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 2015דצמבר,  23           

 י"א טבת, תשע"ו                      

 201542/ בפניה לכבוד: מציעים 

 

 מ.ל.ב            

 מכללהאתר הבאמצעות 

 

 מענה לשאלות מציעיםהנדון: 

 אנטי וירוס רישתי לרכישה, הטמעה ותחזוקה של תוכנת פומבימכרז  

 

 What exactly do you mean by content filtering? Please elaborate  -2.7שאלה: סעיף  .1

 הכוונה לסריקת תוכן לגילוי קוד זדוני תוך כדי גלישה של המשתמש באינטרנט.  תשובה:

 Do you mean Zero Day? Please elaborate 5.11שאלה: סעיף  .2

( מכל סוג ותדע להפיץ התראות לשרת המרכזי שבתורו Outbreakהכוונה שהמערכת תזהה התפרצות ) תשובה:

 .צוות אבטחת מידעל SMS -ידע להפיץ התראות כוללות במייל ו

 External Lists – Please elaborate – 5.22.4שאלה: סעיף  .3

 SpamCop -ו  Spamhausשרתים כגון הכוונה לעבודה מול   תשובה:

 Application attacks? Elaborate Please – 5.25.1שאלה: סעיף  .4

( בתוך WEBמתבצעות על ידי אפליקציות )לא ה או פעולות חריגות הכוונה ליכולת לזהות התקפות  תשובה:

 התחנה עצמה, לדוגמה, מעבד תמלילים שמשנה סיסמאות.

 Please elaborate what do you mean – 5.25.5שאלה: סעיף  .5

לאפשר למשתמש לבצע בדיקה עצמית למחשב עליו הוא עובד על מנת לקבל סטטוס על מידת תשובה: 

 שתמש לבצע עדכון מיידי של המערכת.פגיעות שבה נמצא ולאפשר למ\החשיפה

הן בארץ והן בעולם מקובל כי בשירותים בתחום התקשורת והמחשוב הספק אינו אחראי  -6.6שאלה: סעיף  .6

לנזקים עקיפים ותוצאותיים )ובכלל זאת הפסד, אובדן וכיו"ב( ואחריותו לנזקים ישירים מוגבלת בסכום יחסי/ 

האחריות נדרשת מאחר ששירותים מסוג זה חווים מעצם טיבם תקלות  פרופורציונאלי להיקף השירותים. הגבלת

שונות שאינן בהכרח בשליטתו של הספק ו/או שלא ניתן להתחייב למנוע אותן. משכך, מקובל להטיל על הספק 

אחריות לטפל בתקלות ולתקן אותן על פי לוח זמנים קבוע מראש. אולם כאמור לעיל, נהוג לפטור את הספק 

 זקים שעלולים להתרחש בגינם. מאחריות לנ

מבלי לגרוע את האמור לעיל, מוסכם ומובהר כי בכל מקרה לא יישא  6.4לפיכך נבקש להוסיף את הסעיף הבא: 

 הספק באחריות לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים.  
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 דחיית בקשה זו בנוסח המובא לעיל, עלולה למנוע מחברתנו להגיש הצעתה

 מוסכם תשובה:

לפיכך, נבקש כי אחריות הספק תהא לנזקים ישירים בלבד ובנוסף שתהיה פרופורציה בין עלות  6.5שאלה: סעיף  .7

השירותים לפוטנציאל הנזיקי שעלול להיגרם כך שאחריות הספק לנזקים ישירים תהיה מוגבלת בסכום )לצורך 

 העניין ולדוגמא, לסך התמורה לה יהא זכאי הספק(

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחריותו של הספק על פי הסכם זה, תוגבל  14.4ת הסעיף הבא: לפיכך, נבקש להוסיף א

בכל מקרה על פי הסכם זה, בגין כל נזק, למעט נזקי גוף, נזק לרכוש ונזק במכוון, לסך התמורה אשר שולמה בפועל 

 דחיית בקשה זו בנוסח המובא לעיל, עלולה למנוע מחברתנו להגיש הצעתה לספק.

 לא מוסכם. :תשובה

למכללה מספר אפשרויות לסיים התקשרותה עם הספק לפי הסכם זה, בין היתר,  -11.10ו  11.9שאלה: סעיפים  .8

 במקרה בו הספק לא מקיים את התחייבותו.

