
 06/2021מכרז פומבי מספר הנדון: 

 לאספקת תוכנות ושרותי תמיכה לניהול שכר, משאבי אנוש ונוכחות

  עבור המועצה להשכלה גבוהה

 מענה לשאלות הבהרה

 
"המל"ג"( נתקבלו השאלות המפורטות להלן בהקשר למכרז הנ"ל  –במשרדי המועצה להשכלה גבוהה )להלן 

 ולהלן תשובות המל"ג.
 
 
 

  תשובה פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך 

נספח   .1

 א

נבקש להוסיף כי המועצה מתחייבת   1.3.6

לספק את הנתונים ו/או לדאוג 

שהספק הנוכחי יספק את הנתונים 

טלי הניתן ילהסבה, בפורמט דיג

לקליטה כגון קבצי אקסל, קבצי 

 טקסט וכו. 

הספק יידרש לספק את כל הנתונים 

 .דיגיטלי הדרושים להסבה בפורמט

יודגש כי עלויות ההסבה המלאות יחולו על 

 הזוכה.

 

נבקש להבהיר כי ככל שמדובר  4 7 הזמנה  .2

בגרסאות חדשות אשר תפקידן 

לתקן תקלות במערכת אך אינן 

מוסיפות לה פונקציונאליות חדשה, 

תבוצע התקנתן ללא תמורה, אולם 

הטמעת גרסה חדשה אשר מוסיפה 

חדשה, למערכת פונקציונאליות 

תבוצע בעד תמורה על פי הזמנה 

של המועצה )וזאת לאור כמות 

שעות העבודה הכרוכה בהטמעה 

 של גרסה שכזו(.

 נדחה 

ת להשתמש במערכות ינהמועצה מעוני

המתקדמות ביותר של הזוכה תמורת דמי 

 שימוש קבועים.

 

מבוקש כי המילים "את הפוליסות"  11 22.1 הזמנה  .3

 תמחקנה.

  ללא שינוי

מבוקש כי הסעיף יימחק. תשומת  11 22.3 הזמנה  .4

לב עורך המכרז כי פוליסות הביטוח 

של המציע כוללות מידע רב, מסחרי 

וסודי שאינו רלוונטי לפעילות נשוא 

המכרז ולכן הדרישה להמצאת 

פוליסות הביטוח אינה סבירה 

בנסיבות העניין. למותר לציין כי 

בהתאם להוראות חוזר הפיקוח על 

מיום  6-1-2019מס' הביטוח 

חברות הביטוח אינן  15.5.2019

מורשות לחתום על כל מסמך אחר 

מלבד אישור הביטוח בנוסח 

האחיד, ולכן האלטרנטיבה המוצעת 

 ללא שינוי

ימחק  ןלהגיש העתקי פוליסות ובהניתן 

כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות 

, לרבות מחירים, שמות המועצה

מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, 

 .'וכדומידע עסקי סודי 

 



  תשובה פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך 

בסעיף זה )לעניין תמצית הכיסוי( 

אינה יישימה. לאור האמור לעיל, 

עורך המכרז מתבקש להסתפק 

 באישור עריכת הביטוח כמקובל.

 הזמנה  .5

+ 

נספח 

 ד'

23 

+ 

2 

12 

+ 

80 

נראה כי יש כפילות בהנחיות הגשת 

להזמנה לא  23המענה. בסעיף 

ואילו  מאוזכרת הפרדה בין מעטפות

, ישנה דרישה 2בנספח ד' סעיף 

להגשת המחיר במעטפה נפרדת. 

 נבקש הבהרתכם

הכל במעטפה אחת. נספח ד' יש להגיש 

 תוקן.

 

נספח   .6

 ב'

SLA 

נבקש להבהיר כי אחריות הספק  76 9

לתיקון תקלות, מכל סוג שהוא, לא 

( אחריות לתיקון תקלות 1תכלול: )

אשר נגרמו בשל מעשה ו/או מחדל 

המועצה ו/או מי מטעמה ו/או צד 

שלישי כלשהו אשר נעשו בניגוד 

( אחריות, 2להוראות הספק; )

במישרין ו/או בעקיפין, לכל שינויים 

שיעשו על ידי המועצה ו/או מי 

מטעמה במערכות ו/או שלא 

( אחריות 3באמצעות הספק; )

לתיקון תקלות אשר נגרמו עקב 

 מעשה אשר איננו בשליטת הספק.

 נדחה 

הספק לדאוג להגן על המידע גם  על

במקרה של פגיעה במידע במתכוון בידי 

 משתמש מורשה שנעשו במזיד ו/או מחדל.

