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 2016יוני,  27           

 כ"א סיון, תשע"ו                      

 201611/ פומבי לכבוד: מציעים במכרז

 

 מ.ל.ב            

 

 מענה לשאלות מציעיםהנדון: 

 WIFIלאספקת והתקנת ציוד רשת אלחוטי  פומבימכרז 

 

אנו חברת גירית בקרה ותקשורת מקבוצת אלקטרה בעלת ניסיון רב בתכנון, הקמה ותחזוקת מערכות שאלה:  .1

 ,In Buildingאלחוט בתחום הפריסות הפנימיות 

הסלולאר ללקוחות מסחריים דוגמת פרטנר, פלאפון, באמתחתנו פרויקטים רבים אשר ביצענו בתחום כיסוי 

 מבניים-סלקום תוך שימוש במאות אנטנות ומגברים תוך

 בבתי חולים, מלונות, קניונים, משרדים, גורדי שחקים ומגוון מבנים ציבוריים.

 האם הניסיון המתואר לעיל מספק את חברתכם באשר לקיום תנאי הסף ? 

  המציע נדרש לעמוד בתנאי הסף.מכרז, מסמכי הב תנאי הסף מופיעים בברור תשובה:

 2.2.2-2.2.5מבוקש לאפשר להגיש הצעה למי שעומד בתנאי הסף המפורטים בסעיפים  -2.2.2-2.25סעיפים שאלה:  .2

 או לחלופין שמתקין הציוד בפועל הוא יצרן הציוד שעומד בתנאים הנ"ל

 מדובר במכרז פומבי שכל מציע  המגיש מועמדותו נדרש לעמוד בתנאי הסף  ובדרישות מסמכי המכרז  תשובה:   

 שנקבעו. במידה ועומד בכך, אין כל מניעה להגשה.    

 מסמכי המכרז

 נבקש להבהיר האם ניתן לבטל את דרישת ערבות ההצעה? -2.9סעיף שאלה:  .3

 לא מוסכם.  תשובה:

ימים תוך מתן  14כי חילוט הערבות יעשה בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב בת  האם ניתן -2.9.4סעיף  שאלה: .4

האם ניתן להבהיר כי במקרה של סיכול/ כוח עליון ו/או בשל נסיבות שאינן תלויות/קשורות  הזדמנות לתיקון?

 במציע,  הערבות לא תחולט?

 הכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז.  תשובה:

 ימי עבודה. 5מיד את התקופה על מבוקש להע -2.9.6סעיף  שאלה: .5

 לא מוסכם.  תשובה:

 חודשים. 3 -מבוקש להגביל את תוקף ההצעות בזמן -5.6.3סעיף  שאלה: .6

 מוסכם. תשובה:

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


2 

 

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

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

 ימי עבודה. 7מבוקש להעמיד את התקופה על  8.3סעיף שאלה:  .7

 מוסכם. תשובה:

 הסכם

 תהיה טעונה הסכמת הספק.מבוקש כי הארכת ההתקשרות  בתקופות נוספות  -3.1סעיף שאלה:  .8

 מוסכם. תשובה:

 מבוקש למחוק את המילה "מיידי". -4.10.6סעיף  שאלה:  .9

 לא מוסכם.תשובה:  

 מבוקש להוסיף לאחר המילים: "שנגרמו לה" את המילה: "בפועל". -4.12.5סעיף  שאלה: .10

 מוסכם. תשובה:

להעביר לספק את הוראות הבטיחות מבוקש להוסיף תת סעיף המעגן את חובת המכללה  -4.13.1סעיף  שאלה: .11

 זה כפוף לקיומו.  4.13.1וכי תת סעיף 

 לא מוסכם.  תשובה:

 מבוקש למחוק את המילה "לאלתר".  -4.12.16סעיף  שאלה: .12

מבוקש לשנות את הסעיף כך ששיפוי / פיצוי יהא כנגד פסק דין חלוט/הסכם פשרה ובכפוף לכך שהמכללה העבירה 

לא התפשרה ללא אישורו ד עם קבלתה, אפשרה לספק לשלוט בניהול ההגנה ולספק את התביעה/הדרישה מי

 .מראש ובכתב

 לא מוסכם. כל האמור בשאלה רשום כבר בסעיף.  תשובה:

נבקש להבהיר האם ניתן  לשנות את הסעיף כך ששיפוי / פיצוי יהא כנגד פסק דין חלוט/הסכם  -5.11סעיף שאלה:  .13

לספק את התביעה/הדרישה מיד עם קבלתה, אפשרה לספק לשלוט בניהול פשרה ובכפוף לכך שהמכללה העבירה 

 ההגנה ולא התפשרה ללא אישורו מראש ובכתב?

 בהתאם לאמור בסעיף.  תשובה:

חריות על פי דין ולנזק . נבקש להבהיר האם ניתן להגביל את אחריות הספק מכוח ההסכם לא1 -6.3סעיף שאלה:  .14

 .ישיר בלבד

  לא מוסכם.תשובה: 

החודשים הראשונים  12האם ניתן כי היקף חבות הספק תוגבל לסכום ששולם לו בפועל ע"י המכללה במשך  .2

 ממועד חתימת ההסכם?

 . לא מוסכםתשובה:    

 . מבוקש למחוק את המילה "עקיף".  3

 לא מוסכם. תשובה:

 מבוקש למחוק סעיף זה. -6.5סעיף שאלה:  .15

 לא מוסכם.תשובה: 

נבקש להבהיר האם ניתן  לשנות את הסעיף כך ששיפוי / פיצוי יהא כנגד פסק דין  -6.6+6.7סעיפים  שאלה: .16

חלוט/הסכם פשרה ובכפוף לכך שהמכללה העבירה לספק את התביעה/הדרישה מיד עם קבלתה, אפשרה לספק 

 לשלוט בניהול ההגנה ולא התפשרה ללא אישורו מראש ובכתב?

 בהתאם לאמור בסעיף.  תשובה:

 ש"ח? 10,000מבוקש להבהיר האם ניתן להפחית את גובה הערבות לסך של  -8.1סעיף  שאלה: .17

 לא מוסכם. תשובה:
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האם ניתן לשנות את הסעיף כך שחילוט הערבות יעשה בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב  -8.3+8.6סעיפים  שאלה: .18

ן ו/או בשל נסיבות האם ניתן להבהיר כי במקרה של סיכול/ כוח עליו ימים תוך מתן הזדמנות לתיקון? 14בת 

 שאינן תלויות/קשורות במציע,  הערבות לא תחולט?