על כן, מתן אפשרות למכללה לסיים התקשרות במקרה בו הספק "התרשל" או "הסב נזק" למכללה )וזאת תוך 

עמומה ואשר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה( נראה כי המכללה מבקשת  כתיבת סעיפים אלו בצורה

לתת לעצמה אפשרות לסיים התקשרות גם במקרים סבירים ושלא מן הנמנע כי עלולים להתרחש במסגרת אספקת 

שירותים מסוג זה. לפיכך, ומכיוון שלמכללה מס' סעיפים המאפשרים לה כבר לסיים ההתקשרות עם הספק 

 יימחקו. 11.9ו 11.10תיו, נבקש כי סעיפים יום בהם הספק אינו מקיים התחייבובמקרי

 לא מוסכם תשובה:

  ".  בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים "בכפוף להרחבת השיפוי שבאישור הביטוח -7.2שאלה: סעיף  .9

לב זה, רק לחתום אישור עריכת הביטוח נקבע על ידי יועץ הביטוח של המכללה. המציעים נדרשים, בש תשובה:

על המסמך. עם קבלת הודעת זכיה מהמכללה למציע, יידרש המציע להעביר את האישור לחברת הביטוח בה הינו 

 מבוטח לצורך מילוי פרטים כנדרש. 

 לאחר המילה "שינוי" יש להוסיף "לרעה" )מופיע פעמיים(. -7.3.2סעיף  .10

 .9ראה תשובה לשאלה  תשובה:

 לשאת בו" יש להוסיף את המילים "על פי"לאחר המילים " -7.6סעיף   .11

 .9ראה תשובה לשאלה  תשובה:

 אנו מבקשים  למחוק את הסעיף –רישיון עסק לא רלבנטי לנושא המכרז  -6.8שאלה: סעיף  .12

 מוסכם. תשובה:

 ?Is the Sharepoint server for internal use or for external users access 1.4.3שאלה:סעיף .13

 .עובדי מנהל 130 -ה ורק על ידי עובדי מנהל, יש כנעשה בתוך המכלל SharePointבשרותי  שהשימו תשובה:

לא ייתכן לקבוע מראש כי במקרה של סתירה ו/או אי בהירות תהא המכללה רשאית  -3.6+  3.5שאלה: סעיף  .14

כי ההסכם  לבחור לפי שיקול דעתה, במיוחד כשהמכללה היא זו שמנסחת את החוזה על נספחיו. נבקש להבהיר

גובר על שאר המסמכים בהיותו המסמך המוסכם על שני הצדדים. בנוסף, נבקש כי במקרה של סתירה בין מענה 

המציע למכרז יגברו הוראות מענה המציע המפרט את אופן המענה למכרז, וזכיית המציע מהווה למעשה אישור 
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ועי, כי נספח מאוחר יגבר על נספח מוקדם ונספח לתוכנה. כן נבקש כי ייקבע, כי בכל הקשור לנושא טכני ו/או מקצ

 ספציפי יגבר על כללי.

 לא מוסכם. תשובה:

נבקש לציין מחיר ללא מע"מ על מנת שלא יהיה יתרון לגופים הפטורים מתשלום מע"מ כגון  -5.2שאלה: סעיף  .15

 עמותות.

 לא מוסכם. תשובה:

עסק. המציע נדרש לצרף תעודת רישום החברה נבקש למחוק את הדרישה לאישור רישיון  -6.8שאלה: סעיף  .16

 והסמכה מטעם היצרן, רישיון עסק אינו נחוץ בקשר עם מתן השירותים.

 מוסכם. תשובה:

 נבקש להוסיף לאחר המילה "באחריות" את המילים "על פי דין". – 9.3שאלה: סעיף  .17

 מוסכם. תשובה:

ת למכללה נבקש להבהיר ולהוסיף כי המכרז הואיל והוראות הסעיף מכילות זכויות חריגו -11שאלה: סעיף  .18

 וההסכם כפופים לכל דין.

