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 2015דצמבר,  27           

 ט"ו טבת, תשע"ו                      

 201525/לכבוד: מציעים במכרז פומבי 

 

 מ.ל.ב            

 אתר המכללהבאמצעות 

 
 

 מענה לשאלות מציעיםהנדון: 

 להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת פומבי מכרז 

 מחשבים אישיים, ניידים, מסכים ושירות אחריות ותחזוקה

נבקש שיובהר כי האמור בסעיף זה מתייחס לשעות עבודה ואינו כולל, ימי  -32שאלה: הזמנה להציע הצעות, סעיף  .1

                                                               שישי, שבת, ערבי חג וחג.                                                                              

 סעיף לא קיים. תשובה:

בהגדרת "הממכר" נבקש הבהרה למחוק את המילים: "לרבות כל שינוי שיוכנס בהם על  - 1.3שאלה: הסכם סעיף  .2

 ים "הכנסת שינויים". ידי המפקח ו/או המזמין". בהגדרת "תחזוקה" נבקש הבהרה למחוק את המיל

 לא מוסכם. תשובה:

נקש שיובהר כי האחריות לשירות הינה בהתאם ובכפוף לתנאי האחריות והשירות של  - 3.2שאלה: הסכם, סעיף  .3

                                                                         היצרן.                                                                                          

 לא מוסכם תשובה:

 30-נבקש להאריך את תקופת ההודעה המוקדמת לסיום ההתקשרות מטעמי נוחות ל - 3.5שאלה: הסכם, סעיף  .4
                                                                                                                                            יום.                            

 לא מוסכם. תשובה:

נבקש כי יובהר שהאמור בסעיף זה לא יחול על מידע מוטעה או שגוי שמסר המזמין  - 4.6שאלה: הסכם, סעיף  .5

                                                               לספק.                                                                                                  

 כל מידע שנמסר בעל פה אין לו כל תוקף משפטי. ת העברת המידע בכתב.חמוסכם בכפוף להוכ תשובה:

נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "למעט בגין מעשה ו/או מחדל של  - 4.7שאלה: הסכם, סעיף  .6

                                                  המזמין ו/או מי מטעמו".                                                                                

 לא מוסכם. תשובה:
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נבקש שיובהר כי האחריות לשירות הינה בהתאם ובכפוף לתנאי האחריות והשירות  - 4.10שאלה: הסכם, סעיף  .7

                                                            של היצרן הרלוונטי.                                                                                 

 לא מוסכם תשובה:

 נבקש כי יובהר שהאמור בסעיף כפוף לצרכי המזמין כפי שפורטו במסמכי המכרז.  - 4.13שאלה: הסכם, סעיף  .8

 מוסכם תשובה:

נבקש כי יובהר שהאמור בסעיף הינו בהתאם ובכפוף למערכות המזמין כפי שתוארו  - 4.14שאלה: הסכם, סעיף  .9

                                                                                                               ופורטו במסמכי המכרז.                      

 וסכםמ תשובה:

נבקש שיובהר כי לא תמיד מומלץ להתקין את הגרסה האחרונה והעדכנית ביותר  - 4.16שאלה: הסכם, סעיף  .10

 שטרם נוסתה בשוק וטרם קיים ידע מספק לגביה ועל כן אין מניעה כי בהסכמת הצדדים תותקן גרסה קודמת. 

ביט, הציוד הכלול את כל 64 -ט ובי32 -בגרסאות Windows 7,8, 10 -כל הציוד המוצע צריך לתמוך ב תשובה:

 הדרייברים הנחוצים להפעלה לפי דרישות אלה.

נבקש כי יובהר שבכל מקרה גובה אחריותו הכוללת והמצטברת של הספק מכוח  - 4.18שאלה: הסכם, סעיף  .11

              הסכם זה לא יעלה על גובה התמורה החוזית השנתית ששולמה לו מכוח הסכם זה.                           

