
 

 עמודים 19, מתוך 1עמוד  הבהרה , תשובות לשאלות01/2018המועצה להשכלה גבוהה, מכרז 

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 י"ט באב תשע"חתאריך עברי: 
 2018, ביולי 31תאריך לועזי: 

 01/2018שלבי -דופומבי  מכרז
ת ובקשות מקוונ ה שלהגשתחזוקה של מערכת ללהטמעה ולהתקנה, ללאספקה, 

 תכניות לימוד חדשות ה שללפתיח
 הערכת איכותדוחות  ה שלולהגש

 במועצה להשכלה גבוהה

 מציעים פוטנציאלייםמתשובות לשאלות 

 שלום,

 להלן תשובות לשאלות לגבי המכרז הנ"ל, אשר הגיעו לידינו עד למועד האחרון להגשת השאלות.

השאלות רשומות ככתבן וכלשונן, כפי שנתקבלו מן השואלים, תוך העלמה כמתחייב של כל 

 השואלים.האזכורים של פרטי 

 פרד ממסמכי המכרז.נ-יצוין, כי התשובות להלן מחייבות את כל המציעים והן יהוו חלק בלתי

ממסמכי המכרז ונספחיו. המציע מעודכן במפרט, יש לצרף להצעה עותק  14.3כאמור בסעיף 

חתום ע"י מציע בראשי תיבות )במידה והמציע מתבקש לצרף גם תדפיס של המסמך הנוכחי, כשהוא 

 יחתמו מורשי החתימה(. -ד תאגי

 .6/09/20180-ה, יוםלנדחה עד האחרון להגשת הצעות מוה ליבכםלתשומת 

 בברכה, 

 בן דוד ליזי  

 חוזים והתקשרויות מנהלת  

 

 

 

 השאלות והתשובות. רצ"ב:
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

31/07/2018 

 01/2018שלבי -פומבי דו מכרז
ת ובקשות מקוונ ה שלהגשלאספקה, להתקנה, להטמעה ולתחזוקה של מערכת ל

 תכניות לימוד חדשות ה שללפתיח
 הערכת איכותדוחות  ה שלולהגש

 במועצה להשכלה גבוהה

 תשובות לשאלות ממציעים פוטנציאליים

פירוט של השאלה או של הבקשה  הסעיף במפרט מס.
 להבהרה

 תשובה

 אתר אינטרנט לתפעול המערכת 2.1.2  .1

פרט לצורך המובן, לאפשר גישה למשתמשים 
)אל פורטל החיצוניים אל מערכת המידע 

המשתמשים החיצוניים שיוקם(, האם יש 
צורך לפתח חלקים באתר הפומבי? האם יש 
צורך להקים עמודי אינטרנט אשר פתוחים 

לגישה על ידי הציבור הרחב וללא צורך 
 בהזדהות?

 אם כן, כמה עמודים ומה תכולתם?

לא נדרש להקים עמודי 
 .אינטרנט באתר הפומבי

לניהול מסמכים  ממשק מלא למערכת 2.1.3.1  .2
 ולל אנשי קשרכ -ומשרד ממוחשב 

דרוש ממשק אשר ייצור שילוב הדוק עם 
 מערכת זו.

מה שם המערכת? היכן היא מותקנת? האם 
יש ממנה גישה לאינטרנט או דרך שרת 

Middleware האם יש למערכת יכולות ?API ,
 באיזה פרוטוקולים?

התוכנה המשרדית של 
המועצה לניהול מסמכים 

. MS-SharePoint על תמבוסס
 2.3.1.7עיף ס-ראו האמור בתת

 במפרט.

דוא"ל יישמר בתכנת הדואר אך המערכת   
החדשה תכלול קישור אל המסר בתכנת 

 הדואר.

כאשר יש שימוש בכלי לסנכרון תיבת המייל 
אל המוצר שאנחנו מציעים, תוכן המיילים 
מסונכרן אל רשימת היסטוריית הפעילות 
המקושרת לאיש הקשר, גוף המייל מופיע 

בפעילות. לא ניתן לשמור לינק להתכתבות 
 .Outlookספציפית אשר נעשתה בתכנת 

נדרש פתרון אינטגרטיבי בין 
 ביןהמערכת המוצעת ל

MS-Outlook. 
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

פירוט של השאלה או של הבקשה  הסעיף במפרט מס.
 להבהרה

 תשובה

 דרישה עתידית 2.1.4  .3

תמיכה של המערכת באפשרות עריכה 
משותפת של הדוח המסכם ע"י חברי 

 הוועדה והרכזת מטעם המועצה

כל עוד מדובר ברשומה במערכת, כל משתמש 
אשר רשאי לערוך רשומה זו יוכל לעשות זאת 

בתורו. משתמש אשר יבצע עריכה בשעה 
ושמירה של שמישהו אחר ביצע עריכה 

הרשומה, יקבל הודעה כי מישהו אחר ערך 
את הרשומה ועליו לשמור בשנית את 

 השינויים החדשים.

הדרישה היא שבכניסה 
פסקה תהיה  ה שללעריכ

שמישהו אחר  ,אינדיקציה
 עובד על אותה פסקה.

פסקה במצב עריכה תינעל 
לעריכה ע"י משתמשים 

 אחרים.

חלק מהמידע, הנדרש בשלב ההגשה, מצורף  2.3.1.1  .4
כנספחים  , המוגשים MS-Excelבקובצי 

נספחים  .לבקשה המוגשת או לדוח המוגש
אינטגרלי מהמערכת ויוצגו  אלו מהווים חלק

"פתוחים" במקומות המתאימים, כך שלא 
צורך לפתוח אותם כדי לראות את  יהיה

 המידע המוזן בהם.

ללת את אשר כו PDFהאם מדובר בתצוגת 
 תוכן כל השדות והקבצים במצב תצוגה?

אם יש צורך בעריכה, האם את ערכי השדות/ 
תוכן הקבצים/גם וגם? אילו עוד סוגי קבצים 

 ערוף במצב "פתוח"?ל\ניתן לראות

ניתן להציג את הקבצים 
אבל נדרשת , pdfכמסמכי 

אפשרות לגישה מיידית לגליון 
כי לצר( MS-Excelהאלקטרוני )

המידע )ראו גם האמור ניתוח 
 במפרט(. 2.3.2.1עיף ס-בתת

 ניהול גרסאות 2.3.1.2  .5

קיים ניהול גרסאות קבצים במערך אחסון 
 הקבצים של המוצר המוצע על ידנו.

 קיים מעקב היסטוריית שינויים בשדות.

האם יש צורך בשמירת כלל הגרסה על 
הטבלאות שלה והפרטים המצויים בה 

 כ"גרסה לשמירה"?

צורך ביכולת שחזור לנקודה האם יש 
 מסוימת של כלל הנתונים?

הסטוריה וגרסאות של ניהול 
מוזכר לאורך המכרז 

במקומות שונים ועל ההצעה 
 .לעמוד בדרישות המכרז

מעקב אחר התקדמות ההזנה של הנתונים  2.3.2.14  .6
ע"י המוסד )לדוגמה: בדוח הערכת איכות 

 מהמידע הנדרש(. xלמוסד ספציפי הוזנו %

כיצד יחושב האחוז? על פי מספר שדות ריק 
ביחס למלא? קבצים? שילוב של שדות 

 וקבצים?