 וסכם.מ תשובה:

 לאחר המילים "פרק זמן אחר" נבקש להוסיף את המילים "ארוך יותר". – 12.1שאלה: סעיף  .19

 לא מוסכם. תשובה:

נבקש למחוק את המילה "חקירות" )שהינה בעלת משמעות פלילית(, ולהוסיף בכפוף לכל  – 13.1שאלה: סעיפים  .20

 .מוסכם –בתיאום עם הספק  דין. נבקש כי ביקור באתרי המציע יהיה

 מוסכם. –נבקש למחוק את המילה "חקירות"  - 13.2

בכתב, על מנת לאפשר יום מראש ו 30נבקש כי צמצום ו/או הרחבת היקף השירותים ייעשה בהודעה של  - 13.4

   לספק להיערך לכך.

 ימי עסקים מראש.  10צמצום/הרחבה ייעשה בכפוף למתן הודעה בכתב  תשובה:

לתקנות חובת מכרזים, נבקש לקבל את המשקל היחסי של כל קריטריון  22בהתאם לתקנה  -15שאלה: סעיף  .21

 לבחירה אשר כידוע צריך להיקבע מראש.  

הם חובה  חובה" –"דרישות המוצר  – 2סעיף כל תתי הסעיפים תחת יכולות כאשר  20%מחיר ,  80% תשובה:

 Anti-virus -רכיב ה 5-סעיף וא משק ניהולמ 4סעיף סעיף שלא קיים במוצר המוצע תחת -כל סעיף או תתלו

 מהיכולות.  5% יורד Client –בשרתים ותחנות 

 .פלה"מישתתף ב יכולות לא 0% -פחות מ חוסרים כלומר 4-יותר מ מוצר עם

שאלה: הואיל והמציע אינו יכול להתחייב או להיערך לספק שירותים לקשיים העלולים להתגלות, אשר מטבע  .22

הדברים לא ידוע טיבם, משמעותם והעלויות בגינן, והואיל והנוסח הקיים מטיל על הספק אחריות בלתי סבירה 

באפשרותו להיערך אליו מראש, לפיכך, נבקש למחוק את המילים "ואת למה שאינו בשליטתו וסיכון שאין 

 הקשיים העלולים להתגלות במהלך מתן השירות".
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בנוסף נבקש למחוק את המילים "לשביעות רצוני המלאה". נבקש כי ימחקו המילים "שהיו דרושים לדעתי לצורך 

 .בדיקותיי המוקדמות" וחלף זאת יבוא "המפורטים במסגרת מכרז זה"

נבקש להוסיף באימות החתימה כי המוסמכים לחתום בשם החברה מוסמכים לחייבה לצרכי הסכם זה, לכן נבקש 

 להוסיף את המילים "לצרכי הסכם זה".

 לא מוסכם. תשובה:

הואיל והצעת הספק מבוססת על המידע שנמסר לו ע"י המכללה, אין זה סביר ואין זה הוגן  -2.1.4שאלה: סעיף  .23

ל כל טענה באופן גורף. הנוסח הקיים מטיל על הספק אחריות בלתי סבירה למה שאינו בשליטתו, שהספק יוותר ע

ולו האלמנטרית, וכן סיכון שאין באפשרותו להיערך אליו מראש. נבקש לכל הפחות להבהיר כי האמור לא יחול 

 במקרה של אי גילוי ע"י המכללה.

 לא מוסכם.  תשובה:

ה בו תידרש החלפתו של העובד )כגון התפטרות, מחלה וכד'( בנסיבות שאינן במקר כי נבקש -3.2שאלה: סעיף  .24

 כישורים.  אותם בעל אחר עובד להציע הספק יוכל, בשליטת הספק

 סבירים.ענייניים והספק לא תימנע, אלא מטעמים  עובדילהחלפת  המכללהנבקש לקבוע, כי הסכמת בנוסף, 

 מוסכם. תשובה:

לפיו המוצרים שיסופקו יהיו כפופים לתנאי רישיון השימוש הסטנדרטיים  – 3.6שאלה: סעיף נבקש להוסיף סעיף  .25

 של יצרן המוצר. המכללה תתחייב לעמוד בתנאי הרישיון.