 לא מוסכם. תשובה:

נבקש כי יובהר שהצהרת הספק הנדרשת תינתן בכפוף לקבלת מלוא התמורה  - 5.5שאלה: הסכם, סעיף  .12

                                                       המוסכמת בגין הממכר שסופק על ידו.                                                          

 לא מוסכם. תשובה:

נבקש כי יובהר שכל ביטול הזמנה יעשה בכפוף לזכות הספק לבטל את ההזמנה אצל  - 6.10שאלה: הסכם, סעיף  .13

                                                     היצרן ובהתאם למדיניות היצרן.                                                                      

 מוסכם. תשובה:

       יום ממועד אספקתו.         30נבקש כי יובהר שבדיקת הממכר תיעשה בתוך  - 7.3שאלה: הסכם, סעיף  .14

 יום ממועד אספקתו.  60בדיקת הממכר  תיעשה בתוך  תשובה:

נבקש כי יובהר שהחלפת הממכר כאמור בסעיף תיעשה בכפוף לזכות הספק לבטל את  - 7.4שאלה: הסכם, סעיף  .15

                               ן ובהתאם למדיניות היצרן.                                                                    ההזמנה אצל היצר

 לא מוסכם. תשובה:
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נבקש כי יובהר שהיקף אחריות, תנאיה, תכולתה ומועדיה הינם בהתאם ובכפוף  - 9.3 - 9.1שאלה: הסכם, סעיפים  .16

                                             לאחריות היצרן.                                                                                                  

 לא מוסכם תשובה:

נבקש שיובהר שהספק לא יהיה אחראי לתקן תקלות שנגרמו בזדון על ידי המזמין או מי  -9.4שאלה: הסכם, סעיף  .17

מטעמו ו/או תקלות שנגרמו בשל שימוש בציוד בניגוד להוראות הספק ו/או היצרן ו/או תקלות שנגרמו עקב טיפול 

או גורם שלא אושר על ידו וכן תקלות שאירעו כתוצאה מכוח  או ניסיון תיקון על ידי גורם שאינם מטעם הספק

 עליון לרבות תקלה בזרם החשמל, אש, מים, אסון טבע וכיו"ב. 

 מוסכםלא  תשובה:

נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "ובלבד שהתקלה בכל אחד מהמקרים  - 9.9שאלה: הסכם, סעיף  .18

לא נבעה ממעשה בזדון ו/או משימוש בניגוד להוראות היצרן והספק ו/או בשל טיפול או  ניסיון תיקון שלא ע"י 

                                                                                            טכנאי מטעם הספק."                                               

 מוסכם תשובה:

נבקש כי יובהר שהאחריות להוראה שניתנה לסטות מהמפרט המוסכם תחול על נותן  - 11.3שאלה: הסכם, סעיף  .19

ו/או עדכון ו/או תוספת וכו' נעשו לפי הוראת ההוראה. כמו כן, נבקש כי יובהר שהספק לא יהיה אחראי לשינוי 

                                 המפקח ועל אף הסתייגות הספק.                                                                                    

 מוסכם. מהמפרט המוסכם תאושר רק אם נעשתה בכתב.  הסטיי תשובה:

ט הבא: "ובכפוף לתשלום מלוא התמורה נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את המשפ -12שאלה: הסכם, סעיף  .20

                                     בגין הממכר".                                                                                                                

 מוסכם. תשובה:

לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישירים כמתואר בסעיף  נבקש כי יובהר שהספק אחראי - 13.2שאלה: הסכם סעיף  .21

הנובעים ממעשה ו/או מחדל שלו ו/או מי מטעמו בלבד ובנוסף נבקש שיובהר שבכל מקרה גובה אחריותו הכוללת 

                                                                                                                                    והמצטברת של הספק מכוח הסכם זה לא יעלה על גובה התמורה החוזית השנתית ששולמה לו מכוח הסכם זה.                    

 החל מהמילה "ובנוסף..." לא מוסכם.  מוסכם, –הרישא  תשובה:

נבקש כי יובהר שמימוש הערבות ייעשה, אם בכלל, אך ורק לאחר מתן הודעה של  - 14.2שאלה: הסכם, סעיף  .22

ובכתב לספק במהלכן לא תיקן הספק את ההפרה.                                                           ימים מראש  7לפחות 

 מוסכם. תשובה:

סכום ההזמנה הרלוונטית בה סופק ( ייגזר מ15%נבקש כי יובהר שסכום הפיצוי ) - 15.3שאלה: הסכם, סעיף  .23

מכרז שלגביו הופרה ההתחייבות בלבד וכי בכל מקרה, סך כל הסעדים והקנסות בהם עשוי הספק לחוב לא יעלה ה

                                                                                      משיעור התמורה הכוללת מכוח הסכם זה.            25%על 

 לא מוסכם. תשובה:
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נבקש הבהרה בשורה השנייה לאחר המילים "לכל יום איחור" להוסיף את המילים  - 15.4, סעיף שאלה: הסכם .24

 15%" ובסוף הסעיף להבהיר כי סך כל הסעדים והקנסות בהם עשוי הספק לחוב לא יעלה על 7-"החל מהיום ה

                                                           משיעור התמורה הכוללת מכוח הסכם זה.                                              

 לא מוסכם. תשובה:

נבקש כי יובהר שהפיצויים הנזכרים בסעיף זה הינם הפיצויים המקסימליים בהם  - 15.5שאלה: הסכם, סעיף  .25

                                         עשוי הספק לזאת מכוח הסכם זה וכי הספק לא יחויב בכפל פיצוי.                               

