

 תמאגר כתובו 2.6.3

הקיימות  IP-נבקש להבהיר כי במידה וכתובות ה

שייכות לספק הקיים לא ניתן להישאר עם אותן כתובות 

IP  כלומר , הכתובותIP  יישארו בבעלות הספק הקיים

 ולא ברשות הלקוח. 

 מקובל

26.  
 –נספח א' 

 –מפרט טכני 
 תכולת עבודה

 מאגר כתובות 2.6.3

תן ככל שירצה המזמין לבצע שימוש בכל זאת באו

של הספק הנוכחי יהיה עליו להמשיך  IP-כתובות ה

ולהחזיק במקביל שני קווים, היות ולא ניתן לפרסם מול 

 רשת הספק הזוכה את אותן הכתובות. 

 מקובל

27.  
 –נספח א' 

 –מפרט טכני 
 תכולת עבודה

 מאגר כתובות 2.6.3
נבקש לאשר כי במידה והספק הזוכה אינו הספק הקיים 

 שות .חד IPיסופקו כתובות 

על הספק הזוכה לספק כתובות בהתאם  מקובל,

 2.6.1למתואר בסעיף 

28.  
 –נספח א' 

 –מפרט טכני 
 תכולת עבודה

2.12.1.4 
 ואחריות שרות

Firewall & 
Analyzer 

שעות כיוון שזה הרישוי  24-שעות ל 8-נבקש לשנות מ
 .שקיים אצל היצרן

 מקובל

 –נספח ב'   .29
 תמחורטבלת ה 3 הצעת המציע

 10% -שר כי במידה ותחול עליית תעריפים עד נבקש לא

מצד היצרן ביום ההזמנה, המכללה תישא בעלות 

 הנוספת בהתאם.

 לא מקובל

 –נספח ב'   .30
 תמחורטבלת ה 3 הצעת המציע

נבקש להפריד את הציוד ואחריות יצרן בשורה נפרדת 

ולשנות את מטבע התשלום ל$ , זאת מכיוון שהמכרז 
 לא מקובל



  

 17מתוך  11עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

סעיף/מראה  שם המסמך מס'
 ום אחרמק

נושא/כותרת 
 תשובה שאלה/הערה הסעיף

יה לשנתיים, ואנו נהיה הינו לשלוש שנים עם אופצ

 חשופים שינויים בשער המטבע.

 –נספח ב'   .31
 :מובהר בזאת כי 4.4 הצעת המציע

 נבקש לשנות את התשלום בגין הציוד למזומן.

לחילופין נבקש לשנות את צורת התשלום בכך שאת 

המע"מ תשלמו במסגרת התשלום הראשון מכיוון שבעת 

מחיובים להפיק  מכירת טובין )ציוד( ללקוח אנו

יום מאספקת  14חשבונית על מלוא סכום העסקה בתוך 

 הטובין.

להפיק חשבונית  לא ניתןזאת, על פי חוק מע"מ. לכן 

 חודשית על ציוד, הדבר יהיה בניגוד לחוק מע"מ.

תנאי התשלום נשארים ללא שינוי כהגדרתם 

 במכרז.

חד אחד והתשלום עבור הציוד יהיה בתשלום 

 .ניתפעמי כנגד חשבו

 

32.  

 –נספח י' 
הוראות 
ודרישות 
 הביטוח

 דרישות הביטוח כללי

בשים לב למהות ההתקשרות ולעובדה כי במכללה כבר 

קיימת תשתית של קווי אינטרנט ולכך שהעבודה הפיזית 

הכרוכה בפעילות על פי תנאי המכרז )ככל שקיימת( היא 

שולית בלבד, עורך המכרז מתבקש לשקול מחדש את 

ת ביטוח עבודות קבלניות שאינו מתאים דרישתו לעריכ

לאופי והיקף העבודה כאמור. יובהר כי מבחינת מהות 

העבודה רובה נעשית מרחוק )בהתייחס לשדרוג 

-התשתית( וחלקה מתייחס לתוכנה בלבד )בכל הקשור ל

firewall.) 

ניתן ₪ אלף  250היה והעבודות יפחתו מסך של 

ג',  יהיה לקבל אישור ביטוח הכולל ביטוח צד

חבות מעבידים אשר מורחבים לכלול את 

העבודות במקום אישור על פוליסת עבודות 

 קבלניות אולם לא יהיה שינוי בסעיף

33.  

 –נספח י' 
הוראות 
ודרישות 
 הביטוח

 הגדרות כללי
מבוקש כי הגדרת "מבקש האישור" תתואם  -הגדרות 

 להגדרת "המכללה" על פי ההסכם.
 לא מקובל



  

 17מתוך  12עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

סעיף/מראה  שם המסמך מס'
 ום אחרמק

נושא/כותרת 
 תשובה שאלה/הערה הסעיף

34.  

 –נספח י' 
הוראות 
ודרישות 
 הביטוח

 ביטוחי המבוטח 1

 מבוקש כי:

שנים" תמחקנה ובמקומן ייכתב  7המילים " .א

 חודשים". 36"

הפס' השלישית לסעיף, החל מהמילים "לדרישת מבקש 

 האישור" תמחק.

