שאלות ותשובות מכרז מס' - 8/16עבור מתן
שירות ותמיכה לתשתיות מחשוב אקטיביות
באוניברסיטת אריאל בשומרון

מס'
סד'

עמוד

סעיף

5

3

פירוט השאלה

נוסח קיים

תשובה

כללי
.1

.2

3.7.4

הודעת

נבקש למחוק את הפסקה הראשונה פורסמה
ולהחליפה בנוסח הבא" :תנאי הסף בנושא.
יתקיימו במציע ו/או בחברת האם שלו התנאים לא שונו.
ו/או חברות אחיות/קשורות למציע ו/או
בקבלן משנה עמו קשור המציע בהסכם".
נבקש למחוק את הדרישה בסעיף או ,לא מקובל .
לחילופין ,מכיוון שמדובר בשרתים
ובספרייה של  DELLשניתן לרכוש עבורם
שירות יצרן זהה אזי המציע יהיה רשאי
לרכוש שירות יצרן  B2Bעבור הציוד של
 DELLבמקום ההסמכה הדרושה ,או,
לחילופי לחילופין ,להתחייב להשלים את
ההסמכה הנדרשת בתוך  12חודשים.

הבהרה

מס'
סד'

פירוט השאלה

תשובה

עמוד

סעיף

נוסח קיים

.3

9

8.3

אין להשתמש
בטיפקס
בהצעה .
במקרה שיש
צורך לתקן ,
יש לסמן " " x
על המספר או
האותיות

.4

10

9.2

נבקש להחליף את המילים הללו ,המהוות מקובל .ובלבד שמועד תיקון
"מחוסר
שביעות רצון קריטריון סובייקטיבי שלא ניתן לצפייה של הפרת הסכם ,יקבע ע"י
בהתאם
או למדידה ,במילים "עקב הפרת ההסכם האוניברסיטה
של
לחומרת ההפרה.
האוניברסיטה" שלא תוקנה תוך  14ימים".

.5

11

13.12

מבוקש להוסיף את הנוסח הבא בסוף לא מקובל.
הסעיף "מימוש ערבות ההצעה יהיה
בכפוף לכך שניתנה למציע התראה בת 7
ימים לפחות לתקן את ההפרה וזו לא
תוקנה .כמו כן ,יש להבהיר כי במקרה
שתמומש הערבות ,הסכום ישקף את הנזק
שנגרם בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי
מוסכם".

.6

12

,13.7
,13.8
16.3 ,15

נבקש אישורכם להקליד בוורד על דף לוגו לא מקובל .
של החברה את הנספחים ב'  +ג'  +ו'
ולמלא אותם בהקלדה בשל ריבוי
הנתונים הנדרשים בהם ולצורך בהירות .
לחלופין נבקשכם לספק נספחים אילו
בפורמט וורד על מנת שנוכל להקליד את
הנתונים הנדרשים.

שרוצים לתקן ,
ולכתוב
מחדש ) בעט (
בצירוף
חתימת מורשי
החתימה +
חותמת ליד
התיקון.
שימוש
בטיפקס עלול
להביא
לפסילת
ההצעה.

מבוקש כי טרם פסילת הצעה או ביטול בהתאם לדין.
זכיה ,מכל סיבה שהיא ,תינתן למציע
זכות טיעון.
נספח א' -מפרט ואמנת שירות

עמוד

סעיף

נוסח קיים

מס'
סד'
.7

14

17.7

האוניברסיטה
רשאית לשנות
את דרישותיה
לגבי ביצוע
העבודות/השיר
ות...

.8

15

2.3

מהות השירות
הינה......שדרוג
י חומרה
ותוכנה ומענה
לסודיות
מקצועיות
הנוגעות למערך
תשתיות
המחשוב
באוניברסיטה.

.9

15-16

3
מבוא+
3.8

בנק השעות
אינו מוגבל
בזמן וניתן
להעברה משנה
לשנה.

.10

16

4.1.2

.11

16

4.2

.12

16

4.2

.13

16+17

4.2+4.6

פירוט השאלה

תשובה

נבקש שיובהר ששינוי כאמור יהיה לפני לא מקובל .
המועד האחרון להגשת הצעות בלבד
ולחילופין נבקש כי כל שינוי בדרישות
ייעשה בהתאם למנגנון שו"ש כפי שיוסכם
בין הצדדים (לאחר קבלת הצעה מפורטת
מהספק בדבר השלכות צפויות של יישום
שינוי כאמור).
לא מקובל .
נבקש הבהרה למחוק את המילה
"חומרה" ובהתאם שיובהר כי שדרוגי
חומרה אינם כלולים בשירות המסופק.