 וסכם.מ תשובה:

בדין לא ניתן לצפות מהספק להתחייב לעמוד בהוראות כל דין רלוונטי ובהתאם לכל שינוי  - 3.4שאלה: סעיף  .26

 שמוגדרות בהסכם זה. הרלוונטי. כידוע וכמקובל, הספק אמור ויכול למלא אך ורק אחרי הוראות הדין כפי

 לא מוסכם. תשובה:

 לאחר המילים "הסכם זה" נבקש להוסיף "ככל שנדרשים". - 3.5שאלה: סעיף  .27

 מוסכם. תשובה:

 ימים. 14נבקש להוסיף כי כל חשבונית תיבדק בתוך  -4.3שאלה: סעיף  .28

 . 50בדיקת החשבונית תיעשה עם קבלתה במועד ותשולם בתנאי תשלום של שוטף + תשובה:

יום מראש ובכתב,  30נבקש כי צמצום היקף השירותים ו/או הפסקת החוזה ייעשו בהודעה של  -5.2שאלה: סעיף  .29

 לא מוסכם. -להיערך לכך על מנת לאפשר לספק 

אפשרי רק בסוף שנת תחזוקה על דרך אי חידוש או חידוש  כמו כן, נבקש להבהיר כי ביטול/צמצום התחזוקה

 .התחייבויות כלפי צד ג' )היצרן(, שאינן ניתנות לביטול ספקחלקי, מאחר ול

נבקש להוסיף כי בכל מקרה של סיום ההסכם ו/או ביטולו כדין, תשלם המכללה לספק כל סכום שהספק התחייב 

 תחזוקה, רישוי וכד'(.בו כלפי צד ג' ואינו ניתן לביטול )כגון דמי 

במועד הארכת הסכם/חידוש הסכם המכללה תשלם את התמורה המגיעה לספק עבור כל שנת הרישוי  תשובה:

  .המחודשת

 . מוסכם - פי דין" -נבקש להוסיף לאחר המילה "אחראי" את המילים "על -6.1שאלה: סעיף  .30
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 לא מוסכם. – ולמחוק את המילה "ובלעדית"

אחריות הספק הינה כלפי המכללה ומי מטעמה ולא כל צד ג', לפיכך, נבקש למחוק את המילים נבקש להבהיר כי 

 מוסכם. – "ושל כל אדם אחר"

 לא מוסכם. – ואת המילים "ו/או כל גורם אחר מטעמה ולרבות כל בר רשות וכל צד שלישי" 

 לא מוסכם. -  ה "לרבות" תבוא המילה "וכן כלפי"נבקש כי חלף המיל 

ו/או  הספק, לפיהן על אף האמור בכל מקום אחר, הספקוסיף, כמקובל, הוראות בדבר הגבלת אחריות נבקש לה

מי מטעמו יישא באחריות לנזק ישיר בלבד ולא יישא באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם 

 מוסכם. – וניטיןהפסד רווח ו/או פגיעה במ ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, מכללהל

לפיצוי בגין נזקים כלשהם, לא יעלה על תקרה כוללת ומצטברת של סך התמורה  הספקבכל מקרה, גבול אחריות 

על פי ההסכם. הגבלות האחריות כאמור תחולנה לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה  ספקששולמה ל

 לא מוסכם. – ו/או לרכוש מוחשי למעט נזק לגוף אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת

 נבקש להוסיף את המילה "סביר" לאחר המילה "אמצעי". -6.2שאלה: סעיף  .31

 לא מוסכם. תשובה:

 .לא מוסכם –מילה "סבירה" לאחר המילה "הוצאה" נבקש להוסיף את ה -6.3שאלה: סעיף  .32

נבקש לקבוע כי חובת השיפוי תיכנס לתוקפה, בכפוף לפסק דין שביצועו לא עוכב ובכפוף לכך שהמכללה נתנה  

לספק הודעה מיידית על כל דרישה ו/או תביעה כאמור, העבירה לספק את השליטה הבלעדית בניהול ההגנה ו/או 

ל תביעה ו/או דרישה כאמור ללא מו"מ לפשרה, סייעה לספק ככל שנדרש על ידו באופן סביר ולא התפשרה בכ

 קבלת הסכמת הספק לכך מראש ובכתב. 