 

נספח   .7

 ב'

SLA 

נבקש להפחית את סכומי הפיצוי  76 9

המוסכם המפורטים בסעיף זה, שכן 

אנו סבורים כי לרשות המועצה 

עומדים סעדים רבים ומספקים מעל 

ומעבר במכרז זה, ואין צורך 

 בפיצויים מוסכמים בהיקף זה. 

  נדחה

נספח   .8

ב' 

SLA 

מקרים בהם אי  נבקש להחריג 76 9

עמידת הספק באיזה מהתחייבויותיו 

נגרמה עקב מעשה ו/או מחדל של 

המועצה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג' 

כלשהו או עקב מעשה שאינו 

 בשליטת הספק.

  .  5נדחה , ראה מענה לשאלה 

נספח   .9

 ב'

SLA 

נבקש להבהיר כי השיפוי יעשה על  77 10.7

( 1פי פס"ד חלוט ובכפוף לכך ש: )

מסמכי התביעה או הדרישה יועברו 

לספק מיד עם קבלתם אצל 

( תינתן לספק אפשרות 2המועצה; )

לנהל את קו ההגנה של עצמו )בין 

  ראו תיקון במסמכי המכרז



  תשובה פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך 

היתר על ידי מינוי יועץ משפטי 

( לא ייחתם על ידי 3מטעמו(; )

המועצה כל הסכם פשרה עם 

בע, ללא הסכמת הספק בכתב התו

 ומראש.

נספח   .10

ט' 

 הסכם

בהתאם למקובל, נבקש הבהרתכם  89 4

כי זכויות הקניין הרוחני המבוקשות 

בסעיף לא יחלו לגבי כל יצירה 

מוקדמת של הספק ו/או צדדים 

שלישיים הכוללת, בין השאר, כל 

תוצרים קיימים שימסרו או יסופקו 

טרם תחילת ההסכם ובכלל זה ידע 

ומיומנויות של הספק, שפותחו על 

ידיו שלא במסגרת המכרז או שאינם 

ה, לרבות ייחודיים עבור המועצ

 knowשיטות עבודה, ידע מקצועי, 

how .מתודולוגיות ורעיונות 

  מקובל. ראו תיקון במסמכי המכרז 

נספח   .11

ט' 

 הסכם

נבקש לקבוע כי אחריותו של הספק  92 7.3

תהיה על פי הדין. בהתאם, נבקש 

להוסיף לאחר המילים: "הספק 

 אחראי", את המילים: "על פי דין".

  המכרזראו תיקון במסמכי 

נספח   .12

ט' 

 הסכם

על מנת למנוע מצב בו הסיכון של  92 7.3

הספק במכרז זה עולה על הסיכוי 

מבחינתו, נבקש להגביל את תקרת 

אחריות הספק לנזקים ישירים בלבד 

שייגרמו למועצה ו/או למי מטעמה 

עקב מעשה או מחדל של הספק 

בקיום התחייבויותיו במסגרת 

השירותים, ולא תעלה בכל מקרה 

 על סך התמורה ששולמה לו בפועל

החודשים אשר  12 -מכח מכרז זה ב

קדמו למועד היווצרות עילת 

 התביעה. 

 נדחה.

 

 

נספח   .13

ט' 

 הסכם

נבקש להחריג את אחריותו של  92 7.3

הספק ביחס לנזקים אשר נגרמו 

עקב מעשה ו/או מחדל של המועצה 

ו/או מי מטעמה ו/או צד ג' כלשהו או 

 עקב מעשה שאינו בשליטת הספק.

  ברורה.נדחה. לשון הסעיף 

נספח   .14

ט' 

 הסכם

נבקש להבהיר כי השיפוי יעשה על  92 7.5

( 1פי פס"ד חלוט ובכפוף לכך ש: )

מסמכי התביעה או הדרישה יועברו 

  .  8ראה מענה לשאלה 



  תשובה פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך 

לספק מיד עם קבלתם אצל 

( תינתן לספק אפשרות 2המועצה; )

לנהל את קו ההגנה של עצמו )בין 

היתר על ידי מינוי יועץ משפטי 

ידי ( לא ייחתם על 3מטעמו(; )

המועצה כל הסכם פשרה עם 

התובע, ללא הסכמת הספק בכתב 

 ומראש.

נספח   .15

ט' 

 הסכם

 מבוקש כי: 93 8.2

לאחר המילים "יסדיר ביטוח"  .א

 ייכתב "רכוש מסוג אש מורחב".