נבקש שיובהר שבנק השעות שיוזמן ע"י לא מקובל .
האוניברסיטה יהיה ניתן לניצול במהלך
 12חודשים ממועד ההזמנה.

הקבלן יבצע נבקש שיובהר שתחזוקה מונעת תבוצע רק לא מקובל .
תחזוקה מונעת לחומרה (תחזוקה מונעת לתוכנה הינה
באחריות מנהלי הרשת)
למערכות
באתר
מדדי רמת
השירות.

זמני טיפול +
טבלה הכוללת
זמן מקסימלי
לטיפול

נבקש שיובהר שה  SLAמתייחס לנושא לא מקובל  .ה – SLA
מתייחס לכל נושאי
החומרה בלבד .
השרות .
יש לתקן את הקבוע בסעיפים  5 ,4 ,3 ,2ו -לא מקובל .
 6ובמקום "סגירת""/השלמת" ,יש
לרשום מציאת פתרון קבוע או זמני ,שכן
לא ניתן להתחייב על מועדי סיום טיפול
בתקלות.
יש להאריך את זמני הטיפול בתקלה.
נבקש שיובהר כי לא ניתן להתחייב למועד לא מקובל .
סיום טיפול בכל תקלה ותקלה מאחר
וחלק מהתקלות מותנות בגורמים
חיצוניים לצורך תיקונן ,כגון היצרן.

מס'
סד'

עמוד

סעיף

נוסח קיים

.14

17

4.4.2

המזמין רשאי
לבקש מהספק
לבצע שינויים
במערכות
התקשוב.
במקרה זה
הספק מתחייב
להקצות
לטובת הבקשה
צוות מקצועי
מתאים תוך 7
ימים ממועד
הבקשה של
המזמין

.15

17

4.4.3

.16

17

4.6

.17

17

4.6

זמני טיפול +
טבלה

פירוט השאלה

תשובה

נבקש שיובהר שעבודות שמתוארות לא מקובל .
בסעיף יחויבו מבנק השעות שיירכש

יש להוסיף סעיף חדש הקובע כי "כל לא מקובל .
בקשת שינוי תיבדק על ידי הספק ,והספק
יגיש למזמין את השלכותיה האפשריות
על השירותים ,לוח הזמנים ,התמורה וכל
היבט אחר .רק שינויים שיאושרו בכתב
ובהסכמה בין הצדדים יבוצעו על ידי
הספק".
נבקש שיובהר שמדובר בתקלות חומרה לא מקובל .
בלבד.
יש להבהיר שמדובר בזמני תחילת טיפול ,לא מקובל .
שכן לא ניתן להתחייב על מועדי סיום
טיפול בתקלות .ניתן להתחייב על טיפול
רציף ויעיל עד למציאת פתרון.

פירוט השאלה

נוסח קיים

מס'
סד'

עמוד

סעיף

.18

18

4.11.1

במידה והקבלן נבקש שיובהר כי פיצויים מוסכמים לא מקובל .
כמפורט בסעיף יכול ויוטלו על הספק ,רק
לא יעמוד
במקרה בו אירעה החריגה מרמות
בדרישות
השירות המחייבת מסיבות המצויות
המפורטות
בשליטתו של הספק בלבד ובכפוף לתקופת
להלן יהיה
חסד ("גרייס") של  2חריגות קודמות זהות
רשאי
המזמין
(ביחס לכל חריגה) .בכל מקרה נבקש
את
לבטל
שיובהר שסך כל הפיצויים המוסכמים
בהם עשוי הספק לשאת מכוח הסכם זה
הסכם
ההתקשרות ,לא יעלה על  15%מהתמורה החוזית
בהתאם לשקול השנתית המוסכמת.
דעתו המוחלט
והבלעדי
ולסיים את
יחסיו עם
הקבלן לרבות
תוך חילוט
הערבות
הבנקאית....

.19

18

4.11.1

-

אחרי המילים "המפורטות לא מקובל .
להלן" ,יש להוסיף" יותר מ3 -
פעמים בכל רבעון קלנדרי".
יש להבהיר שמימוש הערבות
יהיה בכפוף לכך שניתנה לספק
התראה בת  7ימים לפחות לתקן
את ההפרה וזו לא תוקנה .כמו
כן ,יש להבהיר כי במקרה
שתמומש הערבות ,הסכום ישקף
את הנזק שנגרם בפועל וכי
הערבות לא תהווה פיצוי
מוסכם.