 לא מוסכם.  תשובה:

יא לספק אודות מבוקש כי בטרם תבצע המכללה בעצמה ו/או תפנה לאחר לביצוע, תודיע ה -9.4סעיף שאלה:  .19

 ך מתן הזדמנות לתיקון.תוכוונתה לעשות כן 

מוסכם. לסעיף זה יתווסף המשפט הבא: "טרם פנייתה לאחר תפנה המכללה לספק ותודיע לו אודות  תשובה:

 כוונתה לפעול בהתאם לאמור בסעיף". 

 20,000מדובר על סכום פיצוי גבוה ביותר. מבוקש להפחית את גובה הפיצוי המוסכם לסך של  -9.6סעיף שאלה:  .20

 ש"ח.

 לא מוסכם.  תשובה:

 מבוקש כי קיזוז ייעשה מכוח התקשרות זו בלבד. -12.1סעיף  שאלה: .21

 מוסכם.  תשובה:

 מבוקש למחוק סעיף זה. לחילופין, מבוקש למחוק את המשפט האחרון. -12.2סעיף  שאלה: .22

 לא מוסכם.  תשובה:

נבקש להוסיף בסוף הסעיף: "למעט מידע אשר בחזקת נחלת הכלל, מידע שהגיע לספק ו/או  -14.2סעיף שאלה:  .23

מידי צד ג' שלא עקב הפרת חובת סודיות, מידע שפותח באופן עצמאי על הספק ו/או מי מטעמו שלא מי מטעמו 

 תוך שימוש במידע הסודי, מידע שהיה בהספק ו/או מי מטעמו קודם למסירתו על ידי המכללה".

 מוסכם.  תשובה:

 נספח ב'

באמצעות בקר בלבד ואף ניתן לבצע שינויים במראה  שלו, אך   captive Portalניתן להגדיר  – -1.3סעיף שאלה:  .24

מנת שהוא יהיה מותאם לתצוגות של טאבלטים וסמארטפונים באופן ישיר )ניתן לקבל תצוגת דף נחיתה רגילה -על

( האם הבקר בלבד מספיק או שתרצו NAC)מערכת  clearPassבלבד באמצעות הבקר( חייבים להוסיף מערכת 

 ? NACת לרכוש גם מערכ

, אני צריך לדעת מה מספר ה ClearPassבמידה וסעיף התצוגה המותאמת הוא הכרחי ואנחנו נוסיף מערכת 

clients ?שהיא צריכה לתמוך 

 Captive -אין דרישה למערכת נוספת מלבד מערכת המבוקשת במכרז, הספק יתאר במענה את ה  :תשובה

Portal .ומה בדיוק ניתן להתאמה 

  OMNIעם אנטנות  OMNI. AP 275עם יכולות שידור  OUTDOORל  APישנם שני סוגי  -2.5.3סעיף  שאלה: .25

 חיצוניות. האם שני הדגמים מקובלים עליכם ? OMNIעם אנטנות   AP 274פנימיות ו 

 )לא קיים דגם אנטנות אחר(, האם מקובל ?  dBi 6ולא  dBi 5כן עוצמת שידור האנטנות היא -כמו

אותם ביצועים )עם אנטנות חיצוניות לחלוטין ומספקים את  זהים AP Outdoor -במידה ושני סוגי ה תשובה:

עם האנטנות הפנימיות מתבטל  AP -. אם בחר הספק להציע את המבניהםאו פנימיות( יציע הספק את הזול 

 ל" במקום המחיר.הספק בהצעת המחיר את המילה "כלו בכן יכתו הצורך להציע אנטנות חיצוניות בנפרד ועל

 אך לא פחות .  5dBiניתן להציע 

  ?captive portalמהו מספר רכיבי הקצה שבהם צריך לתמוך בהתחברות ל 1.3סעיף  29עמוד  שאלה: .26
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כך שלפחות  איש, רובם עם מחשב נייד וכולם עם טלפון סלולרי 3,500 -בזמני שיא מגיעים למכללה כ תשובה:

 רכיבים. 7,000

 מובנות?  OMNIעם אנטנות   outdoor APהאם ניתן להציע  -2.5.3סעיף  30עמוד שאלה:  .27

 .25שאלה לראה תשובה  תשובה:

ליצרן האם ניתן להציע אנטנות עם שבח  dBi 6במידה ולא קיימות אנטנות עם שבח  -2.5.4סעיף  30עמוד שאלה:  .28

dBi5  ולא(dBi6 ?)כפי שמופיע בסעיף 

 .25שאלה ל: ראה תשובה תשובה

במכרז אשר בנדון   AVAYAאנו מבקשים את אישורכם לאפשר למשתתפים במכרז להציע ציוד של  שאלה: .29

 , אנו תומכים ככל הנדרש במערכות שסופקו על ידינו AVAYA IPOחברת אוויה סיפקה למכללה את מרכזיית 

 המציעים נדרשים לעמוד באמור במסמכי המכרז.  תשובה:

סדר עדיפויות ברור בין המסמכים והסדר המוצע על ידינו הינו: )א( ההסכם; מבוקש לקבוע  -1.4שאלה: סעיף  .30

 )ב(; הצעת המציע הזוכה; )ג( יתר נספחי ההסכם לרבות התנאים הכלליים.

 לא מוסכם. תשובה:

מבוקש לתת למציע זכות טיעון בטרם  -9.12, 9.5, 9.3, 6.1, 2.22, 2.21, 2.18, 2.9.6, 2.9.5, 1.8שאלה: סעיפים  .31

 לה כאמור.פסי

 לא מוסכם.  תשובה:

קת השירותים לפי כללי האתיקה של עוה"ד, עו"ד אינו רשאי לאשר כי התאגיד כשר לאספ -2.1.4.2שאלה: סעיף  .32

למחוק את המילים "וכשר לאספקת השירותים הנדרשים", ולהותיר את אישור עוה"ד  שהנדרשים, על כן מבוק

 ובנספח ה'(. 2.1)בדומה לנדרש בסעיף בדבר מורשי החתימה ואישור כי התאגיד קיים 

של לשכת רו"ח, רו"ח יכול לתת אישור רק על נושאים שהם בתחום עיסוקו  70ומס'  7כמו כן, על פי גילוי דעת מס' 

המקצועי. האישור המבוקש בסעיף כולל מספר נושאים שאינם בתחום עיסוקו או מומחיותו של רוה"ח ועל כן 

 מה ואישור כי התאגיד כשר לאספקת השירותים הנדרשים(.אינו יכול לאשרם )מורשי חתי

 מוסכם.  תשובה:

נבקש לצרף אישור מהיצרן להוכחת המבוקש בסעיף. לחילופין, נבקש לצרף את ההסכם עם  -2.2.2שאלה: סעיף  .33

 השחרת החלקים המסחריים הרגישים, ובפרט התמורה בין הצדדים.