 בכפל פיצוי. יחויבלא מוסכם. הספק לא  תשובה:

נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "ובלבד שזכויות הספק לפי הסכם זה  - 16.3שאלה: הסכם, סעיף  .26

                                                                                 לא תפגענה".                                                                            

 וסכם.מ תשובה:

נבקש הבהרה כי כל ניכוי ו/או קיזוז ו/או חילוט ייעשו לאחר הודעה מראש ובכתב לספק של  - 17.2הסכם, סעיף  .27

                                                                                                                                                    ימים. 7לפחות 

 מוסכם. תשובה:

נבקש הבהרה בשורה הראשונה למחוק את המילים "חברות קשורות" שכן חברתנו לא  - 19.1שאלה: הסכם, סעיף  .28

ידע" יוחרגו החריגים יכולה להתחייב בשם ישויות משפטיות נפרדות ממנה. כמו כן, נבקש כי מהגדרת "המ

הסטנדרטיים כדלקמן: "מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע 

שחובה לגלותו על פי כל דין ו/או צו של רשות שיפוטית ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי 

                                                                                                         ו/או מידע שהגיע מצד ג' כדין".                

 מוסכם. תשובה:

אין זה סביר לדרוש מהספק להגיש מענה כאשר המחירים כוללים מע"מ,  -הצעת המחיר -שאלה: נספח א' .29

שנים( וזאת מאחר ומע"מ הינו מס שעשוי להשתנות והוא מוטל  5ובמיוחד כאשר המכרז הינו לתקופה ארוכה )עד 

                                                                                                     לפי דין.                                                               

 דין. במידה ויהא שינוי במע"מ השינוי יהא בהתאם.  לא מוסכם. המע"מ משולם על פי תשובה:

מבוקש כי על מנת שלא להטיל על הספק חובות אמורפיות  13.11-13.12שאלה: ביחס להוראות ביטוח, סעיף  .30

                                                                                                                            כי על הספק יהיה לבחון חשיפתו...........בהתאם" שלא ניתן לעמוד בהן, תימחק הסיפא המתחילה במילים:" ו

לאור שאלות רבות לעניין הביטוח הוחלט כי רק המציע הזוכה יחתים את חברת הביטוח על אישור  תשובה:

קש לעשות באישור יהיו בכפוף לאישורו של יועץ הביטוח של השינויים שהמציע הזוכה יב עריכת ביטוח.

 לאור זאת, המציעים נדרשים רק לחתום על המסמך המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  המכללה. 
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לפטור מנזק לרכוש של מבוקש לתקן את הסעיף ככה שיתייחס  12.13, סעיף ביחס להוראות ביטוחשאלה:  .31

 הספק שכן הפטור מפנה לסעיף ביטוח רכוש שאינו מצוי באישור עריכת הביטוח

 .30ראה תשובה לשאלה  תשובה:

מבוקש כי במקום המילה:  -נדון לאישור+ פסקת הרישא -, סעיףביחס לאישור על עריכת ביטוחים )נספח ד(שאלה:  .32

                                                                                                                                                                           הביטוחים מכסים את החבות של הספק על פי דין"בגין" יבוא: "בין היתר  בקשר עם". מבוקש כי יובהר כי 

 .30ראה תשובה לשאלה  תשובה:

מבוקש להבהיר כי ביטוח אחריות מקצועית נערך  -5סעיף  ביטוחים )נספח ד(,ביחס לאישור על עריכת שאלה:  .33

                                                  במסגרת פוליסה משולבת לביטוח חבות מוצר ואחריות מקצועית          

 .30ראה תשובה לשאלה  תשובה:

בהיר שמדובר על הרחבות שיפוי וכי מבוקש לה -8שאלה: ביחס לאישור על עריכת ביטוחים )נספח ד(, סעיף  .34