.20

19

4.11.2

-

נבקש להקטין את הסכומים ב -לא מקובל .
 50%בהתאמה.
לגבי "איחור בהגעת טכנאי" ו-
"כשל באספקת ציוד"  -מבוקש
שהאיחורים יספרו החל מהשעה
כלומר
השלישית,
שהגעה/אספקה עד שעתיים
איחור לא תזכה בפיצוי.
יש להוסיף משפט הקובע כי
"בכל מקרה ,סך הקנסות
והפיצויים המוסכמים שייגבו
מהספק לא יעלו על 10%
מהתמורה הכוללת שמגיעה
לספק לפי הסכם זה".

-

-

-

תשובה

מס'
סד'

עמוד

סעיף

.21

19

4.12
חדש

נוסח קיים

פירוט השאלה

תשובה

כמקובל בתחום ,יש להוסיף סעיף הקובע ראו תשובה לשאלה .22
" 4.12על אף האמור אחרת בהסכם זה או
בנספחיו ,שירותי האחריות ,התמיכה,
והתחזוקה ,לרבות בתקופת האחריות,
אינם כוללים טיפול בנזק או תקלה אשר
נגרמו בשל המקרים המפורטים להלן)1( :
שימוש או הפעלה לא נכונים של
התוצרים/המערכת או של כל חלק מהם.
( )2ביצוע עבודה או שינויים במערכת או
בתוצרים או בכל חלק מהם ,ובכלל זה
ממשק המערכת על ידי גורם כלשהו לבד
מעובדי הספק או קבלני משנה שלו)3( .
שימוש בתוכנה ,חומרה ,מדיה ,מוצרים
בעלי אורך חיים מוגבל ו/או מוצרים
מתכלים או מוצרים אחרים שלא סופקו
ע"י הספק )4( .מעשה זדון ,ונדליזם,
תאונה ,כוח עליון או פגעי טבע למיניהם,
הזנחה ,נזק בשל אש או מים ,הפרעות
חשמליות או כל סיבה אחרת שמעבר
לשליטתו של הספק )5( .תחזוקה או כיול
לקויים או בלתי נאותים )6( .תנאי אתר
שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה
לקיום סביבת עבודה נאותה )7( .הובלה
שלא על ידי הספק )8( .הפסקות ו/או
הפרעות ו/או שיבושים ו/או ניתוקים ו/או
מערכות
בשל
שיגרמו
תקלות
האוניברסיטה ו/או רשת הטלפונים
הציבורית ו/או בשל כל רשת תקשורת
אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב
תקשורת אחר )9( .תקלות בתוכנה שאיננה
end
נתמכת ע"י היצרן ( of
/)supportתקלות בחומרה שאיננה
נמכרת ע"י היצרן ( .)End of lifeכמו כן,
מובהר כי השירות והאחריות יינתנו בכל
מקרה בכפוף לאחריות היצרן הרלוונטי
ומדיניותו בעניין זה .עוד יובהר ,כי
האוניברסיטה היא האחראית לקיים
וליישם נוהל חיצוני לשם שיחזור קבצים,
נתונים או תוכניות שאבדו או שונו".

מס'
סד'

עמוד

סעיף

נוסח קיים

.22

19

נספח א'
סעיף
4.12

לא קיים

.23

24

6.11

פירוט השאלה
אנו מבקשים להוסיף סעיף חדש לנספח
בנוסח הבא:
מובהר ,כי הקבלן אחראי אך ורק לציוד
שסיפק ועבודות שבצע על פי הסכם זה.
למרות האמור בכל מקום אחר ,הקבלן
לא יהיה אחראי לאיחור ,תקלה או נזק
שנגרמו בנסיבות כדלקמן (מובהר ,כי
הקבלן ידאג לטפל בתקלות אלו ואולם
יהיה זכאי לתוספת תמורה בגין הטיפול
בהן ,בהתאם לטיפול בכל מקרה
ולמחירים שיוסכמו):

תשובה
מקובל .למעט (יימחק) "גורם
אחר שאינו בשליטת הקבלן
והוא לא יכול היה למנוע".