 מקובל .א

 לעיל 20ראו התייחסותנו לשאלה  .ב

35.  

 –נספח י' 
הוראות 
ודרישות 
 הביטוח

 ביטוחי המבוטח 3

 מבוקש כי:

וטח מתחייב להמציא... על ידי המילים "המב .א

מבטח המבוטח" תמחקנה. תשומת לב עורך 

המכרז כי דרישה זו לא רלוונטית לאופי, היקף 

ומשך העבודות הרלוונטיות. אישור עריכת 

ביטוח חבות המוצר יומצא יחד עם יתר 

 הביטוחים.

לאחר המילים "שינוי לרעה" ייכתב "במהלך  .ב

 תקופת הביטוח".

 מחקנה.יום" ת 30המילים " .ג

 מקובל .א

 מקובל .ב

 מקובל .ג

36.  

 –נספח י' 
הוראות 
ודרישות 
 הביטוח

 ביטוחי המבוטח 4

 מבוקש כי:

לאחר המילים "עיתה לתביעה" ייכתב "הקשור  .א

 לפעילות המבוטח על פי הסכם זה".

לאחר המילים "על ידי מבקש האישור להגישה  .ב

למבטחים" ייכתב "ובלבד שהדבר אינו נוגד את 

 אינטרס המבוטח".

 מקובל .א

 מקובל .ב



  

 17מתוך  13עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

סעיף/מראה  שם המסמך מס'
 ום אחרמק

נושא/כותרת 
 תשובה שאלה/הערה הסעיף

37.  

 –נספח י' 
הוראות 
ודרישות 
 הביטוח

 ביטוחי המבוטח 6

 מבוקש כי:

לאחר המילים "רכוש נוסף ו/או משלים שייערך  .א

על ידי המבוטח" ייכתב "בקשר לפעילותו נשוא 

 הסכם זה".

המילים "כלפי מפקח / מנהל הפרויקט"  .ב

 תמחקנה.

לאחר המילים "חבות נוסף ו/או משלים שייערך  .ג

ייכתב "בקשר לפעילותו נשוא  על ידי המבוטח"

 הסכם זה".

 המילים "מפקח / מנהל הפרויקט" תמחקנה.

 מקובל .א

 מקובל .ב

 מקובל .ג

 מקובל .ד

38.  

 –נספח י' 
הוראות 
ודרישות 
 הביטוח

 ביטוחי המבוטח 7

 מבוקש כי:

המילים "בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח"  .א

 תמחקנה.

המילים "את המפקח... לטובת המבוטח("  .ב

 תמחקנה.

 ר עלול... וכן" תמחקנה.המילים "אש .ג

 המילים "ומבלי לגרוע... כלשהם" תמחקנה. .ד

 המילים "בפוף לפטור... במלואו" תמחקנה.

 מקובל .א

 מקובל .ב

 לא מקובל .ג

 לא מקובל .ד

39.  

 –נספח י' 
הוראות 
ודרישות 
 הביטוח

 ביטוחי המבוטח 10

מבוקש כי המילים "את הביטוחים המפורטים.... בסעיף 

טוחים ההולמים את זה" תמחקנה ובמקומן ייכתב "בי

 אופי והיקף ההתקשרות עמם".

 מקובל



  

 17מתוך  14עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

סעיף/מראה  שם המסמך מס'
 ום אחרמק

נושא/כותרת 
 תשובה שאלה/הערה הסעיף

40.  

 –נספח י' 
הוראות 
ודרישות 
 הביטוח

 ביטוחי המבוטח 13-11
יימחקו מאחר שאינם  13עד  11מבוקש כי סעיפים 

 רלוונטיים לאופי והיקף העבודות על פי תנאי המכרז.
 מקובל

41.  

 –נספח י' 
הוראות 
ודרישות 
 הביטוח

 .לבטל סעיף זה מבוקש ביטוחי המבוטח 13

 לא מקובל.

יודגש כי הסעיף מתייחס לביטוח עבודות 

 קבלניות בלבד

42.  

 –נספח י' 
הוראות 
ודרישות 
 הביטוח

 ביטוחי המבוטח 14

 מבוקש כי:

המילים "מפקח/ מנהל... לתגמולי  14.1בס"ק  .א

 הביטוח" תמחקנה.

 . יימחק.14.1.1.2ס"ק  .ב

מסכום  15%המילים "עד  14.1.1.5בס"ק  .ג

מחקנה וסכום המקסימום לפריט הביטוח" ת

 ש"ח(. 50,000ש"ח )במקום  40,000יעמוד על 

 יימחק. 14.1.1.7ס"ק  .ד

המילים "מוסכם כי לעניין אבדן או נזק הנכרם 

לעבודות... יורה על כך" תמחקנה. תשומת לב עורך 

המכרז כי הוראה זו לא רלוונטית לעבודות באופי 

 ובהיקף הנדרש על פי תנאי המכרז.

 מקובל .א

 א מקובלל .ב

 מקובל .ג

 לא מקובל .ד

 לא מקובל .ה

43.  