ההרחבות שיפוי כאמור הן לטובת המכללה עובדיה ומנהליה בלבד בגין מעשה ו/או מחדל של הקבלן ובכפוף 

בביטוח חבות  בביטוח אחריות מקצועית מובהר כי חבות המכללה כלפי הספק אינה מכוסה. לאמור להלן:

מעבידים השיפוי יחול היה ולעניין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית למי מעובדי הספק, יקבע כי המכללה נושאת 

    .דבחובות מעבי

                                                                                                                                          .30ראה תשובה לשאלה תשובה: 

נבקש להוסיף לאחר המילים: "לערוך ולקיים" את המילים: "באמצעותו -1שורה  -13.7סעיף הסכם, אלה: ש .35

                             ו/או באמצעות מי מטעמו".                                                                                                      

 .30ראה תשובה לשאלה  תשובה:

יום לפני תום" במילים: "ממועד  14-נבקש להחליף את המילים: "מ-1א. שורה  -13.9סעיף ם, הסכשאלה:  .36

                                                                                          תום".                                                                          

נבקש להחליף את המילה: "לשנה" במילה: "לתקופת ביטוח".                                                                -2רה ב. שו

נבקש להחליף את המילה: "שנת" במילה: "תקופת".                                                                  -3ג. שורה 

 .30ראה תשובה לשאלה  תשובה:

                              .מוסכם –ילה: "מתחייב" במילה: "רשאי" נבקש להחליף את המ-2שורה . א -13.10סעיף הסכם, ה: שאל .37

נבקש להוסיף לאחר המילים: "והבאים מטעמה" את המילים: "אך למעט כלפי אדם שגרם לנזק -3ב. שורה 

                                                                                                                                                                      .מוסכם  -בזדון"

  .מוסכם לא –ילים: "עובדיו ומנהליו" נבקש להחליף את המילים: "ו/או מי מטעמו" במ-4-5ג. שורה 

                                                                              .מוסכםנבקש למחוק את המילה: "כל"  -1ורה א. ש 13.11סעיף הסכם, שאלה:  .38

נבקש למחוק את המילים: "וכי על הספק לבחון... בהתאם".                                                     -3-4ב. שורה 

 לא מוסכם. תשובה:

ועל כן נבקש למחוק סעיף זה. ככל ובקשה זו לא  13.11מדובר בכפילות עם סעיף  - 13.12סעיף הסכם, שאלה:  .39

 תאושר, נבקש כי תימחק המילה: "כל" בשורה הראשונה ויימחקו המילים: "ועל הספק מוטלת... בהתאם".     

 מוסכם, לא מוסכם בהתאמה.  תשובה:
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בנספח ד אשר לא  1לא ברור באיזה ביטוח עוסק הסעיף )ההפניה הינה לסעיף  -13.13סעיף  הסכם, שאלה: .40

כולל התחייבות לביטוח ספציפי(. כיוון שהדרישה הינה כי הספק יערוך ביטוחי חבויות ולא רכוש, נבקש 

ילה: נבקש להחליף את המילים: "מכל אחריות" במ-1למחוק סעיף זה. ככל ודרישה זו לא תתקבל בשורה 

 נבקש למחוק את המילה: "כל".  3"מאחריות", בשורה 

 .30ראה תשובה לשאלה  תשובה:

 13.7-13.15נבקש להחליף את המילים: "בהסכם זה" במילים: "בסעיף -2שורה  -13.14שאלה: הסכם, סעיף  .41

                                                                          להסכם זה".                                                                                         

 לא מוסכם. תשובה:

נבקש להוסיף לאחר המילים: "על זכויותיהם" את המילים: "ככל ואין -4שורה  -13.15שאלה: הסכם, סעיף  .42

                                                                                      בכך כדי לגרוע מזכויות הספק".                                                

 לא מוסכם. תשובה:

נבקש להשלים: "אספקה, התקנה ושירות מחשבים -עיסוקו -1, סעיף נספח ד'-אישור עריכת ביטוחשאלה:  .43

                                                                                                                                                      וציוד נלווה".

