תשובות לשאלות הבהרה
מכרז פומבי מס'  01/01הסכמי מסגרת לאספקת מחשבים ,מסכים ומתן שירותי
אחריות ותחזוקה

.i

בהמשך למסמכי המכרז שפורסמו ובמענה לשאלות הבהרה ,מצ"ב תשובות
ועדת המכרזים לשאלות ההבהרה.
יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש

.ii

השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
.iii

כל ההבהרות האמורות במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז.

.iv

אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה
זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על

.v

ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים ,ככל שניתן ,בכל פורום או צורה
שהיא .כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד
ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים ,ככל שיישלחו.
.vi

האמור במכתב הבהרה זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז
אלא אם נאמר במפורש אחרת.
.0

.2
.1

.4
.5

שאלה " :איזו מערכת הפעלה נדרשת"?
תשובה :ככתוב במכרז " כולל – רישיון מערכת הפעלה  MS-OEMהזולה
ביותר"
שאלה" :האם ניתן להציע דיסקים של "?SEGATE
תשובה :כן
שאלה" :האם ניתן להציע כרטיס הגנה של חברת  RADIXאו חברה אחרת
?"
תשובה :לא
שאלה" :האם ניתן להציע מסך מוצרת ?"MAG
תשובה :לא
שאלה " :בסעיף  2.0.4למסמכי הבקשה ובסעיף  1.3למסמכי הבקשה,
נדרש שיק בנקאי (דגש במקור) כוונתכם אינה ברורה וכדלהלן :האם
כוונתכם לשיק החברה שנחתם ע"י מורשה החתימה של החברה ,המשוך

על בנק מסחרי כלומר על כל בנק מסחרי להוציא בנק הדואר ודומיו? או
שכוונתכם לשיק בנקאי שהוצא ונחתם ע"י הבנק עצמו ומורשה החתימה
של הבנק? אם הכוונה לשיק שהוצא ע"י הבנק ,לא מובן כיצד ניתן
להגבילו וכיצד יוחזר השיק למציע לאחר בחירת ההצעה הזוכה .שהרי
שיק בנקאי משמעותו :שיק שהוצא על ידי הבנק עבור לקוח ששילם כסף
מזומן תמורתה".
תשובה :מדובר בשיק בנקאי החתום על ידי הבנק .באפשרות המציע
לאחר קבלת השיק להחזירו לבנק ולקבל זיכוי תמורתו.
 .6שאלה " :במפרט מסכי המחשב מצוין מסך  LCDבגודל  '22אני מניח
שידוע לך שרובם הגדול של המסכים בקטגוריה זו הינם בגודל .'20.5האם
ניתן להציע מסך בגודל "? 20.5
תשובה :כן אך ללא ספק כח חיצוני
 .3שאלה " :יצרני המסך המבוקשים לפי מסמכי המכרז הינם/ LG :
 FUJICOM /SAMSUNGכידוע רמת המחיר ואיכות המוצר של
 FUJICOMאינה תואמת לזו של מותגי  LG / SAMSUNGלאור זאת האם
ניתן להציע במסגרת המכרז ,יצרני מסכים נוספים המקבילים לרמת
המחיר ואיכות המוצר של  FUJICOMכגון:
"? BENQ / SENSE / OKITEC / HORIZON
תשובה :לא
 .8שאלה" :לגבי אחריות המחשבים  .ניתן ל 1 -שנים מכיוון שמצויין במכרז
 4שנים .האם זה הכרחי  4שנים".
תשובה 4 :שנות אחריות כמו שכתוב במכרז
מס' סד'

עמוד ומס' סעיף
במכרז
 ,3מסמך א',
סעיף 1.1

.2

 ,3מסמך א',
סעיף 1.1

.3

 ,4מסמך א',
סעיף 1.11

.1

פרוט השאלה
נבקש שיובהר כי תקופת ההתקשרות
הכוללת ,לרבות שנות האופציה לא
תעלה על  5שנים.
נבקש הבהרה למחוק בשורה הרביעית
את המילים" :ו/או לבטל רכישה
משוערת" .לחילופין נבקש שיובהר כי
במקרה שהאונ' מבקשת לבטל רכישה
כלשהי ,ניתן יהיה לעשות זאת בכפוף
לכך שהספק יוכל לבטל ההזמנה.
נבקש שיובהר כי במקרה של סתירה
יחולו כללי הפרשנות המקובלים
(מאוחר גובר על מוקדם ,ספציפי על
כללי וכו').