 איזה אחוז מהווה קובץ ביחס לשדה?

בע בשלב האפיון היישומי יק
 .)המפורט(



 

 עמודים 19, מתוך 4עמוד  הבהרה , תשובות לשאלות01/2018המועצה להשכלה גבוהה, מכרז 

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

פירוט של השאלה או של הבקשה  הסעיף במפרט מס.
 להבהרה

 תשובה

 Y, שותפת זהב של פלטפורמת ה Xחברת  3פרק   .7
בישראל, מתכוונת להגיש את פתרון הענן 

במסגרת המענה למכרז זה.  האם  Yשל 
 מוכרת לכם?  Yפלטפורמת ה 

האם זוהי אופציה מקובלת, כלומר, האם 
אתם מעוניינים בקבלת הצעה עבור 

 ?Yפלטפורמת ה 

על המציע להגיש הצעתו לפי 
 .מיטב הבנתו את תנאי המכרז

 Virtual המערכת מיועדת לפעול על גבי שרת 3.0.2  .8

Private Server 

, באם Xהמערכת אשר תוצע על ידי חברת 
 .Yנשתתף במכרז זה, היא פלטפורמת הענן 

 Multi Tenantעובדת על שרתי  Yפלטפורמת ה 

Public Cloud השרתים עומדים בדרישות .
האבטחה המתקדמות ביותר. לא ניתן 

על שרת  Yלהתקין את שירותי הענן של 
 פרטי.

הדרך הקרובה ביותר לתת מענה לצורך זה 
, Yשל  Government Cloudיא שימוש ברישיון ה

איתו מקבלים אחסון של המערכת על 
שרתים ייעודיים המיועדים לגופים 

ממשלתיים, בהם יכולות האבטחה, הצפנה, 
עיבוד המידע וכו' מתקדמות אף יותר מבכל 

, עם זאת, גם במקרה זה Yשרת אחר של 
 השרת הינו ציבורי ולא פרטי.

 לדרישות שלכם? האם זה עומד בסתירה 

על הפתרון המוצע לעמוד 
בדרישות יה"ב בכל הנוגע 

 לתשתיות ולמתן שירותי הענן.

נבקש כי המילים "יגבר הנוסח שהוא  .1 13.7  .9
 לטובת המועצה" ימחקו. 

בקש לקבוע כי במקרה של סתירה בין 2 .2
צעת הספק ה –הצעת הספק למפרט 

 תגבר. 

כמו כן נבקש לקבוע, כי בכל הקשור  .3
לנושא טכני ו/או מקצועי נספח מאוחר 
יגבר על נספח מוקדם לו ונספח ספציפי 

 יגבר על כללי. 

כמו כן, ההסכם יגבר הן על המפרט והן  .4
 על ההצעה.

  ללא שינוי נשארהסעיף 

נבקש כי לפני חילוט הערבות תישלח הודעה  20.4  .10
ימים  14בכתב ומראש לזוכה ויינתנו לו 

 לתיקון הפרתו.

 .הבקשה נדחית
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

פירוט של השאלה או של הבקשה  הסעיף במפרט מס.
 להבהרה

 תשובה

11.  4.5.7 

המפרט  -נספח ג'
הטכני ומפרט 

 השירותים

נבקש להבהיר כי הספק יכול להתחייב למועד 
התחלת טיפול בתקלה בלבד, ואינו יכול 

להתחייב מה יהיה באשר למשך הטיפול בה. 
על כן, נבקש למחוק דרישה כאמור ובהתאם 

במכרז למחוק את כל הסנקציות המוטלות 
בגין אי עמידה בדרישה זו הספק מתחייב 

לטפל בתקלה משביתה באופן רציף. נבקש 
להבהיר כי האמור יחול בשעות העבודה 

 הרגילות בלבד.

 .הבקשה נדחית

נבקש להבהיר כי גם ביצוע מעקף   
(workaround עד למציאת פתרון כולל לתקלה )

 יחשב לפתרון לעניין זה.

 הסעיף תוקן בהתאם. .מקובל

 4.5.7.4 -ו 4.5.7.3  .12

המפרט  -נספח ג'
הטכני ומפרט 

 השירותים

נבקש להבהיר כי סעיפים אלו יחולו רק 
במקרה של תקלה משביתה . במקרה של 

תקלה רגילה סעיפים אלו יחולו בשעות 
 השירות הרגילות.

 הסעיף תוקן בהתאם. .מקובל

13.  4.7.1 

המפרט  -נספח ג'
הטכני ומפרט 

 השירותים

נבקש להבהיר כי אישור על קבלת המערכת 
ע"י המזמין יתבצע בקרות מוקדם מבין 

( התאריך שבו יוכיח הספק 1הבאים: )
למועצה, בדרך של ביצוע, כי התוצרים 

תואמים באופן מהותי את עקרונות הקבלה 
( 2המפורטים במסמך האפיון המאושר; או )

התאריך שבו מתחיל המזמין להשתמש 
או בחלקם/ה לכל מטרה שהיא  במערכת

( ביום 3מלבד ביצוע מבחני הקבלה; או )
העשירי לאחר הודעת הספק שהמערכת 

מוכנה למבחני קבלה כאשר מבחני הקבלה 
( ביום 4נדחו מסיבות התלויות במועצה; או )

העשירי לאחר תחילת מבחני הקבלה אם 
המועצה לא אישרה עד אז את מבחני הקבלה 

ימה בכתב של כל אי או לא מסרה לספק רש
ההתאמות המהותיות של המערכת 

 לקריטריונים לקבלה.

נבקש להבהיר כי המועצה תמסור רשימת 
תקלות לספק מיד עם גילוין. מבחני הקבלה 

יבוצעו בסבבים מתכנסים. כמו כן, נבקש 
להבהיר כי שימוש יצרני במערכת, כולה או 

 חלקה, יהווה אישור קבלה.

ת רצון" ימחקו נבקש כי המילים "לשביעו
 בהתאם לתנאי ההסכם"" -ובמקומן ייכתב

 .אין שינוי בתנאי המכרז

 בהואיל שני  .14

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

נבקש להוסיף: "והמל"ג מעוניין לקבל את 
השירותים המפורטים במסמכי המכרז 

 ובהצעת הספק, מהספק"

 .הבקשה נדחית

 הואיל שלישי  .15

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

נבקש למחוק את המילים "לשביעות רצונה 
של המל"ג" בהיותן קריטריון סובייקטיבי, 

 בהתאם לתנאי הסכם זה"." -ובמקום יירשם

 .הבקשה נדחית
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 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

פירוט של השאלה או של הבקשה  הסעיף במפרט מס.
 להבהרה

 תשובה

16.  2 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

נבקש כי ההבהרות לשאלות יכללו כחלק 
 ממסמכי המכרז, או כנספח להסכם זה.

 למכרז. 13.4ראו סעיף 

17.  4 

סכם ה -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

נבקש למחוק את המילים " יקבע הנוסח  .1
או הפרשנות המיטיבים עם המועצה" , 

ובמקום ירשם " במקרה של סתירה בין 
צעת הספק ה –הצעת הספק למפרט 

 תגבר. 