 מוסכם לצרף חוזה עם חלקים מושחרים.  תשובה:

לפי כללי האתיקה של עוה"ד, עו"ד אינו רשאי לאשר את הנדרש בסעיף, על כן נבקש להחליף  -2.2.4שאלה: סעיף  .34

 2.11, 2.11את הדרישה לאישור מורשה חתימה מטעם המציע מאומת כדין על ידי עו"ד )בדומה לדרישות בסעיפים 

 ז'(.-ונספחים ו'

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          וסכם.מ תשובה:

ימים לפחות לתקן את ההפרה  14כות טיעון, תינתן למציע התראה בת יש להוסיף כי מלבד ז -2.9.4שאלה: סעיף  .35

וכי הערבות תחולט רק אם ההפרה לא תוקנה. כמו כן, יש להבהיר כי במקרה שתמומש הערבות, הסכום ישקף 

 את הנזק שנגרם בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.

 לא מוסכם. תשובה:

ימים נוספים וכי מציע שיבחר שלא להאריך את ערבותו  90מור תוגבל עד נבקש כי הארכה כא -2.9.6שאלה: סעיף  .36

 לא יימצא בסיכון לחילוט הערבות והדבר לא יהווה הפרה.

 אי הארכת הערבות תוביל לפסילת ההצעה.  . 6ראה תשובה לשאלה  תשובה:
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הסכום ישקף את יש למחוק את הסעיף ולהחליפו במילים "בכל מקרה שתמומש הערבות,  -2.9.7שאלה: סעיף  .37

 הנזק שנגרם בפועל והערבות לא תהווה פיצוי מוסכם".

 לא מוסכם.  תשובה:

במקום המילים "מרואה חשבון המבקר את החברה או מעו"ד שבשירות החברה", יש לרשום  -2.17שאלה: סעיף  .38

ויאומת  "מורשה חתימה מטעם החברה", וזאת בהתאם למשפט השני המסביר כי הנ"ל יינתן ע"י מורשה חתימה

 ע"י עו"ד ובהתאם לדין ולכללים המקובלים לפיהם עו"ד או רו"ח אינם רשאים לאשר בעצמם את הנדרש בסעיף.

 המציע יפעל בהתאם להבנתו את הסעיף. לא מוסכם.  תשובה:

במקום המילים "כולל מע"מ", יש לרשום "למעט מע"מ שישולם על ידי המכללה", שכן על פי  -6.3שאלה: סעיף  .39

 ע"מ חל על מקבל השירותים ושיעורו גם עשוי להשתנות.דין המ

 לא מוסכם.  תשובה:

 אחרי המילה "באחריות", יש לרשום "על פי דין ובכפוף למגבלת האחריות שבהסכם". -9.15שאלה: סעיף  .40

 לא מוסכם.  תשובה:

שכן זכויות  אחרי המילים "בשם המציע/ה", יש להוסיף "בקשר עם הצעה זו", -12עמ' , פרטי המציע שאלה: .41

החתימה בתאגיד המציע הינן לפי סכומים/נושאים והחותמים על המסמך/המכרז לאו דווקא מוסמכים לחייב 

 את המציע בנושאים אחרים.

 לא מוסכם.  תשובה:

 חוזה התקשרות

 יש לתקן את הסעיף כך שלא תימנע מהספק, מראש ובאופן גורף, הזכות להתגונן או לפנות -"הואיל" רביעי שאלה: .42

 לערכאות.

 לא מוסכם.  תשובה:

יש למחוק את הסעיף, המאפשר למכללה לצאת מההסכם מטעמי נוחות וללא כל סיבה/הפרה,  -3.2שאלה: סעיף  .43

שכן הספק משקיע משאבים בביצוע ההסכם ומגיש את הצעתו על בסיס ההנחה שיבצעו לאורך תקופה ויחזיר את 

פיצוי לפי המועד בו תסיים המכללה את ההסכם שלא עקב הפרה שלא כל ההשקעה בו. לחילופין, יש לקבוע מנגנון 

 תוקנה ע"י הספק.

 לא מוסכם. תשובה:

אחרי המילים "לפי הענין", יש להוסיף "וכן בגין הזמנות והתחייבויות שאינן ניתנות לביטול או  -3.4שאלה: סעיף  .44

 להחזר".

 לא מוסכם.  תשובה:

שום "על פי דין", שכן כל צד צריך להיות אחראי על פי דין ובהתאם במקום "המלאה", יש לר -4.6שאלה: סעיף  .45

לבטח את עצמו )לא ניתן לבטח מעבר לאחריות החוקית ולא מקובל שצד יישא שאחריות המוטלת על הצד השני 

 על פי דין(.

 מוסכם.  תשובה:

ק ישמור על ציוד שבבעלות הסעיף אינו מקובל. הציוד בבעלות המכללה ולא ייתכן שהספ -6.8, 4.8שאלה: סעיפים  .46

 .המכללה או שיהיה אחראי לנזק הנובע מנזק, חבלה או רשלנות

 וסכם.מ תשובה:

 כנהוג ומקובל בענף, יש להוסיף סעיף בנוסח הבא:  -חדש 4.10.8ה שאלה: סעיף  .47
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לרבות על אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בהסכם או בנספחיו, שירותי האחריות, התמיכה, והתחזוקה,  4.10.8"

( שימוש או 1בתקופת האחריות, אינם כוללים טיפול בנזק או תקלה אשר נגרמו בשל המקרים המפורטים להלן: )

( ביצוע עבודה או שינויים במערכת או בתוצרים 2הפעלה לא נכונים של התוצרים/המערכת או של כל חלק מהם; )

( 3ד מעובדי הספק או קבלני משנה שלו; )או בכל חלק מהם, ובכלל זה ממשק המערכת על ידי גורם כלשהו לב

שימוש בתוכנה, חומרה, מדיה, מוצרים בעלי אורך חיים מוגבל ו/או מוצרים מתכלים או מוצרים אחרים שלא 

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

( תחזוקה או כיול לקויים או בלתי נאותים; 5סיבה אחרת שמעבר לשליטתו של הספק; )הפרעות חשמליות או כל 

( הובלה שלא על ידי הספק 7( תנאי אתר שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה לקיום סביבת עבודה נאותה; )6)

ל מערכות ( הפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו בש8)ככל שרלוונטי(; )

המכללה ו/או רשת הטלפונים הציבורית ו/או בשל כל רשת תקשורת אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב 

(/תקלות בחומרה שאיננה נמכרת End of Support( תקלות בתוכנה שאיננה נתמכת ע"י היצרן )9תקשורת אחר; )

 (.End of Lifeע"י היצרן )

האחריות בגינם תהא כפי האחריות הסטנדרטית הניתנת  -למכללה לגבי כל מוצר חומרה/שרת/תוכנה שיסופקו

על ידי היצרן למוצר. אחריות הספק לתקינות המוצר היא במסגרת אחריות היצרן בהתאם לתנאי רישיון המוצר. 