תשובה: מוסכם חלקית. המכללה לא מעבירה לספק שליטה בלעדית בשום דרישה/תביעה, ככל שתהא. המכללה 

 תפעל בשיתוף פעולה עם הספק ותסייע ככל הנדרש בהתאם לשיקול דעתה. 

א סביר לחייב את הספק בחלקו סכומים שיפסקו בפסק דין. למכללה נקבע בסעיף זה כי הספק מתחייב לשלם ל

השני של המשפט המהווה רשימה פתוחה ואינה הוגנת לחבות הספק כלפי המכללה, לפיכך נבקש למחוק את 

 המילים "או אם שולם כל סכום על ידי המכללה" עד סוף המשפט.

 לא מוסכם.  תשובה:

בהסכם כמפורט  6.3תנאים לשיפוי שהתבקשו על ידנו ביחס לסעיף נבקש כי שיפוי יהיה כפוף ל -8.2 שאלה: סעיף .33

 לעיל.

 . 32ראה תשובה לשאלה  תשובה:

נבקש להוסיף את חריגים המקובלים הנוספים לחובת הסודיות, כך שהיא לא תחול על מידע:  -10.2שאלה: סעיף  .34

ע"י ודם לגילוי ו/או מי מטעמו קו של הספק היה מצוי בחזקת; או )ב( שהינו או הפך להיות בנחלת הכלל)א( ש

ע"י הספק ו/או מי מטעמו, ללא הסתמכות  פותח באופן עצמאי, או )ג( שסודיותשמירת חובת הפרת ללא המכללה 

, או )ה( שיוצר על ידי הספק חובת סודיותהפרת צד ג' ללא לספק על ידי נמסר על המידע של המכללה, או )ד( ש

שר הינו גנרי ו/או כללי, לרבות ידע מקצועי, שיטות עבודה, מתודולוגיה, ו/או מי מטעמו במסגרת השירותים וא

know-how ( מידע אשר גילויו נדרש עפ"י דין.וכו'; או )ו 

 מוסכם. תשובה:

mailto:galit_am@achva.ac.il
mailto:galit_am@achva.ac.il


 
 

   M.P.Shikmim 8501901-8-, Fax: 9728588178-8-Tel: 972, 79800שקמים . נ.ד

 mail: e  www.achva.ac.il, galit_am@achva.ac.il 

 נבקש להוסיף את המילה "הסבירים לאחר המילה "האמצעים". -10.4שאלה: סעיף  .35

 מוסכם. תשובה:

ום" יבואו המילים "עלול לגרום". נבקש למחוק את המילים נבקש כי חלף המילה "תגר -10.5שאלה: סעיף  .36

 "והעשויים להיגרם". נבקש להוסיף כי חובת הפיצוי כפופה לפסק דין חלוט.

 לא מוסכם. תשובה:

 ימים. 14נבקש כי ההתראה תהיה בת  11.1שאלה: סעיף  .37

 לא מוסכם. תשובה:

שירותים שניתנו על ידי הספק עד למועד ביטול  נבקש להוסיף את המילים "למעט תשלום בגין -11.3שאלה: סעיף  .38

 ההסכם כדין". נבקש להוסיף לאחר המילים "הפסקת ההסכם" את המילה "בכתב".

 מוסכםתשובה: 

 נבקש להוסיף לאחר המילה "מהצהרות" את המילה "המהותיות". - 11.5שאלה: סעיף  .39

 לא מוסכם. תשובה:

 "התחייבויותיו" )במקום "התחייבויותיה"(.נבקש לתקן טעות סופר למילה  -11.6שאלה: סעיף  .40

 מוסכם. תשובה:

נבקש למחוק את המילים "או יתיימר להעביר" ואת המילים "או אם יעסיק קבלני משנה או  -11.7שאלה: סעיף  .41

 עובדים".

 לא מוסכם. תשובה:

אפשרות לתיקון נבקש להוסיף "ובלבד שלגבי הפרה יסודית נמסרה הודעה לספק וניתנה לו  -11.8שאלה: סעיף  .42

 .11.1כמפורט בסעיף 

 מוסכם. תשובה:

לא ברור למה הכוונה במילה "הממונה", מכל מקום קריטריון סובייקטיבי לבחינת רשלנות  -11.9שאלה: סעיף  .43

 אינו מקובל, נבקש למחוק סעיף זה.