כמו כן נבקש לקבוע, כי בכל הקשור  .2
לנושא טכני ו/או מקצועי נספח מאוחר 
יגבר על נספח מוקדם לו ונספח ספציפי 

 בר על כללי. יג

כמו כן, ההסכם יגבר הן על המפרט והן  .3
 על ההצעה"

הבקשה נדחית, הסעיף  .1
 .יישאר ללא שינוי

הבקשה נדחית, הסעיף  .2
 .יישאר ללא שינוי

הבקשה נדחית, הסעיף  .3
 .יישאר ללא שינוי

18.  15 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

נבקש כי יובהר כי מועד הקבלה של המערכת 
 תקופת האחריות.הינו מועד תחילת 

ה חילתמועד ת ,כאמור בסעיף
עם היה יתקופת האחריות  של

המועצה  מןאישור  ה שלקבלה
 על תחילת שנת האחריות.

19.  18 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

יום, תהיה  90נבקש להבהיר כי ההודעה בת 
מראש ובכתב וכי המועצה תשלם לספק גם 
עבור עבודה בתהליך, והתחייבויות כלפי צד 

 שלישי שאינן ניתנות לביטול.

ההודעה תהיה יתוקן בסעיף כי
 מראש ובכתב. 

התשלום יהיה רק עבור 
שיינתנו בפועל עד  ,השירותים

, כאמור למועד סיום ההסכם
 .22בסעיף 

20.  19 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

נבקש לשנות את הסעיף כך שימחק  .1
הביטוי "אי שביעות רצון המל"ג" 

סוביקטיבי, ובמקום שמהווה ביטוי 
ייכתב שרמת השירותים אינה תואמת 
 את הצעת הספק או הוראות הסכם זה.

בנוסף נבקש כי כל ביטול עקב הפרה  .2
יסודית, תינתן לספק הודעה מראש 

ימים לתיקון ההפרה  14ובכתב ו
 היסודית.

 .הבקשה נדחית  .1

הבקשה נדחית. ראו  .2
הסעיף "... הסיפא של 

וזאת אם לא תוקנה 
כאמור להלן או ההפרה 

אם מדובר בהפרות 
חוזרות ונשנות שלא 

 .". . . די הספקי-תוקנו על

21.  20.2 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

נבקש להבהיר כי כל ביטול של ההסכם 
מחמת הפרה  שאינה יסודית יהא כפוף 

יום מראש בה לא תיקנה  30להתראה בת 
 החברה את ההפרה.

 הבקשה נדחית.

22.  21 

סכם ה -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

נבקש למחוק סעיף זה, מאחר ומדובר בזכות 
בסיסית, שבוודאי שלא תינקט, במידה 

 והמועצה תעמוד בכל התנאים לעיל, במלואן.

 .הסעיף יבוטל

23.  22 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

נבקש לתקן את הסעיף כך שהתמורה לספק 
תשולם עבור השירותים שסיפק עד להפסקת 

 ביטול ההסכם.העבודה בפועל עקב 

במקום במילים: " עד למועד 
" ההודעה בדבר ביטול ההסכם

יבואו המילים "עד למועד 
 סיום ההסכם עקב ביטולו".



 

 עמודים 19, מתוך 7עמוד  הבהרה , תשובות לשאלות01/2018המועצה להשכלה גבוהה, מכרז 

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

פירוט של השאלה או של הבקשה  הסעיף במפרט מס.
 להבהרה

 תשובה

24.  23 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

נבקש להוסיף, "בכפוף לתשלום מלוא 
 התמורה לספק".

 .ללא שינוי נשארהסעיף 

25.  27 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

המילים "בכל הקשור לביצוע נבקש כי ימחקו 
השירותים" ובמקומם ייכתב כי "הספק 
יישא באחריות המלאה, הבלעדית כלפי 

 המועצה, לביצוע השירותים..."

 .הבקשה נדחית

26.  29. 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

נבקש כי תתוקן הטעות כך שימחק  .1
 המועצה". " -"מפעל הפיס" ויירשם

בנוסף נבקש כי החלפת קבלן משנה  .2
 ימים. 30תעשה תוך 

 יתוקן. .1

החלפת קבלן משנה  .2
ימים  14תבצע תוך ת

ן שה מיממועד קבלת הדר
 .המועצה

27.  30 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

נבקש להבהיר כי במידה ובקשת החלפת 
קבלן משנה הינה מסיבות שאינן קשורות 

לספק ו/או רמת השירותים  בהתאם להצעה 
תסכים לשינוי זי המועצה א  -ו/או כוח עליון

 לוח הזמנים מצד הספק.

הבקשה נדחית ראו האמור 
 .הסכםב 70בסעיף 

28.  32 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

נבקש כי ימחק הביטוי "לשביעות רצון 
המועצה" שהוא ביטוי סובייקטיבי, ובמקום 

 ייכתב " בהתאם לתנאי הסכם זה".

 .הבקשה נדחית

29.  34 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

לספק  אם לא נמסרו -לעניין אישור חשבונית
ימים  5הסתייגויות על ביצוע השירות בתוך 

ממועד השלמתו מסירת החשבונית הוא 
ייחשב כמאושר לתשלום. כל עיכוב תשלום 
ילווה בהסבר בכתב וזאת תוך שבעה ימים. 

בכל מקרה, סכום שאינו שנוי במחלוקת 
 ישולם לספק על פי החוזה במועדו.

 .חיתהבקשה נד

30.  36 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

 .הבקשה נדחית ימי עבודה. 5 -נבקש לתקן ל

31.  36 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

נבקש שיובהר כי איחור בהעברת תשלום  
לתשלומים שאין לגביהם מחלוקת, לספק, 

ה הפרה יסודית, אשר אי יום יהוו 45 -יותר מ
תיקונה יאפשר לספק לבטל את ההסכם 

 ולהפסיק את עבודתו לאלתר.

 הבקשה נדחית.

32.  37 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

נבקש שיובהר כי זכות הקיזוז תהיה אך ורק 
מסכומים המגיעים לספק על פי הסכם זה. 

כמו כן לפני ביצוע קיזוז תיתן המועצה לספק 
 ימים. 10הודעה בכתב ומראש 

 .הבקשה נדחית

33.  41 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

נבקש לתקן כך שהספק אחראי לכך כי אף 
אחד מעובדיו לא ישתמש בחומר או במסמך, 

ויעשה כמיטב יכולתו להבטיח כי מי הפועל 
 מטעמו לא יעשה שימוש כאמור.

 .הבקשה נדחית
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34.  49 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

יובהר כי הספק הינו ספק עצמאי, יחד עם 
זאת גם הספק וגם המועצה יהיו אחראים  
 על פי דין ובהתאם להגבלת האחריות להלן.

 .הבקשה נדחית

35.  51 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

נבקש להכפיף את סעיפי השיפוי בחוזה כך 
שהמועצה תודיע מידית לספק אודות 

התביעה/דרישת התשלום, המועצה תשתף 
פעולה עם הספק ותעניק לו את השליטה 

הבלעדית על ניהול ההגנה או המו"מ להסדר 
פשרה. בכל מקרה מחויבותו של הספק 

לשפות תיווצר עם קבלת פסק דין חלוט של 
רשות שיפוטית מוסמכת שלא עוכב ביצועו 

 המחייב תשלום כאמור

 הבקשה נדחית.