המילים "בשמו ובשם מי  .ב

מטעמו" תמחקנה ובמקומן 

ייכתב "שהוא זכאי לשיפוי בגינו 

 על פי הביטוח".

בסיפא לסעיף ייכתב "אולם  .ג

מובהר כי הפטור כאמור לא 

יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק 

 בזדון".

 א. ללא שינוי

 ב. ללא שינוי

 ג'. מאושר

 

נספח   .16

ט' 

 הסכם

 מבוקש כי: 93 8.3

 המילים "בפוליסות ו" תמחקנה. .א

הסיפא לסעיף, החל מהמילים  .ב

 "על הספק יהיה", תמחק.

 א. ללא שינוי

 ב. ללא שינוי

 

נספח   .17

ט' 

 הסכם

מבוקש כי המילים "באופן מלא  93 8.4

ובלעדי" תמחקנה ובמקומן ייכתב 

"בהתאם לאחריותו על פי הסכם 

 זה".

  מאושר

נספח   .18

ט' 

 הסכם

מבוקש כי המילים "ואת הפוליסות"  93 8.6

 תמחקנה.

 ללא שינוי

ימחק  ןלהגיש העתקי פוליסות ובהניתן 

כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות 

, לרבות מחירים, שמות המועצה

מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, 

 .'וכדומידע עסקי סודי 

 

נספח   .19

ט' 

 הסכם

 מבוקש כי: 94 8.7

ימי עבודה"  14המילים " .א

 תמחקנה.

המילים "ו/או בפוליסות"  .ב

 תמחקנה.

 א. ללא שינוי

 

 

 ב. ללא שינוי

ימחק  ןלהגיש העתקי פוליסות ובהניתן 

כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות 

 



  תשובה פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך 

, לרבות מחירים, שמות המועצה

מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, 

 .'וכדומידע עסקי סודי 

נספח   .20

ט' 

 הסכם

מבוקש כי המילים "ו/או הפוליסות"  94 8.8

 תמחקנה.

 ללא שינוי

ימחק  ןלהגיש העתקי פוליסות ובהניתן 

כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות 

, לרבות מחירים, שמות המועצה

מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, 

 .'וכדומידע עסקי סודי 

 

נספח   .21

ט' 

 הסכם

8.11  

+ 

 8.12 

נבקש להחריג מקרים בהם העיכוב  94

ו/או הנזק יגרמו כתוצאה ממעשה 

 שאיננו בשליטת הספק.

  מאושר

נספח   .22

ט' 

 הסכם

נבקש להבהיר כי עמידתו של הספק  96 8.26

בהוראות החוק לביטוח לאומי 

נדרשת רק ביחס להוראות החוק 

הרלוונטיות למתן השירותים על פי 

 מכרז זה. 

  ללא שינוי

נספח   .23

ט' 

 הסכם

מבוקש כי המילים "הביטוחים הנ"ל  94 8.13

ו/או ביטוח אחר שהסדיר" תמחקנה 

ובמקומן ייכתב "ביטוחי הרכוש 

על ידו בקשר לשירותים הנערכים 

 נשוא הסכם זה".

  ללא שינוי

נספח   .24

ט' 

 הסכם

 מבוקש כי: 95 8.15

לפני המילים "סעיף לפיו מוותר  .א

המבטח" ייכתב "ביחס לביטוח 

חבות מעבידים ו/או ביטוח 

רכוש )ככל שנערך על ידי 

הספק בקשר לשירותים נשוא 

 הסכם זה(".

המילים "כיסוי ביטוחי בגין  .ב

 רשלנות" תמחקנה. 

המילים "כיסוי זיהום פתאומי"  .ג

תמחקנה. תשומת לב עורך 

המכרז כי כיסוי זה רלוונטי 

בנסיבות ההתקשרות לביטוח 

אחריות כלפי צד ג' בלבד )אם 

 בכלל(.

 30תקופת ההודעה תעמוד על  .ד

 יום(. 60יום כמקובל )במקום 

 

 א. ללא שינוי
 
 
 
 
 

 ינויב. ללא ש
 

 ג. ללא שינוי

 



  תשובה פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך 

נספח   .25

ט' 

 הסכם

מבוקש כי במילים "גניבה  95 8.16

ספרותית", "חריגה מסמכות בתום 

לב", "אבדן השימוש ועיכוב עקב 

נזק מכוסה" תמחקנה. תשומת לב 

עורך המכרז כי מדובר בכיסוים 

הקיימים )אם בכלל( בפוליסת 

אחריות מקצועית ולא בפוליסת 

 סייבר.