 –נספח י' 
הוראות 
ודרישות 
 הביטוח

נזק  -פרק א'  14.1.1
 לרכוש

 מבוקש כי:

 סעיף הוצאות תכנון ופיקוח יימחק. .א

בסעיף "מתקנים כלי עבודה וציוד קל" הסכום  .ב

 ש"ח. 40,000בגין פריט בודד יעמוד על סך של 

 סעיף "רכוש מחוץ לחצרים" יימחק. .ג

 לא מקובל .א

 מקובל .ב

 לא מקובל .ג

 לא מקובל .ד



  

 17מתוך  15עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

סעיף/מראה  שם המסמך מס'
 ום אחרמק

נושא/כותרת 
 תשובה שאלה/הערה הסעיף

 מוטב לתגמולי ביטוח( יימחק.) 324קוד 

44.  

 –נספח י' 
הוראות 
ודרישות 
 הביטוח

אחריות  -פרק ג'  14.1.3
 מעבידים

יימחק. תשומת לב עורך המכרז כי  307מבוקש כי קוד 

 קוד זה לא רלוונטי לפרק חבות מעבידים.
 מקובל

45.  

 –נספח י' 
הוראות 
ודרישות 
 הביטוח

 טוחי המבוטחבי 14.2

 מבוקש כי:

בסיפא לסעיף, לאחר המילה "למקרה" ייכתב  .א

 "ובמצטבר בתקופת הביטוח".

המילים "ו/או את המפקח ו/או  14.2.1בס"ק  .ב

 מנהל הפררויקט" תמחקנה.

לאחר המלים "וחריגה מסמכות"  14.2.1בס"ק  .ג

 ייכתב "בתום לב".

לאחר המילים "מקרה ביטוח" ייכתב  14.2.1בס"ק 

 "מכוסה".

 קובלמ .א

 מקובל .ב

 מקובל .ג

 מקובל .ד

46.  

 –נספח י' 
הוראות 
ודרישות 
 הביטוח

 ביטוחי המבוטח 14.4
מבוקש לבטל סעיף זה , לא רלוונטי להתקשרות 

 .הנדרשת במכרז זה
 לא מקובל



  

 17מתוך  16עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

סעיף/מראה  שם המסמך מס'
 ום אחרמק

נושא/כותרת 
 תשובה שאלה/הערה הסעיף

47.  

 –נספח י' 
הוראות 
ודרישות 
 הביטוח

16 
ביטוחי המבוטח 

יכללו הוראות 
 :לפיהם

 מבוקש כי:

י לאחר המילים "מי מביטוח 16.2בס"ק  .א

 המבוטח" ייכתב "במהלך תקופת הביטוח".

רישא ייכתב "בהתייחס לביטוח  16.6בס"ק  .ב

 העבודות הקבלניות".

המילים "וכן כלפי כל אדם...  16.6בס"ק  .ג

 לטובתו" תמחקנה.

יימחק. תשומת לב עורך המכרז כי סעיף זה  16.7ס"ק 

 לא רלוונטי לאופי והיקף העבודות ע"פ תנאי המכרז.

 מקובל .א

 לא מקובל .ב

 לא מקובל .ג

 לא מקובל .ד

48.  

 –נספח י' 
הוראות 
ודרישות 
 הביטוח

16 
ביטוחי המבוטח 

יכללו הוראות 
 :לפיהם

"  1981 -במקום : " חוק הסכם הביטוח התשמ"א 

 מבוקש לרשום : "...כל דין".
 הבקשה לא מתקבלת. 

49.  

 -נספח י' 
הוראות 
ודרישת 
 הביטוח

16.3 
ביטוחי המבוטח 

יכללו הוראות 
 לפיהם

כום שיפסק כנגדה בגין קביעה כאמור בסעיף בגין כל ס

. ובלבד שהמכללה תספק אסמכתאות לביצוע 8.6

 התשלום בפועל.

 דחיית בקשה זו עלולה למנוע מחברתנו להגיש הצעתה

 ההבקשה אינה ברור 

50.  

 –נספח י' 
הוראות 
ודרישות 
 הביטוח

 ביטוחי המבוטח 17

וסכם מבוקש כי בסיפא לסעיף ייכתב ", על אף האמור מ

המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה -כי אי

ימים ממעד דרישת  14הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

מבקש האישור בכתב להמצאת אישור עריכת הביטוח 

 כאמור".

 מקובל



  

 17מתוך  17עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________

 

סעיף/מראה  שם המסמך מס'
 ום אחרמק

נושא/כותרת 
 תשובה שאלה/הערה הסעיף

51.  

 – 2נספח י' 
הוראות 
ודרישות 
 הביטוח

-טבלת הביטוח 
 ללא מקוב יימחק. 309מבוקש כי קוד  אחריות המוצר סוג הביטוח

52.  

 – 2נספח י' 
הוראות 
ודרישות 
 הביטוח

 -טבלת הביטוח 
 סוג הביטוח

אחריות 
 מקצועית

 מבוקש כי:

 יימחק. 304קוד  .א

 יימחק. 309קוד 

 לא מקובל

 
 בכבוד רב, 

 
 המכללה האקדמית אחוה