תשובת האוניברסיטה
בסעיף  1.1לאחר המילה
מצטברת יוסף "לרבות תקופת
האופציה"
הנוסח לא ישונה

הנוסח לא ישונה

.4

 ,1מסמך א',
סעיף 5.4.1

.5

 ,11מסמך א',
סעיף 11.2

.1

 ,11מסמך א',
סעיף 14.2

.1

 ,11מסמך א',
סעיף 15.1

.8

 ,11מסמך א',
סעיף 11.5

.1

 ,14מסמך א,1-
סעיף 13

.11

 ,14מסמך א,1-
סעיף 11 ,14

בסעיף  5.4.1בשורה הרביעית
נבקש שיובהר כי ספקי המסגרת יציו
רכיבים משופרים ,עדכניים וחזקים יותר במקום המילה "יציעו" יכתב
לפי שיקול דעתם ובלבד שהיצרן הכריז "רשאים להציע"
על הרכיבים שהוצעו כ.EOL -
נבקש הבהרה להוסיף בשורה הראשונה הנוסח לא ישונה
לאחר המילים" :אספקת הציוד" את
המילים" :באופן שאינו מרע עם הספק"
וכן להוסיף בשורה השנייה לאחר
המילים" :העבודות או חלקן" את
המילים" :למעט במקרים שההזמנה
אינה ניתנת לביטול".
נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את בסיפת סעיף  14.2יוספו המילים
" ובלבד שהזוכה אישר את
המשפט" :ובלבד שהזוכה אישר את
השינויים /התנאים האחרים
השינויים /התנאים האחרים בטרם
בטרם החתימה ".
החתימה".
בסיפת סעיף  15.1יוסף "בכפוף
נבקש הבהרה למחוק בשורה השנייה
לכל דין"
את המילים" :וזאת גם אם כבר הוכרז
זוכה במכרז".
בסיפת סעיף  11.5יוסף "כל
נבקש שיובהר כי הספק לא יישא
באחריות לעבודות ו/או שירותים שלא ספק יישא באחריות לגבי
אספקת הציוד על ידו"
בוצעו על ידו.
נבקש כי יובהר שהפיצוי יושת רק עקב בסיפת הסעיף ( 13בעמוד )14
יוסף " רק עקב הפרות או
הפרות או איחורים הנובעים מסיבות
איחורים הנובעים מסיבות
התלויות בספק בלבד וכי סך כל
התלויות בספק בלבד "
הפיצויים המוסכמים הכוללים
והמצטברים ע"פ סעיף זה ובכלל שבהם
עשוי הספק להיות מחויב מכוח הסכם
זה לא יעלה על  21%מהתמורה המגיעה
לספק מכוח ההסכם .כמו כן נבקש
למחוק בשורה הרביעית את המילים:
"מחשב /מסך (יחדי)" ובמקומן לכתוב
את המילים" :הזמנה מסוימת".
ישונה באופן הבא :יוסף סעיף
נבקש שיובהר כי האחריות הניתנת על
 " 11.1הספק לא יישא באחריות
ידי הספק הינה בכפוף למדיניות היצרן
והאחריות הניתנת על ידו ,לרבות לעניין לתקלות אשר מקורן בנזק
שנגרם בזדון ו/או ברשלנות
תחילת תקופת האחריות והיקפה וכי
הספק לא יישא באחריות לתקלות אשר חמורה על ידי האוניברסיטה
מקורן בנזק שנגרם בזדון ו/או ברשלנות ו/או מי מטעמה ו/או בשל
שימוש בציוד שלא על פי
חמורה על ידי האוניברסיטה ו/או מי
הוראות הספק ו/או היצרן ,נזק
מטעמה ו/או בשל שימוש בציוד שלא
שאירע כתוצאה מתקלה בזרם
על פי הוראות הספק ו/או היצרן ,נזק
שאירע כתוצאה מתקלה בזרם החשמל ,החשמל ,כוח עליון ,ברק ,אש,
מים ,אסון טבע ,ציוד שטופל או
כוח עליון ,ברק ,אש ,מים ,אסון טבע,
שנעשה ניסיון לתקנו שלא על
ציוד שטופל או שנעשה ניסיון לתקנו
ידי הספק".
שלא על ידי הספק.