 נפלה טעות סופר "ממונה" הכוונה לספק. לא מוסכם.  תשובה:

 סעיף זה. נבקש למחוק -11.10שאלה: סעיף  .44

 לא מוסכם. תשובה:

 ובלבד שלא יהיה בהם כפל פיצוי. -11.11שאלה: סעיף  .45

 מוסכם. תשובה:

נבקש כי זכות הקיזוז תוגבל לסכומים קצובים בלבד לפי הסכם זה, וכי קיזוז יתבצע רק לאחר  -12שאלה: סעיף  .46

 ימים מראש ובכתב טרם הפעלת זכות הקיזוז.  14קבלת התראה של 

 ימים. 7קיזוז יתבצע לאחר מתן התראה בכתב בת  תשובה: ביצוע

נבקש למחוק את המילים "בין אם תלויה ועומדת" עד סוף המשפט, שכן תשלום סכומים בהליך של פירוק משמעו 

 העדפת נושים האסורה על פי חוק.

 מוסכם. תשובה:
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ם או תקלות. כ"כ אין נבקש להבהיר למען הסר ספק כי שירות התמיכה לא כולל תיקון נזקי -6שאלה: סעיף  .47

( שימוש או הפעלה 1הספק אחראי על נזקים ותקלות אשר ייגרמו בשל אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן: )

( ביצוע עבודה או שינויים במוצרים או בכל חלק מהם על ידי גורם 2לא נכונים של המוצרים או של כל חלק מהם; )

חומרה, מדיה, מוצרים מתכלים או מוצרים אחרים שלא סופקו  ( שימוש בתוכנה,3כלשהו לבד מעובדי הספק; )

( מעשה זדון, ונדליזם, תאונה, כוח עליון או פגעי טבע למיניהם, הזנחה, נזק בשל אש או מים, 4ע"י הספק; )

( 6( תחזוקה או כיול לקויים או בלתי נאותים; )5הפרעות חשמליות או סיבות אחרות שמעבר לשליטת הספק; )

(  הפסקות ו/או הפרעות ו/או 7שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה לקיום סביבת עבודה נאותה; )תנאי אתר 

שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו בשל מערכות המשרד ו/או רשת הטלפונים הציבורית ו/או בשל כל 

כנה שאיננה נתמכת ( תקלות בתו8רשת תקשורת אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב תקשורת אחר; ו/או )

 (. End of life(/תקלות בחומרה שאיננה נמכרת ע"י היצרן )end of supportע"י היצרן )

 נבקש להוסיף כי ככל שתידרשנה גרסאות חדשות הן יהיו בכפוף למדיניות היצרן.

  3,5,7,8לא מקובלים:        1,2,4,6תשובה: מקובלים: 

(" ואת המילים "היצרן והספק אחראים לפעול 4*7*24"מיידית ) נבקש למחוק את המילים -6.2.5שאלה: סעיף  .48

 ברצף ולא דיחוי לפתרון במינימום נזק".

 .לא מקובל, סעיף זה הוא תנאי להתקשרות תשובה:

 למכרז. 5.2ראו בקשתנו ב בנושא מע"מ כלול בסעיף  -7.3שאלה: סעיף  .49

 לא מוסכם. תשובה:

למכרז. בנוסף, נבקש למחוק את המילים "וכן מיסים  5.2ול בסעיף ראו בקשתנו בנושא מע"מ כל -8.1שאלה: סעיף  .50

 ישירים ועקיפים".

 לא מוסכם.תשובה: 

 נבקש להוסיף כי שירות תמיכה ותחזוקה כפופים לרישיונות המוצר.שאלה:  .51

 שרות ותמיכה 6טכנולוגיה ותשתית סעיף  –נספח א' לא מקובל, שרות ותמיכה יהיו כפי שהוגדר ב תשובה:

 .בפלה"מ

אנא הבהרה על התוכן שיש למלא בסעיף זה במידה ואיש הקשר עוזב לאחר הפרויקט הינו  3.2שאלה: סעיף  .52

 לשלוש שנים מה קורה אז? 