א .נזק או תקלה כתוצאה ,מתאונה ,אש,
מים ,פגיעת ברק ,תקלות ברשת החשמל,
מכשיר חשמלי שסופק על ידי צד ג',
תקלות ברשת מיזוג האוויר ,תקלות בגין
וירוסים ,תולעים ,סוסים טרויאניים
וכיוצ"ב ,תיקון באגים בתוכנות מדף,
נזקי מזג האוויר ,כח עליון ,גורם אחר
שאינו בשליטת הקבלן והוא לא יכול היה
למנוע.
ב .טיפול בציוד ,הפעלה ,שימוש ו/או
העתקתו למקום אחר ו/או תיקונו במידה
ונעשו תיקונים ו/או נזקים ו/או קלקולים
ו/או שינויים שלא ע"י הקבלן ו/או מי
שהוסמך לכך על ידו.
נספח ב'  -ההצעה
נבקש שיובהר כי הפיצוי המוסכם האמור לא מקובל .
...ואנו
מסכימים כי יוטל על הספק רק במקרה בו נגרם
האיחור מסיבות המצויות בשליטתו
במידה ונפר
הבלעדית של הספק ובכפוף למגבלה של
התחייבותנו
מקסימום  7ימי איחור.
זאת ,נשלם סך
של ,₪ 1,000
פיצויים
מוסכמים עבור
כל יום איחור
בתחילת
העבודה וזאת
עם דרישתה
הראשונה של
האוניברסיטה
וללא הוכחת
נזק.

פירוט השאלה

נוסח קיים

תשובה

מס'
סד'

עמוד

סעיף

.24

26 ,23

9.2 ,4.1

במידה והמציע הינו חברה ציבורית ,נבקש מקובל.
לצרף תדפיס מאתר מאי"ה//רשות ני"ע,
ולא מרשם החברות.

.25

27

אישור
עו"ד

יש להחליף את המילים "לכל דבר וענין" ,מקובל.
במילים "בקשר למכרז זה" ,שכן זכויות
החתימה בתאגיד המציע הינן לפי
סכומים/נושאים והחותמים על תצהיר זה
לאו דווקא מוסמכים לחייב את המציע
בנושאים אחרים.

.26

37

אישור
עו"ד

.27

38

"והואיל "לשביעות רצון נבקש למחוק את המילים הללו ,המהוות לא מקובל .
קריטריון סובייקטיבי שלא ניתן לצפייה
המלאה של
" שלישי
האוניברסיטה" או למדידה ,ולהותיר את הכפיפות
להוראות ההסכם והמכרז.
נבקש להחליף את המילים הללו ,המהוות לא מקובל .
קריטריון סובייקטיבי שלא ניתן לצפייה
או למדידה ,במילים "בהתאם להוראות
הסכם זה ונספחיו".
נבקש שיובהר שהאוניברסיטה בדקה את לא מקובל .
הציוד של המערך הקיים (חומרה ותוכנה)
טרם תחילת אספקת שירותי התמיכה על
ידי הספק והיא מתחייבת כי הוא במצב
תפעולי תקין ,מופעל בתנאים מתאימים
וכי במידה ולא – תישא האוניברסיטה
בכל ההוצאות הנוספות הכרוכות בבדיקה
ו/או בעבודה הנדרשות להבאת הציוד
למצב תפעולי תקין.

נספח ו'  -הצעת המציע
יש להחליף את המילים "לכל דבר וענין" ,מקובל.
במילים "בקשר למכרז זה" ,שכן זכויות
החתימה בתאגיד המציע הינן לפי
סכומים/נושאים והחותמים על תצהיר זה
לאו דווקא מוסמכים לחייב את המציע
בנושאים אחרים.
נספח ז'  -הסכם

.28

39

4.1

"ולשביעות
רצונה"

.29

40

4.5

הספק יישא
באחריות
המלאה
והבלעדית
לבדוק בעיני
בעל מקצוע,
בעצמו ועל
חשבונות ,את
כל היבטי
אספקת
השירותים
ומאפייניה.

.30

40

4.7

נבקש למחוק את המילים הללו ,המהוות לא מקובל .
"לשביעות
קריטריון סובייקטיבי שלא ניתן לצפייה
רצונה של
האוניברסיטה" או למדידה ,ולהותיר את הכפיפות
להוראות ההסכם ,המפרט וההצעה.

נוסח קיים

פירוט השאלה

מס'
סד'

עמוד

סעיף

.31

40

4.12

.32

41

5.1

.33

41

5.2

יש להוסיף בסוף הסעיף "ולמעט נתונים מקובל.
כספיים ,רווחיות ,תלושי שכר וכיוצ"ב".

.34

41

5.4

יש למחוק את המילים "לא יבוא בכל לא מקובל.
טענה לאוניברסיטה וכי" ,שכן לא ניתן
לתת מראש ויתור גורף כזה על טענות
ומניעת גישה לערכאות.