"  והוא אינו יכול להיות אחראי לכל פגם AS ISהספק מספק את החבילות/תוכנה/מערכת וכיוצ"ב כפי שהן"

לא בהתאם ובמגבלות אחריותו של היצרן. כן יש להבהיר כי תקופת האחריות של חבילות תוכנה שיתגלה בהן א

 תחל במועד אספקת התוכנה.

עוד יובהר, כי המכללה היא האחראית לקיים וליישם נוהל חיצוני לשם שיחזור קבצים, נתונים או תכניות שאבדו 

 או שונו."

מקובל מלבד נזק מים,  4לא רלוונטי,  3להפעל+ת המכללה, לא מקובל, המערכת עוברת  2מקובל,  1 תשובה:

במסגרת מכרז זה רוכשת המכללה נקודות גישה חיצוניים שאמורים לעמוד במים ובתנאי מזג אוויר לא רגילים. 

בעיות חשמל מקובל,  8לא רלוונטי,  7מקובל,  6מקובל, יש לציין שכיול ותחזוקה של הבקר באחריות הספק,  5

המוצר הנרכש במסגרת מכרז לא מקובל,  9לא רלוונטי, רשת תקשורת אינטרנט וכו' לא מקובל, רשת טלפוניה

הינו חומרה עם תוכנה ייעודית אשר מובנית בתוך החומרה, היצרן והספק שמייצג אותו אחראים לספק את הציוד 

לרכוש  פק הזוכה אחראיהס( . 1.7החדיש ביותר בחומרה החדשה ביותר ובגרסאות תוכנה העדכניות ביותר. )סעיף 

 . 4.10הסכם תחזוקה גב אל גב מול היצרן על מנת להבטיח שרות ותחזוקה כפי שצוין בסעיף 

במסגרת מכרז זה פונה המכללה לרכש של מוצרים באיכות הגבוהה ביותר, כמובן שהיצרן אחראי לטיב המוצר 

ף את החומרה בזמן מינימלי לפי התנאים שיוצא ממפעלו וברור למכללה שברגע שימצא ליקוי בחומרה היצרן יחלי

 .4.10שהוגדרו בסעיף 

 נהלי גיבוי לא רלוונטיים.

יש להבהיר כי קיום הרישיונות על ידי המכללה ומי מטעמה הינם באחריות המכללה ולא  -4.12.2שאלה: סעיף  .48

 הספק.

 מוסכם.  תשובה:

 האחריות שלהלן".יש להוסיף בסוף הסעיף "בכפוף למגבלת  -4.12.5שאלה: סעיף  .49

 לא מוסכם. תשובה:

 .מוסכם – יש לרשום "על פי דין"במקום "בלעדית",  -4.12.6שאלה: סעיף  .50

 לא מוסכם. – אחרי המילה "לעיל", יש לרשום "על ידי הספק או מי מטעמו )ולא על ידי המכללה או מי מטעמה(" -

 מוסכם. – בסוף הסעיף יש להוסיף "ותאפשר לו לנהל את ההגנה" -
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 יש למחוק את הסעיף המהווה מניעת גישה לערכאות על ידי הספק. -4.14.5שאלה: סעיף  .51

 לא מוסכם.  תשובה:

 במקום "המלאה והבלעדית", יש לרשום "על פי דין". -4.14.7שאלה: סעיף  .52

 מוסכם.  תשובה:

לתקן את ההפרה ימים לפחות ואפשרות  14יש לתקן את הסעיף כך שתינתן לספק התראה בת  -5.9שאלה: סעיף  .53

 טרם ביטול ההסכם.

 לא מוסכם.  תשובה:

על טענות כלפי המכללה,  רהוויתויש להבהיר כי הספק ינהל את ההגנה בהליך וכן למחוק את  -5.11ה שאלה: סעיף  .54

 שכן יתכנו טענות על פי דין לזכות הספק.

 לא מוסכם.  תשובה:

 "ו/או בעקיפין".יש למחוק את המילים "ובין עקיף" וכן  -6.3שאלה: סעיף  .55

 לא מוסכם.  תשובה:

נבקש להוסיף סעיף הקובע כי "על אף האמור בהסכם זה ו/או בדין, אחריות הספק  -חדש 6.3.1שאלה: סעיף  .56

בזיקה להסכם זה תהיה בגין נזק ישיר בלבד, כי לא תהיה לספק אחריות בגין נזק עקיף או תוצאתי לרבות אובדן 

הספק לכל נזק בזיקה להסכם תהיה מוגבלת לסכום התמורה אשר שולמה לו  הכנסה או רווחים, וכן כי אחריות

בפועל על ידי המכללה בקשר עם ההסכם. כמו כן, מוסכם כי הספק לא יהיה אחראי בגין פעולות ושירותים שנעשו 

 לפי הנחיית המכללה או מי מטעמו בניגוד להמלצת הספק".

 לא מוסכם.  תשובה:

 בסוף הסעיף "ו/או שהינם באחריות המכללה על פי דין". יש להוסיף -6.4שאלה: סעיף  .57

 מוסכם.  תשובה:

  מוסכם. – פי דין"אחרי המילה "אחראי", יש לרשום "על  -6.5שאלה: סעיף  .58

על על ידי המכללה בקשר אחרי המילה "לנזקים", יש לרשום "ישירים ועד לסכום התמורה אשר שולמה לו בפו -

 . לא מוסכם – עם ההסכם"

בסוף הסעיף יש להוסיף "והכל בכפוף לפס"ד חלוט ובלבד שהמכללה הודיעה לספק על הדרישה/תביעה מיד עם  -

 קבלתה, העבירה לידיו את ניהול ההגנה ולא התפשרה/הודתה בשמו".

 וסכם.מ תשובה:

מו בסוף הסעיף יש להוסיף "ובלבד שניתנה לספק השליטה על ההגנה ולא התפשרו/הודו בש -6.6שאלה: סעיף  .59

 ובכפוף למגבלת האחריות לעיל )נזק ישיר עד סכום התמורה בפועל(".

שניתנה לספק השליטה על ההגנה ולא מוסכם חלקית, לסעיף יתווסף המשפט הבא: "ובלבד  תשובה:

 ".התפשרו/הודו בשמו

  לא מוסכם.  - "14", יש לרשום "7במקום "  -8.3שאלה: סעיף  .60

 . מוסכם – ק לא תיקן את ההפרה בזמן האמור"לבד שהספאחרי המילה "מראש", יש להוסיף "וב -

  לא מוסכם. – במקום "סכום הערבות", יש לרשום "הסכום שבמחלוקת". -

כי יש להוסיף בסוף הסעיף "מוסכם כי בכל מקרה שתמומש הערבות, הסכום ישקף את הנזק שנגרם בפועל ו -

 . לא מוסכם – הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם"

מבוקש למחוק את הסעיף, המהווה למעשה דרישה להעמדת ערבות ללא הגבלת סכום וסעד  -8.5שאלה: סעיף  .61

 עצמי חמור בידי המכללה.
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 לא מוסכם. תשובה:

יש לתקן כך שבכל מקרה שתמומש הערבות, הסכום ישקף את הנזק שנגרם בפועל וכי  -8.8, 8.6שאלה: סעיפים  .62

 הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.

