הבהרות למכרז
מכרז פומבי מס'  41/41לאפיון  ,יישום  ,הטמעה ותחזוקת מערכת  -ERPמסמך ג'  -הסכם
אוניברסיטת אריאל בשומרון ע"ר  ,מבקשת להודיע על שינוי מסמכי המכרז במסמך ג' ההסכם :
" .1תקופת אחריות" – במקום המילים תקופה שתחילתה עם מועד הפעלת המערכת ע"י
המזמין באופן מלא וסופה לאחר  11חודשים" ...יופיעו המילים "בגין הרישיונות של התוכנה
תקופת האחריות מתחילה מיום הרכישה ולפי שנים קלאנדריות במשך  11חודשים"
 .1סעיף  – 11.1במקום המילים "עלה איחור הספק שלא באשמת הלקוח או עקב כוח עליון"...
יופיעו המילים "עלה איחור הספק באשמת הספק ושלא באשמת הלקוח או עקב כוח עליון"...
 .3סעיף  - 11.1במקום המילים "במסירת מערכת התוכנה על  11יום" ...יופיעו המילים
"במסירת מערכת התוכנה על  33יום"...
 .1סעיף  – 13.1.1במקום המילים " כדוגמת שינויים בחוקי מס הכנסה ומע"מ  ,ביטו"ל וכיו"ב "
יופיעו המילים" עמידה בדרישות חוקי המס בישראל עבור תוכנות פיננסיות"...
 .5סעיף  - 13.1יוסרו המילים  " :יובהר כי נזק ישיר כולל גם את עלות החלפת התוכנה בתוכנה
חלופית".
 .1סעיף  – 13.1במקום המילים ":אחריות הצדדים בגין נזקים כאמור תהא מוגבלת לפי שלוש
מסך התמורה" יופיעו המילים " אחריות הצדדים בגין נזקים כאמור תהא מוגבלת לסך
התמורה".
 .7סעיף  – 13.1יוסרו המילים " :וכן לנזקים עקיפים שעניינם אובדן נתונים ו/או אובדן הכנסה".
 .8סעיף  – 17.3בשורה " :הספק לבדו אחראי לכל נזק ,אובדן או הפסד " תתווסף המילה
"ישירים".
 .9סעיף  – 17.3בשורה" :על כל סכום שיחויבו לשלם" יתווספו המילים " עד לגובה 133%
מהתמורה".
 .13סעיף  – 17.5ימחקו המילים " :בין במישרין בין בעקיפין"
 .11סעיף  – 17.5יתווספו המילים" :עד לגובה  133%מהתמורה".
 .11סעיף  – 13.3במקום המילים " ₪ 5,333עבור כל שבוע איחור" יופיעו המילים₪ 3,333" :
עבור כל שבוע איחור"...
 .13סעיף  – 11.5יתווספו המילים " :תינתן לספק התראה בכתב של  11יום לצורך מתן אפשרות
תיקון"...
 .11סעיף  – 11.5.3ימחקו המילים" :ו/או עקב נסיבות חיצוניות לספק"...
 .15סעיף  – 11.5.1במקום המילים " :למזמין יהיה שיקול דעת בלעדי" יופיעו המילים "בהתאם
להחלטת פוסק מקצועי"
 .11סעיף  – 11.1במקום המילים " :שלא תוקנה בתוך  7ימי עבודה" יופיעו המילים " שלא
תוקנה תוך  11יום".
 .17סעיף  – 11.1ימחקו המילים" :או במקרים שננקב במכתב ההתראה מועד סביר מוקדם יותר
לתיקון ההפרה"
 .18נספח י' – ביטוח אחריות מקצועית עודכן ל $ 533,333-למקרה ותקופה.
 .19הבהרה כללית – הערבות מכרז אינה צריכה להיות צמודה למדד.
 .13מועד הגשה – מועד ההגשה נדחה לתאריך  11/11/13בשעה .11:33

_____________________
חתימת המציע