36.  52 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

נבקש כי כל בקשה להחלפת עובד תהא 
ימים  30מנימוקים סבירים ובהודעה של 

 -חוסר יושר אישימראש, למעט מקרים של 
 ימי עבודה. 10שאז ההחלפה תהא תוך 

 .הבקשה נדחית

37.  56 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

נבקש כי לפני חילוט הערבות תישלח הודעה 
ימים  14בכתב ומראש לזוכה ויינתנו לו 

 לתיקון הפרתו

 .הבקשה נדחית

38.  64 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

כן נבקש נבקש כי המילה "כל" תימחק. כמו 
לתקן את הסעיף, כדלקמן: "הספק לא יהיה 

אחראי לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים, 
הספק לא יהא אחראי לנזק אשר לא ייגרם 

על ידו, לרבות נזק שייגרם בגין מעשה או 
מחדל של המועצה או מי מטעמה או צד ג' 

 כלשהו ולצד ג' כלשהו.

כמו כן נבקש להוסיף כי בכל מקרה גבול 
פק לפי הסכם זה לא יעלה על סך אחריות הס

כל התמורה ששולמה לספק בפועל בשנים 
( החודשים הקודמים למועד אירוע 12עשר )
 הנזק.

ו כי הספק אינ -בנוסף נבהיר ונבקש שיוסף
אחראי במקרה בו הנזק או הקלקול ייגרם 

עקב או כתוצאה ממוצר צד ג', וכי במקרה זה 
יחולו הוראות רישיון השימוש בתשתיות 

 או המוצר של צד ג' כאמור, לפי עניין./ו

 .הבקשה נדחית 

39.  65 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

נבקש למחוק את המילים "ועד שיעשה  .1
 כן..." עד לסוף המשפט.

כמו כן נבקש להבהיר כי הספק יהא  .2
אחראי לנזק שנגרם על ידו, ועקב מעשה 

או מחדל שעשה הספק או מי מטעמו 
 בלבד.

 .הבקשה נדחית .1

 .הבקשה נדחית .2

כך  ,בסעיף זה תתוקן הפנייה
 לעיל. 64שתהיה לסעיף 
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 69 -ו 68 -ו 67  .40

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

נבקש להכפיף את סעיפי השיפוי בחוזה כך 
שהמועצה תודיע מידית לספק אודות 

התביעה/דרישת התשלום, המועצה תשתף 
פעולה עם הספק ותעניק לו את השליטה 

ההגנה או המו"מ להסדר הבלעדית על ניהול 
פשרה. בכל מקרה מחויבותו של הספק 

לשפות תיווצר עם קבלת פסק דין חלוט של 
רשות שיפוטית מוסמכת שלא עוכב ביצועו 
המחייב תשלום כאמור. סכום השיפוי יהא 

  64מוגבל בהתאם להגבלת האחריות בסע' 
 לעיל.

 69הבקשה נדחית. ראו סעיף 
 הסכם.ב

41.  71 

סכם ה -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

הספק יהא אחראי לנזקים ישירים שאירעו 
רק עקב מעשיו או מחדליו הישירים ובכפוף 

 להגבלת האחריות לעיל.

 .הבקשה נדחית

42.  72 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

נבקש להוסיף כי כל צד יישא באחריותו על 
פי דין. הספק לא יהא אחראי לנזק אשר לא 

שייגרם בגין מעשה ייגרם על ידו, לרבות נזק 
או מחדל של המועצה או מי מטעמו או צד ג' 

 כלשהו.

כן נבקש להוסיף כי הספק לא יהיה אחראי 
לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים, וכן נבקש 
להוסיף כי בכל מקרה גבול אחריות הספק 
לפי הסכם זה לא יעלה על סך כל התמורה 

חודשים  12 -ששולמה לספק בפועל ב
 אחרונים.

 .נדחיתהבקשה 

43.  73 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

גם בסעיף זה נבהיר כי נבקש להכפיף את 
סעיפי השיפוי בחוזה כך שהמועצה תודיע 

מידית לספק אודות התביעה/דרישת 
התשלום, המועצה תשתף פעולה עם הספק 
ותעניק לו את השליטה הבלעדית על ניהול 

ההגנה או המו"מ להסדר פשרה. בכל מקרה 
של הספק לשפות תיווצר עם קבלת  מחויבותו

פסק דין חלוט של רשות שיפוטית מוסמכת 
שלא עוכב ביצועו המחייב תשלום כאמור. 
סכום השיפוי יהא מוגבל בהתאם להגבלת 

 לעיל.  64האחריות בסע' 

כמו כן נבקש למחוק את המילים: " והוא 
משחרר את המל"ג ואת עובדיה ומי מטעמה 

תאונה ו/או  מכל אחריות וחבות בגין כל
 חבלה ו/או נזק שחל עליהם".

 .הבקשה נדחית

44.  93 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

נבהיר כי הכל בכפוף לתשלום מלוא התמורה 
 לספק.

 .הבקשה נדחית
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 תשובה

45.  95 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

יתוסף "המועצה  95לסעיף  לעיל. 73בכפוף לסעיפי השיפוי כאמור בסע' 
תביעה תודיע לספק על כל 

ו/או דרישה על פי סעיף זה 
בהקדם האפשרי לאחר 

קבלתה, ותאפשר לו להתגונן 
 "..מפניה

46.  96 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

נבקש להבהיר כי העברת מניות ו/או שינוי 
מנהלים לא יחשבו להפרה של הוראות 

 ההסכם

 כל מקרה ייבחן לגופו.

47.  100 

הסכם  -נספח ה'
 הקמה ותחזוקה

כי זכות הקיזוז תהיה אך ורק  נבקש שיובהר
מסכומים המגיעים לספק על פי הסכם זה. 

כמו כן לפני ביצוע קיזוז תיתן המועצה לספק 
 ימים 10הודעה בכתב ומראש 

 .הבקשה נדחית

48.  3 

 -נספח ז'
התחייבות בדבר 

העדר ניגוד 
 עניינים

נבקש להוסיף בתחילת הסעיף "למיטב 
 ידיעתי"

לנספח יתוסף  3לסעיף 
 .ידיעתי""למיטב 

49.  11 

 -נספח ח'
התחייבות בדבר 

שמירה על 
 סודיות

נבקש להבהיר כי חובת הסודיות לגבי  .1
ידיעה לא תחול בקשר עם מידע או 

ידיעה  אשר: )א( היה בידי הספק טרם 
ההתקשרות בהסכם זה. )ב( נתקבל מצד 

ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת 
התחייבות לשמירת סודיות. )ג( פותח על 

ללא קשר להסכם; )ד( חובה ידי הספק 
לגלותו על פי דין; )ה( מידע שהוא בנחלת 

הכלל, או הפך לנחלת הכלל שלא בגין 
 הפרת התחייבות לסודיות של הספק.

כמו כן נבקש להבהיר כי חובת הסודיות  .2
שנים לאחר סיום  3תחול עד 

 ההתקשרות ע"פ הסכם זה.