  ללא שינוי

נספח   .26

ט' 

 הסכם

מבוקש כי המילים "זיהום פתאומי"  95 8.18

תמחקנה. תשומת לב עורך המכרז 

כי כיסוי זה אינו רלוונטי לפעילות 

 הספק ע"פ תנאי המכרז.

  ללא שינוי

נספח   .27

ט' 

 הסכם

מבוקש כי המילים "שימוש במכשירי  96 8.20

 הרמה" תמחקנה.

  מאושר

נספח   .28

ט' 

 הסכם

המילים על פי" תמחקנה מבוקש כי  96 8.21

ובמקומן ייכתב "בנוסח שאינו פוחת 

 מ".

  מאושר

נספח   .29

ט' 

 הסכם

 מבוקש כי: 96 8.22

המילים "חבות סייבר"  .א

תמחקנה. תשומת לב עורך 

המכרז כי פוליסות סייבר 

)ככלל( לא כוללות הרחבי שיפוי 

או סעיף אחריות צולבת ולכן 

 דרישה זו אינה ישימה.

 תמחקנה. המילים "ו/או טעות" .ב

 א. ללא שינוי

 ב. ללא שינוי

 

נספח   .30

ט' 

 הסכם

מבוקש כי המילים "כפי הפוליסה  96 8.23

של הספק" תמחקנה ובמקומן 

 ש"ח". 20,000,000ייכתב "

  מאושר

נספח   .31

ט' 

 הסכם

מבוקש כי המילים "יערוך הספק"  96 8.24

"רשאי  ייכתבתמחקנה ובמקומן 

 הספק לערוך".

  ללא שינוי

נספח   .32

ט' 

 הסכם

מבוקש כי בסיפא לסעיף ייכתב ",  97 8.28

המצאת -על אף האמור מוסכם כי אי

אישור עריכת הביטוח במועד לא 

תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

ימים ממעד דרישת המועצה  14

בכתב להמצאת אישור עריכת 

 הביטוח כאמור".

  ללא שינוי



  תשובה פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך 

נספח   .33

ט' 

 הסכם

נבקש כי קיזוז יבוצע בכפוף למתן  97 9

למתן הזדמנות לספק להשמיע 

כאשר יהיה ניתן לקזז טענותיו, 

סכומים בגין נזקים קצובים שהוכחו 

 בלבד.

   נדחה.

נספח   .34

ט' 

 הסכם

לאור ההיערכות הנדרשת מהספק  99 13.1

במקרה של סיום ההתקשרות, 

נבקש להאריך את תקופת ההודעה 

 ימים. 90המוקדמת לתקופה של 

  מאשרים

נספח   .35

ט' 

 הסכם

נבקש כי בטרם תנקוט העירייה  99 13.2

בסעד של סיום ההתקשרות, יינתן 

לספק פרק זמן סביר לתיקון 

 ההפרה.

   אין שינוי במסמכי המכרז

נספח   .36

ט' 

 הסכם

נבקש להאריך את פרק הזמן  100 13.6.2

המבוקש להעברת הנתונים למועצה 

שהינם ימי עבודה,  10לפרק זמן של 

פרק זמן מקובל להיקף עבודה מסוג 

 זה.

  ראו שינוי במסמכי המכרז

נספח   .37

5 

 להסכם

  ללא שינוי יימחק. 309מבוקש כי קוד  102 צד ג'

נספח   .38

5 

 להסכם

אחריות 

 מקצועית

  יימחק. 309מבוקש כי קוד  103

 ללא שינוי

 

נספח   .39

5 

 להסכם

חבות 

סייבר צד 

 ג'

 מבוקש כי 103

 יימחק. 302קוד  .א

 יימחק. 303קוד  .ב

 יימחק. 321קוד  .ג

 יימחק. 326קוד  .ד

תשומת לב עורך המכרז כי פוליסות 

סייבר )ככלל( אינן מכילות את 

הדרישות המפורטות לעיל ולכן לא 

 ניתן יהיה לעמוד בדרישות אלו.

 

 מאושר  .א

 

 ללא שינויהיתר 

 

נספח   .40

5 

 להסכם

ביטול/שינוי 

 הפוליסה

מבוקש כי תקופת ההודעה תעמוד  103

 יום(. 60יום כמקובל )במקום  30על 

  ללא שינוי

האם ניתן להגיש הצעה למערכת   כללי המכרז  .41

משאבי אנוש בלבד? יש לנו 

ממשקים קיימים לרוב מערכות 

 השכר והנוכחות בשוק.

 נדחה

המל"ג מבקשת מערכת שכר ומשאבי 

 אנוש אחודה

 



 