 מוסכם. תשובה:

 ......... עד......." את-נבקש להוסיף לאחר המילים: "מ -3, סעיף נספח ד'-אישור עריכת ביטוחשאלה:  .44

              המילים: ")להלן: "תקופת הביטוח"(.                                                                                             

 .30ראה תשובה לשאלה  תשובה:

למקרה ולתקופת  ₪ 2,000,000א. נבקש להשלים סך של  -4סעיף  נספח ד',-אישור עריכת ביטוחשאלה:  .45

                                                      וק את ההערה בסוגריים.                                                                   הביטוח ולמח

                                                                 נבקש למחוק את המילים: "שאינם פחותים מתנאי".          -3ב. שורה 

.                                                                                                2012ג. נבקש להוסיף לאחר המילה "ביט" את השנה 

                                  .                                                            ₪ 6,000ד. נבקש להשלים השתתפות עצמית בסך 

 .30ראה תשובה לשאלה  תשובה:

למקרה ולתקופת הביטוח  ₪ 2,000,000נבקש להשלים סך של  -5, סעיף נספח ד'-אישור עריכת ביטוחשאלה:  .46

                                ולמחוק את ההערה בסוגריים.                                                                                           

 .30ראה תשובה לשאלה  תשובה:

-לעובד ו 6,000א. נבקש להשלים את גבול האחריות לסך של  -6סעיף  נספח ד',-אישור עריכת ביטוחשאלה:  .47

                                                            לתקופת הביטוח. ובהתאם למחוק את ההערה בסוגריים. ₪ 20,000,000

                                                                                                 ב. נבקש למחוק את המילים: "שאינם פחותים מתנאי".

                                                                                                  .2012ג. נבקש להוסיף לאחר המילה "ביט" את השנה 

                                          ".₪ 17,500-, מחלת מקצוע₪ 6,000ד. נבקש להשלים השתתפות עצמית בסך "כל נזק 

 .30ראה תשובה לשאלה  תשובה:
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נבקש להוסיף בסוף סעיף זה את המילים: "בגין נשוא אישור  -7סעיף  נספח ד',-אישור עריכת ביטוחשאלה:  .48

                                        זה".                                                                                                                         

 .30ראה תשובה לשאלה  תשובה:

א. נבקש להוסיף בסעיף זה לאחר המילים: "ו/או המכללה  -8סעיף  נספח ד',-חאישור עריכת ביטושאלה:  .49

האקדמית אחוה" את המילים: "בכפוף להרחבות השיפוי שלהלן: "ביטוח צד ג' ואחריות מקצועית יורחבו 

לשפות את המכללה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק, בכפוף לסעיף אחריות צולבת, אך ביטוח 

ועית לא יכסה את תביעות הספק כלפי המכללה. ביטוח חבות מעבידים יורחב לשפות את אחריות מקצ

                                                        המכללה במידה וייטען כי היא נושאת בחבות מעבידים כלפי מי מעובדי הספק".

ו עובדיהם". לחלופין, נבקש לרשום לאחר ב. נבקש למחוק את המילים: "ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/א

                                                           מילים אלו את המילים: "לגבי חבות מעבידים היה וייחשב המבוטח למעסיקם".

                                                                                   ג. נבקש למחוק את המילים: "ו/או כל הבאים מטעמם".

 .30ראה תשובה לשאלה  תשובה:

                                            .30-ב 60נבקש להחליף את המילים:  -9 נספח ד', סעיף-אישור עריכת ביטוחשאלה:  .50

 .30ראה תשובה לשאלה  תשובה:

לחריגיי ותנאיי  נבקש להוסיף את המילים: "האישור כפוף -נספח ד' -שאלה: בסוף האישור עריכת ביטוח .51

                                                                                       הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו בו במפורש".

 .30ראה תשובה לשאלה  תשובה:

מ  יש פה חשיפה מטבעית ארוכה מאוד , נא שלח שאלת "המחירים צריכים להיות בשקלים כוללים מעשאלה:  .52

                                                                                          מ"רה לבקשה לשינוי מטבע לדולרי ומחיר לפני מעהבה

 לא מוסכם. תשובה:

. אך המעבדים נתמכים 650ניתן להציע רק את נייד  HPכדי לענות על דרישה זו עם  -מפרט מחשב ניידשאלה:  .53

אשר חזקה יותר מהדור  Mאך מסדרת ה 4אשר אותם היות והמעבדים האלו הם אומנם מדור . נבקש ל4מדור 

 -החמישי שאינטל הוציאה. לינק להשוואה בין המעבדים 

=2095&cmp[]=2459http://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp[]                                                   

 לא מוסכם תשובה:

 יש לחתום עליו ולצרפו למסמכי ההצעה המוגשת.  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .54

 

 בכבוד רב,

 

 גלית עמרם, עו"ד
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