, 12וסף סעיף לנספח ית .1
 כרשום להלן:

לגבי "חובת הסודיות 
ידיעה לא תחול בקשר עם 
מידע או ידיעה  אשר: )א( 

היה בידי הספק טרם 
ההתקשרות בהסכם זה. 
)ב( נתקבל מצד ג' באופן 
עצמאי שלא עקב הפרת 

התחייבות לשמירת 
סודיות. )ג( פותח על ידי 

הספק ללא קשר להסכם; 
)ד( חובה לגלותו על פי 

דין; )ה( מידע שהוא 
בנחלת הכלל, או הפך 

הכלל שלא בגין לנחלת 
הפרת התחייבות לסודיות 

 של הספק".

 .הבקשה נדחית .2

 פסקה ראשונה  .50

 –נספח י"א 
הצהרה בדבר 

 זכויות קניין

נבקש כי יוסף:" בכפוף לתשלום מלוא 
 התמורה לספק".

 .הבקשה נדחית

? SharePointהאם למועצה להשכלה גבוהה יש  כללי   .51
 במידה וכן איזו גרסה ?

 2013הגרסה הנוכחית היא 
ובכוונת המועצה לשדרג את 

 .2016-להפלטפורמה 
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האם למוסדות עמם עובדת המועצה    .52
של  AD –להשכלה גבוהה יש יוזר/ים ב 

 המועצה?

 .לא

הגישה לבסיסי הנתונים יכולה להתבצע  1.2.2.6  .53
)חיבור מרחוק( ובעזרת  RDPבאמצעות 

 במידת הצורך VPN-שימוש ב

 .ברורההשאלה אינה 

לא ברור מה הכוונה בקישור מבסיס הנתונים  2.1.3.1  .54
למסר דוא"ל. לא ניתן לייצר קישור לתוכנה 

חיצונית המנהלת הודעות אם מדובר 
. על מנת לבצע הפניות, יש לשמור outlookב

את ההודעה כצרופה במערכת המוצעת. כל 
פתרון אחר יתאפשר רק אם מערכת הדוא"ל 

לאובייקטים שנמצאים מאפשרת הפנייה 
 לא מאפשרת זאת( outlookבאחריותה )

 .2תשובה לשאלה מס.  ורא

 חסר פירוט של המערכות המשיקות. 2.9  .55

המערכת המוצעת מכילה יכולת אינטגרציה, 
אך מחייבת שהמערכות המשיקות יאפשרו 

 אינטגרציה בפרוטוקול סטנדרטי.

 מקובל.

מפרט +  5.4+6.5  .56
 טו' 

לבין החשכ"ל הוסכם באילו בין לשכת רו"ח 
תחומים לא ייתן רואה החשבון חוות דעת : 

בין היתר הוסכם כי רו"ח לא ידרשו לתת 
חוות דעת ביחס להצגת מידע ספציפי אודות 

המציע, ובכלל זה אישור על העסקת עובדים.  
מאחר וגם עורכי דין )עפ"י החלטה מס' 

של לשכת עורכי הדין בביטאון  232/08
ית ומכתב לשכת עורכי הדין אתיקה מקצוע

( אינם מוסמכים לאשר 11.4.2010מיום 
עובדות הנוגעות ללקוח ככל שעניינים אלה 

אינם בתחום מומחיותם, נבקש כי ביחס 
לסעיפים אלה וביחס לנספח טו' תימחק 

ההתייחסות לאישור רו"ח, תתווסף הצהרה 
של המציע, באמצעות מורשי חתימה מטעמו, 

ישות המנויות על עמידת המציע בדר
בסעיפים אלו ולאחריה יתווסף אישור של 

עו"ד כי המציע חתם בפניו, ומורשה לחתום 
 )בנוסח כשל תצהיר(.

בתנאי  המציע יוכיח עמידתו  
סף זה באמצעות תצהיר 

שיכלול , עורך דיןמאושר ע"י 
טי העובדים )שם פרטי את פר

תחום , את ושם משפחה(
תקופת העסקתם את העיסוק ו
, בנוסח נספח ט"ז יעאצל המצ
 המתוקן.

נבקש הבהרתכם, האם ניתן להציע מערכת  5.8 –מפרט   .57
Open source שאין לה יצרן מובהק 

שיש לו יצרן  ,נדרש מוצר
 .מובהק

מפרט + נספח   .58
+ פסקה 17 –י"א 

3  

נבקש להבהיר בנוגע לשימוש במוצרי צד ג' 
( , המציע Open sourceאשר הינם קוד פתוח )

להביא אישורים מאותם צדדי ג', לא ידרש 
לעומת זאת בנוגע למוצרי צד ג' אשר הינם 

תוכנות מדף יובאו כמובן האישורים 
 המלאים הנדרשים מאת היצרן, צד ג'

 .57ראו תשובה לשאלה 
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לגבי פסקה ראשונה, שורה השנייה נבקש   17 –מפרט   .59
הבהרתכם כי זכויות הקניין הרוחני 
המבוקשות בסעיף לא יחלו לגבי ידע 

ומיומנויות של המציע, שפותחו על ידי 
המציע שלא במסגרת השירותים עבור 

המועצה או שאינם ייחודיים עבור המועצה, 
 know howלרבות שיטות עבודה, ידע מקצועי, 

 רעיונות.מתודולוגיות ו

, נבקש להוסיף 10פסקה רביעית, סוף שורה 
את המילים הבאות:"למעט תוצרים אשר 

הינו מוצרי צד ג', באשר אחריות והתנאים 
בגינן יהיו על פי תנאי רישיון השימוש בין 

 המועצה לבין יצרן מוצר צד ג'"

 .אין שינוי במסמכי המכרז

המילים בסוף הסעיף נבקש להוסיף את   21.3 –מפרט   .60
הבאות:"במקרה של פסילה או אי התחשבות 

בהצעה, המועצה תאפשר למציע להשמיע 
 טענותיו טרם החלטתה של המועצה בנושא"

נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף 
 14הסעיף :"למרות האמור, יובהר כי בחלוף 

ימים ממועד המסירה האחרון של המערכת 
למועצה, מבלי שהמועצה פירט ונימק בכתב 

לספק אי התאמות לקריטריונים לקבלה, 
 תיחשב המערכת 

כאילו עמדה בהצלחה במבחני קבלה ועלתה 
לאוויר. כן מוסכם כי במידה ובטרם עמדה 
המערכת בהצלחה במבחני קבלה בהתאם 

להגדרות שלעיל, יחליט המועצה לעשות 
שימוש יצרני במערכת או באיזה מרכיביה, 

ועד יחשב מועד השימוש היצרני כאמור כמ
עמידה בהצלחה במבחני קבלה, וכמועד 

 עלייה לאוויר."

 .אין שינוי במסמכי המכרז

סכם ה –נספח ה'   .61
  2סעיף –

ן נספח האיפיו -להסכם 3נבקש להוסיף נספח 
המפורט של המערכת, לאחר אישורו על ידי 

המועצה. נספח האיפון המפורט לאחר 
אישורו על ידי המועצה יהווה תיאור ממצה 

השירותים על פי תנאי הסכם זה. ולא של 
ובכל מקרה של סתירה בין ההסכם או 

המכרז או ההצעה או מסמך האיפיון 
המפורט. יגברו הוראות מסמך האפיון 

 המפורט.

 .הבקשה נדחית

הסכם  –נספח ה'   .62
  - 4סעיף  –

נבקש למחוק את המילים "המיטבים עם 
המועצה" אשר אין בהם הגיון, הרי על פי 

הפרשנות, במקרה של לקונה או כללי, 
סתירה, יש לפרש לרעת המנסח ולא לטובתו. 