.11

 ,15מסמך א,1-
סעיף 18ד

.12

 ,15מסמך א,1-
סעיף 11

.13

 ,15מסמך א,1-
סעיף 21

.14

 ,11מסמך א,1-
סעיף 22
(פסקה אחרונה
לעמוד)

.15

 ,21מסמך ג,
סעיף 2

.11

 ,28מסמך ג',
סעיף 3.3.5

נבקש הבהרה למחוק בשורה הראשונה
את המילים" :אחת או יותר במהלך
תקופת האחריות" ובמקומה לרשום את
המילים" :לפי נתוני היצרן".
נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את
המשפט" :ובלבד שההחלפה הינה
במסגרת האחריות הניתנת על ידי
היצרן"
נבקש הבהרה למחוק בשורה הראשונה
את המילים" :אחת לכל ( 3שלושה)
חודשים" ובמקומה לרשום את המילים:
"לפי דרישת האוניברסיטה".
נבקש שיובהר כי האחריות הניתנת
למחשב הנייד על ידי הספק הינה בכפוף
למדיניות היצרן והאחריות הניתנת על
ידו ,לרבות לעניין תחילת תקופת
האחריות והיקפה וכי הספק לא יישא
באחריות לתקלות אשר מקורן בנזק
שנגרם בזדון ו/או ברשלנות חמורה על
ידי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה ו/או
בשל שימוש בציוד שלא על פי הוראות
הספק ו/או היצרן ,נזק שאירע כתוצאה
מתקלה בזרם החשמל ,כוח עליון ,ברק,
אש ,מים ,אסון טבע ,ציוד שטופל או
שנעשה ניסיון לתקנו שלא על ידי
הספק.
הגדרות )1( :נבקש להוסיף בסוף הגדרת
"העבודות" את המילים" :כמפורט
במסכי המכרז וההסכם"" )2( .מפרט"
נבקש למחוק את המשפט המתחיל
במילים" :וכן כל מפרט וכתב כמויות
אשר יצורפו "....עד לסופו .לחילופין
נבקש להוסיף בסוף ההגדרה את
המילים" :כפי שאושרו על ידי הספק".
(" )3ציוד" נבקש להוסיף בשורה השנייה
לאחר המילים" :לכותרות ההסכם" את
המילים" :ומסמכי המכרז".

הנוסח לא ישונה

הנוסח לא ישונה

הנוסח לא ישונה

ישונה באופן הבא :יוסף סעיף
 22.1רק לגבי מחשב נייד "
הספק לא יישא באחריות
לתקלות אשר מקורן בנזק
שנגרם בזדון ו/או ברשלנות
חמורה על ידי האוניברסיטה
ו/או מי מטעמה ו/או בשל
שימוש בציוד שלא על פי
הוראות הספק ו/או היצרן ,נזק
שאירע כתוצאה מתקלה בזרם
החשמל ,כוח עליון ,ברק ,אש,
מים ,אסון טבע ,ציוד שטופל או
שנעשה ניסיון לתקנו שלא על
ידי הספק".
 .1יוסף להסכם סעיף 2.1
"כמפורט במסמכי
המכרז"
 .2בסעיף  2.3בהסכם
ימחק המשפט המתחיל
במילים" :וכן כל מפרט
וכתב כמויות אשר
יצורפו "....עד לסופו.
 .3בסעיף  2.11בשורה
השניה לאחר המילים
"לכותרת ההסכם" יוסף
"ומסמכי המכרז"
נבקש שיובהר כי בהעדר אישור יצרן לא הנוסח לא ישונה
יוכל הספק להתחייב לאספקת הציוד
ו/או חלפים לאורך כל תקופת
ההתקשרות (סה"כ  5שנים) ובהתאם
נבקש שיובהר כי האמור בסעיף זה יהיה
כפוף להכרזת היצרן על  EOLאו
.EOSL

.11

 ,31מסמך ג',
סעיף 4.1.1

נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את
המשפט" :לאחר שניתנה לספק התרעה
ואפשרות סבירה לספק את הציוד
במועד החדש שננקב על ידי
האוניברסיטה".