 לא מוסכם.  תשובה:

  לא מוסכם. – "14", יש לרשום "7במקום " -9.2.1שאלה: סעיף  .63

 לא מוסכם.– ם "ארוך", אחרת אין משמעות לסעיףבמקום "קצר", יש לרשו -

 ימים". 60יש להוסיף בסוף הסעיף "והנ"ל לא בוטל תוך  -9.2.5, 9.2.4, 9.2.3, 9.2.2שאלה: סעיפים  .64

 לא מוסכם.  תשובה:

יש להוסיף בסוף הסעיף "לקבל תמורה בגין שירותים שבוצעו עד מועד הסיום בפועל וכן בגין  -9.3שאלה: סעיף  .65

 הזמנות והתחייבויות שאינן ניתנות לביטול או להחזר".

 לא מוסכם.  תשובה:

בכתב ימים לפחות לאחר התראה  7ביצע בעצמו  איש להבהיר שזכות זו תופעל רק אם הספק ל -9.4שאלה: סעיף  .66

 מהמכללה.

 וסכם. מ תשובה:

 .לא מוסכם – ("₪)חמשת אלפים  5,000יש לרשום "(", ₪)חמישים אלף  ₪ 50,000במקום " שאלה: .67

כי השנייה, יש לרשום "בכל מקרה שתמומש הערבות, הסכום ישקף את הנזק שנגרם בפועל ו הפסקהבמקום 

  הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם"

 לא מוסכם. תשובה:

יש להוסיף בסוף הסעיף "למעט לחברות בקבוצת הספק ובלבד שהספק יישאר אחראי כלפי  -10.1יף שאלה: סע .68

 המכללה".

 לא מוסכם. תשובה:

 יש להבהיר כי לכל תשלום יתווסף מע"מ כדין. - 11.1שאלה: סעיף  .69

 יתווסף על פי דין.  הצעת המחיר צריכה לכלול מע"מ. מע"מ תשובה:

 המילים "כל סכום", יש להוסיף "קצוב וחלוט".אחרי  -12.1שאלה: סעיף  .70

 לא מוסכם. תשובה:

 לא מוסכם. – שנים" 3להוסיף "לפני המילים "לאחר מכן", יש  -14.1שאלה: סעיף  .71

בסוף הסעיף יש להוסיף "ולמעט מידע שהיה בידיעת וברשות הספק לפני מסירתו על ידי המכללה, מידע שהתקבל  -

-Knowאו יתקבל על ידי הספק מצד ג' שאינו כפוף לחובת סודיות כלפי המכללה, ידע מקצועי, רעיונות, טכניקות, 

how( מתודולוגיות וכיוצ"ב בתחום טכנולוגיות מידע ,ITתקשור ,) ת, עיבוד נתונים, תוכנה וחומרה שאינם

 ייחודיים למכללה, ומידע שפותח על ידי הספק באופן עצמאי."

 וסכם.מ תשובה:

יש לתקן את נוסח ההצהרה כך שתיחתם על ידי מורשה חתימה מטעם  -הצהרת סודיות -נספח ג' שאלה: .72

הספק שיועסקו במתן השירותים, יש המציע/הספק ולא על ידי אדם פרטי. ככל שמדובר בטופס להחתמת עובדי 

 למחוק את אישור עוה"ד בסוף ההצהרה.

שנים  3יש להוסיף בסוף ההצהרה )לפני החתימה(: "חובות הסודיות לעיל יחולו במהלך תקופת ההסכם וכן במשך 

לאחר סיומו. כמו כן, על אף האמור, חובת הסודיות לא תחול על הפריטים הבאים: חומר שהינו פומבי בעת 

חתימה ו/או שיעשה פומבי לאחר מכן שלא באמצעות הספק; חומר שהיה בידיעת וברשות הספק לפני מסירתו ה
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על ידי המכללה; חומר שהתקבל או יתקבל על ידי הספק מצד ג' שאינו כפוף לחובת סודיות כלפי המכללה; ידע 

(, תקשורת, עיבוד ITיות מידע ), מתודולוגיות וכיוצ"ב בתחום טכנולוגKnow-howמקצועי, רעיונות, טכניקות, 

נתונים, תוכנה וחומרה שאינם ייחודיים למכללה; חומר שפותח על ידי הספק באופן עצמאי; חומר שהספק חייב 

 לגלות עפ"י דין לרשות כלשהי או לאדם כלשהו לרבות על פי חוקי ניירות ערך".

אדם פרטי ואין שום פרטי תאגיד. כמו  איזה פרטים יש לאשר? ההצהרה מנוסחת כרגע כהצהרה של -אישור עו"ד

כן, יש להוסיף בסוף האישור "בקשר עם מכרז זה", שכן זכויות החתימה בתאגיד המציע הינן לפי סכומים/נושאים 

 והחותמים על המסמך/המכרז לאו דווקא מוסמכים לחייב את המציע בנושאים אחרים.

 ניתן להוסיף את המילים "בקשר עם מכרז זה". הנספח ייחתם על ידי מורשה חתימה מטעם המציע.  תשובה:

אחרי המילים "בשם המציע", יש להוסיף "בקשר עם מכרז זה", שכן  -5סעיף  -אישור עו"ד -נספח ה' שאלה: .73

זכויות החתימה בתאגיד המציע הינן לפי סכומים/נושאים והחותמים על המסמך/המכרז לאו דווקא מוסמכים 

 לחייב את המציע בנושאים אחרים.

 מוסכם.  תשובה:

המציעים נדרשים לחתום על מסמך הביטוח בלבד. רק המציע הזוכה יידרש למלא את הנספח  – סעיפי ביטוח

 באמצעות חברת הביטוח. שינויים בנספח יבוצעו רק באישורו של יועץ הביטוח של המכללה. 

 ללה". שורה שניה יש למחוק את המשפט "ולטובת המכללה, ולהציגם למכ 7.1סע'  שאלה: .74

 ראה לעיל.  תשובה:

יש את הסע' ולכתוב במקום זה "פוליסות אחריות כלפי צד ג' ואחריות מקצועית משולב עם  7.2.1סע' שאלה:  .75

חבות המוצר יורחבו לשפות את המכללה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק. ביטוח חבות מעבידים יורחב 

 לשפות את המכללה היה ותחשב למעבידה של מי מעובדי הספק". 