ובמקום כך לכתוב:"לפי החלטת ועדת 
ההיגוי המשותפת של שני הצדדים". 

 בכללותו 5בהתאמה נבקש למחוק את סעיף 

 .הבקשה נדחית

סכם ה –נספח ה'   .63
  6סעיף  –

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים 
 האיפיון המפורט"הבאות: "ובמסמך 

 .הבקשה נדחית
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סכם ה –נספח ה'   .64
  7סעיף  –

:"גם אם אינן  נבקש למחוק את המילים
 נזכרות במפורש בהסכם זה ובנספחיו

המילים " גם אם אינן נזכרות 
במפורש בהסכם זה ונספחיו" 

 .מחקויי -

 –נספח ה'   .65
 11עיף ס -הסכם

-  

נבקש למחוק את המילים "וכל פעולה  .1
 הנלווית להם או כרוכה בהם" 

לאחר המילים "תיקון ושיפור" נבקש  .2
להוסיף את המילים הבאות:"בהתייחס 

לאיפיון המפורט, ובלבד שהתקלה 
נגרמה כתוצאה בנסיבות אשר בשליטתו 

תטופל  -של הספק. תקלה בתוכנות צד ג'
ע"י היצרן, במסגרת הסכם רישיון 

ה בין המועצה ליצר תוכנת צד ותחזוק
 ג'"

המילים "וכל פעולה  .1
הנלווית להם או כרוכה 

 ימחקו. -",בהם

 הבקשה נדחית. .2

 –נספח ה'   .66
 14עיף ס -הסכם

-  

נבקש כי הסבה לחברה קשורה של הספק, 
תהא הסבה מותרת, ובכל מקרה נבקש כי 

סירוב להסבה, מטעם המועצה, יעשה 
 מטעמים סבירים ובכתב.

 הסבה תיבחן לגופה.כל בקשת 

הסכם  –נספח ה'   .67
  - 15סעיף  –

נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף 
הסעיף: "אישור על תחילת שנת אחריות ינתן 

 במועד עלייה לאוויר".

 אין שינוי במסמכי המכרז.

הסכם  –נספח ה'   .68
  - 16סעיף  –

 .מקובל נבקש למחוק את המילה "לפחות"

הסכם  –נספח ה'   .69
  - 19סעיף  –

נבקש למחוק את המילים "ללא התראה 
מוקדמת" ובמקומן לרשום: "בהתראה 

ימים, ובלבד שבתקופת  14מוקדמת של 
 ."ההתראה לא תוקנה ההפרה על ידי הספק

 .הבקשה נדחית

כמו כן נבקש למחוק את המילים "אי   
שביעות רצון...מרמת השירותים" המהווה 

וסובייקטיבי שאיננו מדיד.  מונח ערטילאי
ובמקומן נבקש לרשום את המילים 

 הבאות:"אי מילוי הוראות הסכם זה"

 .הבקשה נדחית

הסכם  –נספח ה'   .70
 20.5סעיף  –

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים 
ימים רצופים  21הבאות: "במשך תקופה של 

 לפחות"

 .הבקשה נדחית

הסכם  –נספח ה'   .71
+ 20.6סעיף  –

20.8  

" ימים 45נבקש למחוק את המילים "
ובמקומה לרשום מועד סביר ומקובל של 

 " ימים.90"

 .הבקשה נדחית

הסכם  –נספח ה'   .72
 20.7סעיף  –

נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף 
 ימים". 90הסעיף: "והצו לא בוטל תוך 

 .הבקשה נדחית

סכם ה –נספח ה'   .73
 21סעיף  –

"ולא נבקש למחוק את המילים הבאות: 
תהא לו כל טענה....זה כאמור" המונע 

 מהספק לפנות לערכאות ולפעול על פי דין .

 .22ראו תשובה לשאלה 
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 תשובה

הסכם  –נספח ה'   .74
  - 22סעיף  –

לאחר המילים "ביטול ההסכם" נבקש 
להוסיף את המילים הבאות" לפי תשלום 

התעריף השעתי הקבוע בהסכם זה, במכפלת 
ההסכם עד השעות שבוצעו בפועל מתחילת 

 תום ההסכם בפועל"

הבקשה נדחית. ראו תשובה 
 .23לשאלה 

הסכם  –נספח ה'   .75
  23+24סעיף  –

נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף 
הסעיף: ובלבד ששולמה לספק מלוא 

 התמורה המגיע לו על פי תנאי הסכם זה"

 הבקשה נדחית 

סכם ה –נספח ה'   .76
 25סעיף  –

נבקש לאחר המילים "בהקדם האפשרי" 
להוסיף את המילים הבאות: "לאחר קבלת 

התראה בכתב ומתן תקופה סבירה לתקן את 
 ההפרה"

בהקדם 'במקום המילים 
', האפשרי, לפי דרישת המל"ג

תוך המועד 'יבואו המילים 
הנקוב בדרישה בכתב מאת 

 '.המל"ג

סכם ה –נספח ה'   .77
 28סעיף  –

נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף 
שסירוב להפסקה/זהות  הסעיף: "ובלבד

קבלני משנה תהא מטעמים סבירים ובכתב 
 בלבד"

 .הבקשה נדחית

הסכם  –נספח ה'   .78
  29סעיף  –

נבקש למחוק את המילים "שקיבל את 
אישורו של מפעל הפיס" וכן להאריך את 

" 30" ימים ל7התקופה הקצרה במקום "
 ימים לפחות.

 .26ראו תשובה לשאלה 

הסכם  –נספח ה'   .79
  - 32סעיף  –

נבקש למחוק את המילים "ולשביעות רצון 
המועצה" המהווה מונח סובייקטיבי 

 "ערטילאי ולא מדיד

 .אין שינוי במסמכי המכרז

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים   
הבאות:" "יובהר כי כל הגדלה של היקפי 

השירותים, בשירותים שאינם מתומחרים 
ו/או בביצוע שינויים ו/או בהצעת המחיר 

התאמות נוספות ו/או תוספות לפרויקט ו/או 
עבודות יישום ו/או כל שרות אחר, שאינם 

כלולים באפיון המאושר, אלו יחשבו שו"ש 
ביחס לשירותים, ויתומחרו בנפרד, על פי 

התעריפים השעתים בהצעה. עוד מוסכם כי 
כל השהייה ו/או הארכה ו/או דחייה של 

קט בגין מעשה ו/או מחדל של מועד הפרוי
המועצה ו/או מי מטעמה, תהווה שינוי  
והספק ישלח למועצה הודעה בכתב בה 

יפורטו ההשלכות של השינוי, הן בהיבט לו"ז 
והן בהיבט הכספי ובה תפורט גם התמורה 
 10הנוספת המגיעה לספק בגין האיחור , תוך 

ימים ממועד הודעת האיחור, יסכימו 
האיחור וההשלכות הצדדים על היקף 

 הנובעות מכך"

 להלן. 80ראו תשובה לשאלה 



 

 עמודים 19, מתוך 15עמוד  הבהרה , תשובות לשאלות01/2018המועצה להשכלה גבוהה, מכרז 

 חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

פירוט של השאלה או של הבקשה  הסעיף במפרט מס.
 להבהרה

 תשובה

הסכם  –נספח ה'   .80
  - 33סעיף  –

נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף 
הסעיף: "למעט בגין שינויים ו/או רכיבים 