הספק יבחן מינוי איש קשר חדש מטעמו תוך שיתוף פעולה של המכללה והתייעצות עמה ובחינת חלופות  תשובה:

 נוספות. 

לה יהיה רישוי על פי הנדרש בבקשה. המענה הינו ע"פ הנתונים הקיימים הרישוי שיסופק למכל – 3.5שאלה: סעיף  .53

 כיום ולא ניתן לתת התחייבות כפי שרשמתם בסעיף זה. 

 הרישוי הנדרש הינו בהתאם לאמור בפניה זו. תשובה: 

 אנא הבהרה האם מדובר בעלות השירות בלבד ללא עלות רישוי וציוד?  4.1שאלה: סעיף  .54

 .20עמ'  –הכוללת והסופית עבור השירות בהתאם לאמור בהצעת המחיר מדובר בעלות תשובה: 

 הסעיף אינו מקובל לא ניתן לבטל הרישוי לאחר אקטיבציה. אנא מחקו סעיף זה.  5.2שאלה: סעיף  .55
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לא מוסכם. המכללה משלמת בכל הארכת התקשרות עם הספק תשלום עבור רישוי, שירות ותחזוקה תשובה: 

לכל השנה. במידה והמכללה תחליט לסיים את ההתקשרות עם הספק מכל סיבה שהיא במהלך אותה שנה, 

 הרישוי לאותה שנת התקשרות כבר שולם. 

 חים. אנא מחקו.הסעיף אינו מקובל ויש לחברו לסעיף הביטו – 6שאלה: סעיף  .56

 לא מוסכם.תשובה:  

 הסעיף אינו מקובל מבקשים להורידו. 7.6שאלה: סעיף  .57

 לא מוסכם.  תשובה:

 הסעיף אינו מקובל מבקשים להורידו.  11.2שאלה: סעיף  .58

 לא מוסכם. תשובה:

יפוץ האם ישנה טעות בסעיף? לא הבנו את הקשר למכרז זה: ביצוע עבודות בינוי ש – 1שאלה: נספח ב' סעיף  .59

 והנמכות תקרה באחווה"?

 נפלה טעות. מצ"ב אישור רלבנטי.  תשובה:

ההגנה נעשית  -ומעלה MS-SQL2008הגנת תוכן ברמת היישום  1.4.2שאלה: נבקש להרחיב את הפירוט לסעיף  .60

 עד איזה רמה של סריקה בתוך היישום מדובר?  sqlעל שרתים שמחזיקים 

לפעול בצורה תקינה  SQL server -שניתן להגדיר בצורה שלא יפריע ל SQLבשרת  Client -להכוונה  תשובה:

י \יש לשים לב שהפלה"מ הוא למוצר. Sharepoint -ושרת ה Exchange -ולא יפגע בביצועים כך גם לגבי שרת ה

EndPoint. 

האם הכוונה  –יכולת הגבלת תהליכים וקבצים במערכת ההפעלה  5.25.3וט לסעיף רשאלה: נבקש להרחיב את הפי .61

 פה במהלך זיהוי קוד חשוד או הגבלה מוגדרת ע"י מנהל המערכת? 

 מסוימיםהכוונה לאפשר למנהל מערכת לבצע הגדרות פרטניות וכלליות שימנעו מתהליכים או קבצים  תשובה:

 .בתחנות או בשרתים לפעול

,  Hyper-V Cluster -, הכוונה לתמיכה מלאה בExchange Cluster -תמיכה ב 3.2התגלתה טעות בסעיף  .62

 הינם חובה. 3.2 -ו 3.1הסעיפים 

 .ממשק ניהול, שם הכותרת הינו 4 סעיףבכותרת התגלתה טעות  .63

 שאלה: מתי המועד לביצוע? .64

, על הספק להיערך בהתאם, לא ניתן 10/01/2016 -תשובה: מיידית לאחר קבלת הודעת זכייה ולא מאוחר מה

 לדחות תאריך זה.

מסמך זה מהווה חלק בלתי ניפרד ממסמכי הפניה המחייב את שני הצדדים. יש לחתום עליו ולצרפו למסמכי  .65

 ההצעה. 

 בכבוד רב,       

 

 גלית עמרם, עו"ד       
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