 ראה לעיל. תשובה:

 שורה שניה יש למחוק את המילה "לפחות".  7.2.2סע' שאלה:  .76

 ראה לעיל. תשובה:

 שורה שניה יש למחוק את המילה "לפני" ולכתוב "לאחר".  7.5סע' שאלה:  .77

 לא מוסכם.  תשובה:

 שורה ראשונה יש למחוק את המילה "מלוא".  7.6סע' שאלה:  .78

 מוסכם. תשובה:

את המילים "ומי מהבאים מטעמם" ולכתוב במקום זה "עובדיה שורה שלישית יש למחוק  7.7סע' שאלה:  .79

 ומנהליה". 

 לא מוסכם.  תשובה:

שורה ראשונה יש למחוק את המילים "ואת הבאים מטעמה" ולכתוב במקום זה "עובדיה  7.8סע' שאלה:  .80

 ומנהליה". 

 לא מוסכם. תשובה:

שורה שלישית יש למחוק את המילים "גם אם תמנע ממנו פתיחת המזנונים הניידים בשל אי הצגת  7.9סע' שאלה:  .81

 האישור במועד". 

 וסכם. מ תשובה:

 למחוק 7.11סע' שאלה:  .82

 מוסכם.  תשובה:
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המציעים נדרשים לחתום על מסמך הביטוח בלבד. רק המציע הזוכה יידרש למלא את הנספח  - אישור ביטוח

 באמצעות חברת הביטוח. שינויים בנספח יבוצעו רק באישורו של יועץ הביטוח של המכללה. 

 

 למקרה ולתקופה. יש למחוק את ההערה בסוגריים. ₪ 2,000,000יש למלא סכום של  -ביטוח צד ג' 3סע'  שאלה: .83

שורה אחר כך אחרי המילה "ובתנאים" יש למחוק את המילים "שאינם פחותים מתנאי", אחרי המילה "ביט" יש 

 . ₪ 6,000", בשורת ההשתתפות העצמית יש למלא סכום של 2012להוסיף "

 ראה לעיל הערת כותרת.  תשובה:

למקרה ולתקופה. יש  $ 5,000,000-לעובד ו  $ 1,500,000ביטוח חבות מעבידים יש למלא סכום של  4סע' שאלה:  .84

למחוק את ההערה בסוגריים. שורה אחר כך אחרי המילה "ובתנאים" יש למחוק את המילים "שאינם פחותים 

 ".2012מתנאי", אחרי המילה "ביט" יש להוסיף "

 הערת כותרת. ראה לעיל תשובה:

 ₪ 2,000,000יש להוסיף סכום של  ביטוח אחריות מקצועית יש להוסיף "משולב עם חבות המוצר", 5סע' שאלה:  .85

 . $ 100,000למקרה ולתקופה. בשורת ההשתתפות העצמית יש להוסיף סכום של 

 הערת כותרת. ראה לעיל תשובה:

 למחוק 5.2סע' שאלה:  .86

 לא מוסכם.  תשובה:

 ". יש למחוק את המילה "לפחות" ואחרי המילה "חודשים" יש להוסיף "בכפוף להרחבה בפוליסה 5.3סע' שאלה:  .87

 הערת כותרת. ראה לעיל תשובה:

שורה ראשונה אחרי המילה "אחווה" יש להוסיף "בפוליסת צד ג' ואחריות מקצועית משולב עם  6סע' שאלה:  .88

חבות המוצר, בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק, בפוליסת חבות מעבידים היה ותחשב למעבידה של מי 

 מעובדי הספק". 

 כותרת.הערת  ראה לעיל תשובה:

שורה ראשונה יש למחוק את המילים "שבין המבוטח לבנינו קיים הסדר בעניין תשלום הפרמיה  8סע' שאלה:  .89

 וכן". 

 הערת כותרת. ראה לעיל תשובה:

בסוף האישור יש להוסיף שורה בנוסח "בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו שאלה:  .90

 במפורש באישור זה".   

 הערת כותרת. ראה לעיל תשובה:

 מפרט טכני

)ה  Distributed controllerטכנולוגיות אלחוט החדשות מאפשרות הטמעת רשתות אלחוט בתצורת שאלה:  .91

controller  הינו רכיב מבוזר וקיים בכלAP ולא רק עם )controller  מרכזי. מערכת הניהול של הרשת האלחוטית

פועלת גם ללא תלות במערכת הניהול. תצורה זו מאפשרת שרידות . ככלל רשת האלחוטית VMמבוססת על שרת 

גבוהה יותר ללא נקודת כשל מרכזית ומערך ניהול ושליטה מרכזי. ולכן מבקשים להשתמש בטכנולוגיה זאת. נא 

 אישורכם.

 הדרישות הטכנולוגיות מוגדרות במכרז באופן מפורט. תשובה:

 VMבהמשך לשאלה הקודמת האם ניתן להשתמש בתשתית אחסון קיימת על מנת להתקין את שרת ה שאלה:  .92

 לצורך הניהול של רשת האלחוט.
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 על המציע להציע פתרון עצמאי בהתאם למוגדר במכרז. תשובה:

 מי אחראי על השלמת החסרים. –במידה וחסרה תשתית פאסיבית כגון: חשמל, תקשורת וכד' שאלה:  .93

ר יותקן בחוות השרתים שם יחובר לרשת החשמל והתקשורת שבאחריות המכללה, בנוסף, סעיף הבק תשובה:

 נקודות גישה, לאלה התשתית באחריות המכללה. 5, הספק מתקין 4.3

 .AVAYAהאם ניתן להציג פתרון של שאלה:  .94

 במסמכי המכרז.  ורניתן להציג פתרון בהתאם לאמ תשובה:

 מסמכי המכרז

לא סביר שצד אחד יבחר ב"פירוש העדיף" שעה שפירוש זה עלול להיות שגוי, נבקש כי במקרה  -1.4שאלה: סעיף  .95

 זה של מחלוקת הדבר יוכרע ע"י גורם אובייקטיבי   

 לא מוסכם.  תשובה:

 חוזה ההתקשרות מכוח מכרז פומבי

יטען או יתגונן נגד תביעה שתוגש כנגדו  אין זה סביר לדרוש מספק להצהיר כי לא – 4.14.5שאלה:  הואיל רביעי+  .96

 -בצורה גורפת, אף אם קיבל מהמכללה מצגים כוזבים; נבקש להחריג לכל הפחות את אותם מצגים שהוצגו על

 ידי המכללה.