 אופציונלים"

 לסיפת הסעיף יתווסף: 

שירותים  ה שלהזמנ"יובהר כי 
אופציונליים, ככל שיוזמנו, 

תהיה בכפוף להמצאת הזמנת 
עבודה והתמורה תשולם 

 ."נהבהתאם לתנאי ההזמ

הסכם  –נספח ה'   .81
  - 34סעיף  –

נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף 
הסעיף:" כל חשבונית תאושר על ידי המועצה 

ימי עבודה. בכל מקרה בו תאחר  10תוך 
בתשלום כלשהו בו ימים  21המועצה מעל 

היא חייבת עפ"י הוראות הסכם זה, הרי 
מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לספק עפ"י 

הסכם זה ו/או עפ"י הדין, ישא הסכום 
שבפיגור, החל ממועד תחילת הפיגור ואילך, 

ריבית בשיעורי הריבית החריגה המכסימלית 
שתהא נהוגה באותה עת בבנק לאומי 

מאשראי לישראל בע"מ בגין חריגות 
בחשבונות חח"ד. בנוסף, אל אף האמור 

יום ומעלה,  30בהסכם זה, לאחר פיגור של 
יהיה הספק רשאי, להשעות ביצוע 

התחייבויותיו לפי הסכם זה עד לביצוע 
התשלום, לאחר מתן התראה למועצה על 

 כוונתו לעשות כן"

 .הבקשה נדחית

הסכם  –נספח ה'   .82
  - 37סעיף  –

הבאות: "הסכם  נבקש למחוק את המילים
אחר בין הצדדים...ו/או מחמת ביטול הסכם 

זה" ובמקומן לרשום:" סכומים קצובים 
בלבד. ובלבד שניתנה לספק התראה בכתב 

 ימים" 14ומראש של 

 .הבקשה נדחית

הסכם  –נספח ה'   .83
  - 38סעיף  –

נבקש למחוק את הסעיף הדרקוני, ולשמור 
 על הדדיות מינימלית בהסכם

 .הבקשה נדחית 

הסכם  –נספח ה'   .84
  40+41סעיף  –

נבקש הבהרתכם כי זכויות הקניין הרוחני 
המבוקשות בסעיף לא יחלו לגבי ידע 

ומיומנויות של המציע, שפותחו על ידי 
המציע שלא במסגרת השירותים עבור 

המועצה או שאינם ייחודיים עבור המועצה, 
 know howלרבות שיטות עבודה, ידע מקצועי, 

 מתודולוגיות ורעיונות.

 .59ראו תשובה לשאלה 

הסכם  –נספח ה'   .85
  - 49סעיף  –

נבקש למחוק את המילים :"למועצה ו/או 
לעובדיה ו/או לכל צד שלישי" המדובר בסעיף 
של יחסי עובד מעביד, ולא אחריות של הספק 

על נזקים בקשר למועצה, סעיף האחריות 
נבקש מוסדר בפרק אחר "אחריות ושיפוי". 

 להפריד בין הנושאים.

 המילים הבאות יימחקו 
למועצה ולעובדיה ו/או לכל "

 .".צד שלישי,
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 להבהרה

 תשובה

הסכם  –נספח ה'   .86
  51 –סעיף  –

אנו נבקש לקבוע כי השיפוי בהסכם זה יעשה 
( 1על פי פס"ד חלוט בלבד ובכפוף לכך ש: )

מסמכי התביעה או הדרישה יועברו לספק 
לא ייחתם ( 2מיד עם קבלתם אצל המועצה )

על ידי המועצה  כל הסכם פשרה עם התובע, 
( תינתן 3ללא הסכמת הספק בכתב ומראש )

לספק אפשרות לנהל את קו ההגנה של עצמו, 
בין היתר על ידי מינוי ספק משפטי מטעמו. 
וכן נבקש להבהיר כי שיפוי הנוגע להוצאות 
משפט ושכ"ט עו"ד, תהינה ובלבד שתהיינה 

 הוצאות סבירות

 .נדחיתהבקשה 

הסכם  –נספח ה'   .87
 52 –סעיף  –

נבקש למחוק את המילים :"ומכל סיבה 
שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי" ובמקום כך 
לרשום: "מכל סיבה סבירה שתפורט ותנומק 
בכתב" ובכל מקרה נבקש להחליף את המועד 

 " ימים לפחות.30" ימים ל"10ההחלפה של "

אחרי המילים "ומכל סיבה 
המילים יבואו , שהיא"

 ."שתפורט בכתב"

 14ימים" יוחלפו ב" 10"
 ימים".

הסכם  –נספח ה'   .88
 54 –סעיף  –

גובה  -נבקש כי לאחר תום תקופת האחריות
מדי  10%הערבות הבנקאית תהא בהתאמה 

 מערך ההצעה 10%התחזוקה השנתיים ולא 

תתווסף , 53לאחר סעיף 
 :הפסקה הבאה

גובה ערבות הביצוע בתקופת 
מדמי  10%ה יהא התחזוק

 התחזוקה השנתיים.

בלי לגרוע מהאמור לעיל, 
במהלך תקופות הארכה, 

תהיה המועצה רשאית לדרוש 
מהספק את הגדלת ערבות 

הביצוע כך שתעמוד על סך של 
נכון  מהיקף הפרויקט 10%

, והספק יידרש למועד הדרישה
ימים  7להמציאה בתוך 

ממועד דרישת המועצה.  לא 
המציא הספק ערבות כנדרש 
תהיה רשאית המועצה לבטל 

 את ההסכם עימו.

הסכם  –נספח ה'   .89
 58 –סעיף  –

נבקש למחוק את המילים "ו/או פיצוי ו/או 
 "שיפוי כלשהם מהספק

נבקש להוסיף א המילים הבאות בסוף 
הסעיף: "בכל מקרה, תנאי לחילוט הערבות 

הינה הודעה מוקדמת ובכתב לספק בדבר 
ימים  14חילוט הערבות והנימוק לחילוטה 

טרם חילוט הערבות," ראה לצורך זה אף 
 הוראות התכם, בענין חילוט ערבות.

 .הבקשה נדחית

הסכם  –נספח ה'   .90
  63 –סעיף  –

נבקש למחוק את המילים "ולשביעות רצונה 
המלא של המועצה" מדובר כאמור במונח 

 ערטילאי, לא מדיד וסובייקטיבי.