.18

 ,31מסמך ג',
סעיף 5.4.4

.11

 ,31מסמך ג',
סעיף 1.1

.21

 ,31מסמך ג'
סעיף 11.2

נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את
המשפט" :ובלבד שהשינוי אושר על ידי
הספק".
נבקש שיובהר כי כל שינוי בפריטי
הציוד ו/או במחירים יעשה לאחר
שהצדדים ניהלו מו"מ בתום לב בנוגע
אליהם.
נבקש שיובהר כי האחריות הניתנת על
ידי הספק הינה בכפוף למדיניות היצרן
והאחריות הניתנת על ידו ,לרבות לעניין
תחילת תקופת האחריות והיקפה וכי
הספק לא יישא באחריות לתקלות אשר
מקורן ברשלנות חמורה על ידי
האוניברסיטה ו/או מי מטעמה ו/או
בשל שימוש בציוד שלא על פי הוראות
הספק ו/או היצרן ,נזק שאירע כתוצאה
מתקלה בזרם החשמל ,כוח עליון ,ברק,
אש ,מים ,אסון טבע ,ציוד שטופל או
שנעשה ניסיון לתקנו שלא על ידי
הספק.

.21

 ,31מסמך ג',
סעיף 11.3

.22

 ,32מסמך ג',
סעיף 12.1

נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את
המשפט" :לפי פס"ד שביצועו לא עוכב
ובלבד שהאוניברסיטה הודיעה לספק
על הדרישה ו/או התביעה מיד עם
קבלתה ואפשרה לו להתגונן כנגדה
באופן עצמאי".
נבקש הבהרה ,כמקובל בהסכמים מסוג
זה ,להגביל את האחריות בסעיף על כל
תתי סעיפיו כדלקמן" :על אף כל האמור
לעיל ,מובהר בין הצדדים כי אחריות
הספק תהא לנזקים ישירים בלבד אשר
נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של

בסעיף  4.1.1במקרה של איחור
הספק רשאי לפנות
לאוניברסיטה בבקשה לדחיית
למועד סביר מאוחר יותר את
אספקת הציוד המוזמן.
לאוניברסיטה שיקול דעת
בלעדי להחליט האם לבטל את
ההזמנה ולהזמינה מאחר או
לאשר מועד מאוחר או לדחות
את בקשת הספק ולעמוד על
אספקת הציוד המוזמן במועד,
כאמור ולספק לא יהיו תלונות
כלפי האוניברסיטה בשל כך.
הנוסח לא ישונה
בסיפא של סעיף  1.1יוסף
"בכפוף לכל דין ובתום לב"
ישונה באופן הבא :יוסף סעיף
 " 11.2.1הספק לא יישא
באחריות לתקלות אשר מקורן
בנזק שנגרם בזדון ו/או
ברשלנות חמורה על ידי
האוניברסיטה ו/או מי מטעמה
ו/או בשל שימוש בציוד שלא
על פי הוראות הספק ו/או
היצרן ,נזק שאירע כתוצאה
מתקלה בזרם החשמל ,כוח
עליון ,ברק ,אש ,מים ,אסון
טבע ,ציוד שטופל או שנעשה
ניסיון לתקנו שלא על ידי
הספק".
יוסף לסעיף " 11.3לפי פס"ד
שביצועו לא עוכב ובלבד
שהאוניברסיטה הודיעה לספק
על הדרישה ו/או התביעה תוך
זמן סביר וניתנה לו אפשרות
להתגונן "
בסיפת סעיף  12.1יוסף " :על
אף כל האמור לעיל ,מובהר בין
הצדדים כי אחריות הספק תהא
לנזקים אשר נגרמו כתוצאה
ממעשה או מחדל של הספק
ו/או מי מטעמו .שיפוי