 מוסכם.  תשובה:

"שביעות רצון" של מאן דהוא היא קריטריון סובייקטיבי ובלתי  -5+ נספח ט' סעיף 4.10.7+ 4.5+ 4.3שאלה:  .97

ידוע, המונע מהספק ודאות מסחרית והספק אינו יכול להתחייב לעמוד בו. כדי להבטיח עמידה בקריטריון זה 

נבקש להבהיר כי המונח " שביעות רצון" במכרז משמעו: "עמידת הספק בהתחייבויותיו בהתאם לתנאי 

 ההסכם"

 וסכם.מ תשובה:

 קמן:נבקש להבהיר, כמקובל בענף, כדל -4.10+4.11שאלה: סעיפים  .98

שירותי האחריות, התמיכה והתחזוקה אינם כוללים טיפול בנזק ו/או תקלה ו/או פגם ו/או קלקול ברכיב  .א

שימוש או הפעלה לא נכונים של השרתים/ הציוד או   (1)כלשהו אשר נגרמו בשל המקרים המפורטים להלן 

לל זה ממשקי המכללה עם ( ביצוע העבודה, שינויים או תיקונים בשרתים/בציוד או בחלקם, ובכ2חלקם; )

( שימוש בתוכנה, חומרה או מוצרים אחרים שלא 3השרתים/ הציוד ע"י מי שאינו הספק או מי מטעמו ;)

( השחתה, פגיעה מכוונת, מעשה זדון, תאונה, פגעי טבע, הזנחה, נזק בשל אש או מים, 4)  סופקו ע"י הספק;

ליטת הספק, לרבות הפסקות ו/או הפרעות ו/או הפרעות חשמליות, כוח עליון או סיבות אחרות שמעבר לש

שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שייגרמו בשל מערכות הלקוח ו/או רשת הטלפונים הציבורית ו/או בשל 

( תנאי אתר שאינם הולמים או אי עמידה 5כל רשת אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב תקשורת אחר; )

 end of( תקלות בחומרה או בתוכנה שאינן נתמכות ע"י יצרניהם )6) בדרישה לקיום סביבת עבודה נאותה;

life\ end of support) 

 אם נדרש שדרוג גרסה, והמזמין אינו מוכן לבצעו, יתכן שהספק לא יוכל לתמוך בגרסאות לא מעודכנות. .ב

 דו או שונו.המכללה היא האחראית לקיום ויישום נוהל חיצוני לשם שיחזור קבצים, נתונים או תוכנות שאב .ג

אחריות הספק לתקינות המוצר היא במסגרת אחריות היצרן בהתאם  -לגבי מוצר חומרה/ שרת/ תוכנה .ד

 לתנאיו.

מקובל מלבד נזק מים,  4לא רלוונטי,  3לא מקובל, המערכת עוברת להפעל+ת המכללה,  2מקובל,  1תשובה: 

במסגרת מכרז זה רוכשת המכללה נקודות גישה חיצוניים שאמורים לעמוד במים ובתנאי מזג אוויר לא 
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בעיות חשמל  8לא רלוונטי,  7מקובל,  6מקובל, יש לציין שכיול ותחזוקה של הבקר באחריות הספק,  5רגילים. 

המוצר הנרכש לא מקובל,  9וכו' לא מקובל, מקובל, רשת טלפוניה לא רלוונטי, רשת תקשורת אינטרנט

במסגרת מכרז הינו חומרה עם תוכנה ייעודית אשר מובנית בתוך החומרה, היצרן והספק שמייצג אותו 

אחראים לספק את הציוד החדיש ביותר בחומרה החדשה ביותר ובגרסאות תוכנה העדכניות ביותר. )סעיף 

ה גב אל גב מול היצרן על מנת להבטיח שרות ותחזוקה כפי לרכוש הסכם תחזוק הספק הזוכה אחראי( . 1.7

 . 4.10שצוין בסעיף 

במסגרת מכרז זה פונה המכללה לרכש של מוצרים באיכות הגבוהה ביותר, כמובן שהיצרן אחראי לטיב 

המוצר שיוצא ממפעלו וברור למכללה שברגע שימצא ליקוי בחומרה היצרן יחליף את החומרה בזמן מינימלי 

 .4.10נאים שהוגדרו בסעיף לפי הת

 נהלי גיבוי לא רלוונטיים.

 יובהר כי אחריות הספק לתקינות המוצרים היא במסגרת אחריות היצרן בהתאם לתנאיו. -4.12שאלה: סעיף  .99

הספק הזוכה ירכוש הסכם אחריות ושרות מהיצרן בהתאם למפורט במכרז על מנת שיוכל לקיים את  תשובה:

 .התנאים המוגדרים במכרז

 פי דין".-במקום המילה "בלעדית" נבקש לכתוב "על -4.12.6שאלה: סעיף 

 וסכם.מ תשובה:

נבקש לסייג כי הספק לא יהא אחראי על תוצאות ביצוע הנחיות המכללה אשר הספק התרה  -4.13.1שאלה: סעיף  .100

 כנגד כדאיות ביצוען.

 מדובר על הנחיות בטיחות. תשובה:

נבקש להבהיר כי אחריות הספק לתקינות המוצר היא  -רה/ שרת/ תוכנהלגבי מוצר חומ -4.14.7שאלה: סעיף  .101

 במסגרת אחריות היצרן בהתאם לתנאיו.

 99ראה תשובה בשאלה  תשובה:        

, הגבלה Industry Standard -פי המקובל בתעשיית התוכנה בעולם כולו כ-נבקש להוסיף, על -6.3שאלה: סעיף  .102

לאחריות הספק, לפיה על האמור בכל מקום אחר, הספק יישא באחריות לנזק ישיר בלבד ולא יישא באחריות לכל 

נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם למועצה ו/או מי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה 

שהו, לא יעלה על תקרה כוללת ומצטברת של סך תמורת ואובדן רווח. בכל מקרה, גבול אחריות הספק בגין נזק כל

החודשים שקדמו לאירוע הנזק. הגבלות האחריות כאמור   12 –ששולמה לספק בפועל עפ"י ההסכם ב השירותים 

תחולנה לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, למעט תביעות שעילתן נזק גוף, נזק לרכוש מוחשי 

 ן.  או נזק שנגרם בזדו

 לא מוסכם. תשובה:        

נבקש להוסיף תנאי שיפוי מקובלים כדלקמן: ובלבד שהמכללה תודיע לספק על כל דרישה או  -6.5שאלה: סעיף  .103

תביעה כאמור באופן מידי ותשתף עמו פעולה בניהול ההגנה ו/או הפשרה, השיפוי יהיה לאחר מתן פס"ד סופי 

 ידי הספק מראש ובכתב )"תנאי השיפוי"(. -הסדר פשרה שאושר עלשאין עליו הליכי  צו עיכוב ביצוע או 

 .58ראה תשובה לשאלה  תשובה:        

. להכפיף את האמור לתנאי השיפוי )המפורטים בהערה 2. למחוק את המילה "לפצות". 1נבקש  -6.6שאלה: סעיף  .104

 לעיל( 6.5לסעיף 

 לא מוסכם.  תשובה:

להוסיף "רלוונטיים". מובהר כי לא יימסר מידע שחלות עליו חובות  אחרי: חומרים" נבקש -6.7שאלה: סעיף  .105

 סודיות וכיו"ב.
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 מוסכם. תשובה:        

הסיפא לסעיף איננו מקובל ולא מוסכם, נבקש למחקו, לא סביר לשנות דרישות ביטוח אשר   -7.1שאלה: סעיף  .106

 כבר הוסכמו.