 .הבקשה נדחית
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 תשובה

הסכם  –נספח ה'   .91
  64-73 –סעיף  –

על מנת למנוע מצב בלתי סביר וחסר הגיון 
עסקי מצד הספק, בו הסיכון של הספק 

בפרויקט זה עולה על הסיכוי מבחינת הספק, 
נבקש להגביל את תקרת אחריות הספק 

כדלקמן: על אף האמור לעיל, הספק לא יהיה 
אחראי ולא ישא בנזקים כלשהם שיגרמו 
למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה 

הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים,  מאובדן
אובדן זמן מחשב ולכל נזק תוצאתי ו/או 

עקיף ו/או מקרי. אם מכל סיבה שהיא יחויב 
הספק לשאת באחריות או בחבות לנזק 

כלשהו בזיקה להסכם זה, תהיה אחריותו 
לפיצוי/שיפוי מוגבלת כך  שסך כל הסעדים 

הכספיים שיאלץ לשאת בהם בזיקה להסכם 
ת סעד ההשבה, לא יעלה על תקרה זה, לרבו

לסך התמורה כוללת ומצטברת השווה 
ששולמה לו בפועל מכח הסכם זה במשך 

שנים עשר החודשים שקדמו למועד 
  .היווצרות עילת התביעה

מגבלת האחריות האמורה תחול לגבי כל 
תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר 

תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת 
ל המקרים הבאים אשר בהם יחויב למעט ע

( נזק 1הספק בנזק שנגרם למזמין בפועל )
לגוף שנגרם בשל מעשה ו/או מחדל של 

(  נזק שעילתו בהפרת זכויות 2הספק, )
יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של צד שלישי 

( נזקים 3ע"י הספק עקב מתן השירותים )
שנגרמו עקב מעשה מכוון על ידי הספק .למען 

ספק, מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה  הסר
לעיל נועד לקבוע תקרת אחריות לפיצוי ולא 

 יפורש כאילו הינו קובע פיצוי מוסכם.

 .אין שינוי במסמכי המכרז

הסכם  –נספח ה'   .92
  75 –סעיף  –

מבוקש למחוק את  הסיפא המתחילה 
במילים: "על הספק יהיה 

 להסדיר........כלשהו"

 .הבקשה נדחית

הסכם  –ה' נספח   .93
 78 –סעיף  –

 .הבקשה נדחית יום" 30יום" יירשם " 14מבוקש כי במקום " 

הסכם  –נספח ה'   .94
 89 –סעיף  –

מבוקש להבהיר כי הפטור בסעיף הינו בגין 
 נזק לרכוש של הספק

 הבקשה הדחית

הסכם  –נספח ה'   .95
 93 –סעיף  –

נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף 
אשר הינו מוצרי צד הסעיף: "למעט תוצרים 

ג', באשר אחריות והתנאים בגינן יהיו על פי 
תנאי רישיון השימוש בין המועצה לבין יצרן 

 מוצר צד ג'"

 .הבקשה נדחית
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הסכם  –נספח ה'   .96
 94 –סעיף  –

נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף 
הסעיף:" :"למעט תוצרים אשר הינו מוצרי 

יהיו על צד ג', באשר אחריות והתנאים בגינן 
פי תנאי רישיון השימוש בין המועצה לבין 
יצרן מוצר צד ג'. וכן ככל שבוצעו שינויים 
בתוצרים על ידי המועצה ו/או מי מטעמה 

שלא על פי הנחיות בכתב של הספק, הספק 
לא ישא באחריות כלשהי לגבי השירותים 

 ו/או התוצרים"

כי אחריות הספק לא  ,יובהר
שבו המוצר או  ,תחול במקרה

ידי -השירות נרכש במישרין על
 המועצה.

הסכם  –נספח ה'   .97
 95 –סעיף  –

נבקש להתחיל את הסעיף במילים: "בכפוף 
 "94ו 93לסעיפים 

 .הבקשה נדחית

הסכם  –נספח ה'   .98
 96 –סעיף  –

נבקש כי הסבה לחברה קשורה, תהא הסבה 
מותרת. כמו כן נציין כי המציע הינו חברת 

ציבורית, נבקש למחוק את  בת של חברה
השורה האחרונה: "לעניין סעיף 

 זה...זכויות".

 .כל הסבה תיבחן לגופה

הסכם  –נספח ה'   .99
  - 100סעיף  –

לעיל.  37נבקש להכפיף סעיף זה, לסעיף 
ולמחוק את המילים "או כל הסכם אחר 

 בינהם"

 .הסעיף יבוטל

 3עיף ס –נספח ז'   .100
-  

לנושאי נבקש למחוק את המילים "ו/או 
המשרה בו ו/או לחברי המוסדות המנהלים 
בו, לרבות בני משפחתם מדרגה ראשונה של 

כל אחד מאלו" ובמקומם לרשום" ו/או 
עובדים מטעם הספק המעניקים את 

 "השירותים

המציע הינו חברת בת של חברה ציבורית, 
נוסח הסעיף ללא התיקון המוצע הינו 

 בעייתי.

לנספח יתוקן  3סעיף 
 כדלקמן:

אין למציע ו/או למנהלי 
עובדי המציע להמציע ו/או 

לנושאי המשרה בו ו/או 
לחברי המוסדות המנהלים 

בו )ועד מנהל ואסיפה 
, לרבות לבני כללית(

משפחתם מדרגה ראשונה 
של כל אחד מאלו, כל עניין 

העלול  ,כלכלי או אחר
לעמוד בניגוד עניינים או 
בחשש לניגוד עניינים עם 

נשוא המכרז והשירותים 
המכרז הנ"ל, או ליצור 

חשש לניגוד עניינים כזה, 
 2גם מעבר לאמור בסעיף 

 לעיל.

לעניין סעיף זה "קרוב 
מדרגה ראשונה" משמעו: 
בן או בת זוג, לרבות ידוע 

בציבור, הורה, אח, אחות, 
 בן, בת.

נבקש להוסיף את החריגים הסטנדרטים  נספח ח'   .101
למידע סודי/ידיעה, בהתאם לחריגים 

 .לחוזה 43המפורטים בסעיף  

 .43ראו תשובה לסעיף 
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כבוד ל –נספח ט'   .102
 לאישור 

מבוקש לציין כתובת למשלוח דואר רשום של 
 .המועצה

ירושלים  43ז'בוטינסקי רח' 
 .9104001מיקוד  4037ת.ד. 

נבקש להפנות את תשומת 
על ליבו של המציע שאישור 

עריכת ביטוחים לא נדרש 
 .בשלב הגשת ההצעה

 –נספח ט'   .103
אחריות 

 מקצועית 

מבוקש להבהיר כי נערך במשולב עם ביטוח 
 .חבות מוצר

 ₪ 100,000השתתפות עצמית אינה עולה על 

 מאושר 

ד צ –נספח ט'   .104
  -שלישי 

מבוקש כי במקום המילים: "מורחב לכלול 
את המועצה" יבוא: "מורחב לשפות את 
המועצה" המילים: ""והבאים מטעמה" 

 "במילים: "עובדיה ומנהליהיוחלפו 

 הבקשה נדחית 

בסוף הפסקה הראשונה נבקש להוסיף את  נספח י"א   .105
המילים הבאות:" זכויות הקניין הרוחני 

המבוקשות בסעיף לא יחלו לגבי ידע 
ומיומנויות של המציע, שפותחו על ידי 
המציע שלא במסגרת השירותים עבור 

המועצה או שאינם ייחודיים עבור המועצה, 
 know howלרבות שיטות עבודה, ידע מקצועי, 

 ת ורעיונות"מתודולוגיו

, סוף ההצהרה, אבקש 10בתום שורה 
להוסיף את המילים הבאות :"למעט תוצרים 

אשר הינו מוצרי צד ג', באשר אחריות 
והתנאים בגינן יהיו על פי תנאי רישיון 

 השימוש בין המועצה לבין יצרן מוצר צד ג'"

 .הבקשה נדחית

 