הספק ו/או מי מטעמו ובכל מקרה גובה
אחריות הספק לא תעלה על גובה
התמורה החוזית המגיעה לספק על פי
הסכם זה .שיפוי האוניברסיטה על ידי
הספק כמפורט בסעיף כפוף לכך שניתן
פס"ד שביצועו לא עוכב ומותנה בכך
שהאוניברסיטה הודיעה לספק על
הדרישה ו/או התביעה מיד עם קבלתה
ואפשרה לו להתגונן כנגדה באופן
עצמאי.
נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את
המשפט" :למעט בשל מעשה או מחדל
של האוניברסיטה ו/או מי מטעמה".
נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את
המשפט" :לפי פס"ד שביצועו לא עוכב
ובלבד שהאוניברסיטה הודיעה לספק
על הדרישה ו/או התביעה מיד עם
קבלתה ואפשרה לו להתגונן כנגדה
באופן עצמאי".
נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את
המשפט" :ובלבד שהספק קיבל התראה
מאת האוניברסיטה על כוונתה לממש/
לחלט הערבות".

.23

 ,32מסמך ג',
סעיף 12.2

.24

 ,32מסמך ג',
סעיף 12.3

.25

 ,32מסמך ג',
סעיף 13

.21

 ,32מסמך ג',
סעיף 14

.21

 ,32מסמך ג',
סעיף 15.2

.28

 ,32מסמך ג',
סעיף 11.5

נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את
המשפט" :לפי הסכם זה ובלבד שניתנה
לספק הודעה של  5ימי עבודה מראש
ובכתב"
נבקש הבהרה למחוק את המילים:
"מידית ללא התראה" וכן להוסיף בסוף
הסעיף את המילים" :ולא תיקן את
ההפרה תוך  3ימי עבודה מקבלת
התראה מהאוניברסיטה".
נבקש למחוק סעיף זה .במקרה של
שינויים קיצוניים ,ידונו הצדדים בתום
לב במחירים המפורטים במסכי המכרז.

.21

 ,32מסמך ג',
סעיפים ,11.1
11.1

נבקש הבהרה להפוך סעיפים אלו
להדדיים.

האוניברסיטה על ידי הספק
כמפורט בסעיף כפוף לכך שניתן
פס"ד שביצועו לא עוכב ומותנה
בכך שהאוניברסיטה הודיעה
לספק על הדרישה ו/או התביעה
תוך זמן סביר וניתנה לספק
אפשרות להתגונן".

בסיפת סעיף  12.2יוסף" :למעט
נזקים שנגרמו בזדון על ידי
האוניברסיטה"
יוסף לסעיף " 12.4לפי פס"ד
שביצועו לא עוכב ובלבד
שהאוניברסיטה הודיעה לספק
על הדרישה ו/או התביעה תוך
זמן סביר וניתנה לו אפשרות
להתגונן "
הסעיף  13יתוקן כך "
האוניברסיטה תהא רשאית
לממש את הערבות כל אימת
שהספק הפר הסכם זה
והאוניברסיטה התריעה בפני
הספק והספק לא תיקן את
ההפרה תוך  1ימים"
הנוסח לא ישונה

מקובל ישונה בהתאם

הסעיף  11.5יימחק וייכתב
במקומו" :האוניברסיטה רשאית
לעדכן את מחירי הספקים
במקרים מיוחדים כגון שינויים
במצב השוק וזאת לאחר דיון
בתום לב במחירים בין
האוניברסיטה ובין הספק,
ובהסכמתו"
לא מקובל

.31

 ,33מסמך ג',
סעיף 11.1

.31

 ,32מסמך ג',
סעיף 14

נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את
המשפט" :בכפוף למגבלת האחריות,
כמפורט בסעיף  12לחוזה".
נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את
המשפט" :לפי הסכם זה ובלבד שניתנה
לספק הודעה של  5ימי עבודה מראש
ובכתב"

הסעיף  11.1ישונה כך ש" בכפוף
למגבלת האחריות ,כמפורט
בסעיפים 12 11ו לחוזה"
ראו הערה 21