 לא מוסכם. המכללה פועלת בהתאם להנחיות יועץ הביטוח של המכללה.   תשובה:

 בתחילת הסעיף נבקש להוסיף את המילים : " לא יהיה תוקף". 7.2.2שאלה: סעיף  .107

 וסכם.מ תשובה:     

  הסיפא המתייחס ל"מזנונים ניידים" נראה כהעתקת חלק לא רלוונטי לתוך מכרז, נבקש  -7.9שאלה: סעיף  .108

 לבטלו.         

 מוסכם.  תשובה:  

 סעיף זה לא ברור, אינו מקובל ואינו מוסכם, מדוע על הספק להיות אחראי במקום המכללה? -7.11שאלה: סעיף  .109

 .82ראה תשובה לשאלה  תשובה:        

הערבות משמשת כבטוחה לקבלת שיפוי או לגביית קנסות בהתאם ובכפוף לתנאי ההסכם ואינה  -8.3שאלה: סעיף  .110

להוות פיצוי מוסכם. לפיכך נבקש כי חילוט הערבות יהיה כדי גובה הנזק שנגרם בפועל או סכומים אמורה 

 יום מראש בטרם החילוט.  14תינתן התראה בכתב לתיקון ההפרה של  ןשהמכללה זכאית להם מהספק, וכ

 לא מוסכם.  תשובה:        

הדרישה להמצאת ערבות חדשה בגובה הערבות שחולטה כמוה כהמצאת ערבות שאינה מוגבלת.  -8.5שאלה: סעיף  .111

        דרישה זו אינה סבירה, במיוחד לאור יתר הסעדים המוקנים למכללה מכוח הסכם זה, ועל כן נבקש לבטלה.

 לא מוסכם.  שובה:ת       

 יום". 60בלבד שהמינוי לא בוטל בתוך נבקש להוסיף כמקובל: "ו -9.1.4 -9.12שאלה: סעיפים  .112

  לא מוסכם. תשובה:           

 אחרי: "ונכסיו" נבקש להוסיף " "העיקריים או המונעים מהספק למלא התחייבויותיו". -9.2.5שאלה: סעיף  .113

 וסכם.מ תשובה:        

 בפרט  נבקש למחוק את הסיפא המתייחס ל"הגשת כתב אישום" ולהשאיר הרשעה בלבד  -9.2.11שאלה: סעיף  .114

 .9.3כאשר הבסיס עשוי להיות מופרך ולדבר השלכות כלכליות לאור סעיף 

 לא מוסכם.  תשובה:             

   -9.4שאלה: סעיף  .115

 . לא מוסכם –" 9.2סיף: "במקרים המנויים בסעיף א. אחרי: "תהא רשאית" נבקש להו    

ב. נבקש להבהיר כי ביצוע עצמי של המכללה יחול רק לגבי אותן ההתחייבויות המוטלות על הספק לגבי ההסכם  

ידיו ולא תוקנו על אף מתן התראה סבירה, ובכל מקרה על העלות החלופית להיות במחירי שוק  -ואשר הופרו על

ים ולפיכך נבקש להבהיר כי עלות ביצוע סבירים בניכוי הסכום שאמור היה להשתלם לספק עצמו בגין אותם שירות

  לא מוסכם. -5%פי שהוצעו על ידי הספק בתוספת כאמור לא על הסכומים כ

    -ג. למען הסר ספק, נבקש להבהיר כי הספק לא יהא אחרי בקשר עם הסכם זה לתוצאות כל פעולה שבוצעה על

  מוסכם. –י כל מי שאינו הספק או מי מטעמו יד    

 נבקש לקבוע: -9.6שאלה: סעיף  .116

 כי הפיצוי המוסכם יוטל בכפוף לכך שלא תוקן הדרוש לאחר מתן ההתראה מראש ובכתב לספק כאמור. .א

 כי הפיצוי המוסכם יוטל על הספק רק עקב אי עמידה בהתחייבויותיו בנסיבות אשר בשליטת הספק. .ב

 מהתמורה השנתית. 10%כי סך הפיצוי המוסכם שיכול שיוטל על הספק עפ"י הסכם זה לא יעלה על  .ג
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 לא מוסכם.  תשובה:      

 נבקש להכפיף את האמור להוראות בהסכם. -9.10שאלה: סעיף  .117

 לא מוסכם.  תשובה:               

        נבקש לקבוע כי בכל מקרה יקוזזו סכומים קצובים בלבד מכוח הסכם זה בלבד, לא  -12.1שאלה: סעיף       .118

 ( ימים מראש ובכתב 14יקוזזו סכומים בגין נזקים שלא הוכחו וכי הקיזוז ייעשה בהודעה בת ארבעה עשר )                     

 לספק.                     

 . לא מוסכם. 21ראה תשובה לשאלה  תשובה:            

 ד השני נבקש להפוך סעיף זה להדדי, לא סביר לכפות על צד לחוזה שינויים שמבצע הצ -13.4שאלה: סעיף  .119

 לבדו.    

 מוסכם.  תשובה:    

( 1נבקש להוסיף את החריגים המקובלים לסודיות: "מידע לא ייחשב כסודי אם : ) -+ נספח ג'14.2שאלה: סעיף  .120

( היה 3( גילויו נדרש על פי דין; )2הוא נחלת הציבור או שהפך כזה שלא עקב הפרת התחייבות הספק לסודיות; )

ידי הספק  -( פותח על5( הפך זמין לספק כחוק מצד שלישי ; )4במסגרת ההסכם; ) בידיעת הספק לפני גילויו

 באופן עצמאי."

 .23ראה תשובה לשאלה  תשובה:  

 שאלה: מה היקף השרות הנדרש.  .121

שבוצעו על ידי הספק הזוכה ללא  בקרלבמכרז, השרות יכלול גם עדכוני חומרה  שצויןתשובה: מלבד השרות 

( יעביר הספק למכללה קובץ עדכון כאשר ייצא ומנגנון APחומרה בנקודות הגישה ) . לעדכוניתוספת תשלום

 לביצוע עדכונים מרחוק.

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לחתום עליו ולצרפו למסמכי ההצעה.  .122

 

 

 

 בכבוד רב,            

 גלית עמרם, עו"ד       

 והתקשרויותמנהלת מח' רכש, חוזים      
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