.35

41

5.5

ככל שיוטלו
קנסות על
האוניברסיטה
בגין עניין
הקשור והנוגע
לפעילות אשר
חובה על הספק
לבצע הספק
יחויב
בתשלומם.

.36
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6.4

.37

42

7.2

.38

42

7.2

יש להחליף את המילה "הספק" ,במילים מקובל.
"הספק"
"הצד שייקבע באותו מס/היטל".
....הרי שקנסות נבקש שיובהר שכל קיזוז ייעשה ,אם בכלל מקובל.
בכפוף למתן הודעה של לפחות  5ימים
אלה יקוזזו
מראש ובכתב לספק.
מהתשלום
המגיע לספק
בעבור עבודתו
באותו החודש.
יש להוסיף בסוף הסעיף "בהתאם לקבוע מקובל.
בנספח א'  -מפרט ואמנת שירות".

תשובה

נבקש להחליף את המילים הללו ,המהוות לא מקובל .
"לשביעות
רצונה המלא קריטריון סובייקטיבי שלא ניתן לצפייה
או למדידה ,במילים "בהתאם להוראות
של
האוניברסיטה" הסכם זה ונספחיו".
נבקש שיובהר שהשירות הינו בהתאם ראו תשובה לשאלה
 ...הספק
מתחייב לבצע ובכפוף למדיניות יצרן הציוד הרלוונטי .22
את השירותים והאחריות המסופקת לציוד על ידו ובכל
בהתאם לכל מקרה הספק לא יישא באחריות לתקלות
אשר מקורן בנזק שנגרם בזדון ו/או
הוראות
ברשלנות חמורה על ידי האוניברסיטה
המפרט
ו/או מי מטעמה ו/או בשל שימוש בציוד
המצורף למכרז שלא על פי הוראות הספק ו/או היצרן ,וכן
נזק שאירע כתוצאה מתקלה בזרם
ולהישמע
להוראות נציג החשמל ,כוח עליון ,ברק ,אש ,מים ,אסון
האוניברסיטה ..טבע ,ציוד שטופל או שנעשה ניסיון לתקנו
שלא על ידי הספק.
..

נבקש הבהרה למחוק את הסעיף .קנסות לא מקובל.
הנם חלק מהנזקים העלולים להיגרם
לאוניברסיטה בשל אספקת השירותים על
ידי הספק וכל נזק כאמור נכלל במסגרת
סעיף האחריות (סעיף  .)10על כן ,אין
מקום להטיל על הספק אחריות נוספת
תשלום כלשהו.

מס'
סד'

עמוד

סעיף

.39

42

7.3

.40

42

7.4

.41

42

8.3

נוסח קיים

פירוט השאלה

תשובה

יש לקבוע תנאים לאישור/דחיית חשבונית מקובל.
וכן לקבוע כי אם לא הועברו הערות תוך
 10ימים ממועד העברת החשבונית ,היא
תיחשב מאושרת במלואה.
יש להגביל את דרישות נציג האוניברסיטה מקובל.
לנושאים המתחייבים מכוח דין מסוים,
שכן לא ייתכן שחשבוניות יעוכבו עם
דרישות לא ידועות שעשויות להיות קשות
או בלתי אפשריות להוכחה.
"האוניברסיטה יש למחוק את המשפט האמור ולהחליפו מקובל .ראה תשובה .53
במשפט "בכפוף לקבלת פס"ד שלא עוכב
תתן הודעה
בגין התביעה ביצועו ובלבד שהמזמין יודיע לספק על
ו/או הדרישה התביעה/דרישה מיד עם קבלתה ,יעביר
לידי הספק את ניהול ההגנה ולא
לספק
יודה/יתפשר בשם הספק".
והזדמנות
סבירה
להתגונן"

.42

42

8.3

...כי אז
מתחייב הספק
לפצות ולשפות
את המזמין,
מיד לפי
דרישתו
הראשונה ,על
כל סכום ,ללא
יוצא מן הכלל,
שהמזמין
יידרש לשלם....

נבקש שיובהר כי פיצוי לפי סעיף זה יהיה מקובל במקרה של תביעה.
מכוח פס"ד שביצועו לא עוכב.

.43

43

9.3

 ....יהא
המזמין רשאי
להציג את
הערבות
הבנקאית
לפירעון ולחלט
סכום הערבות
הבנקאית כולו
או חלקו.

נבקש שיובהר שחילוט הערבות ייעשה ,לא מקובל.
אם בכלל בכפוף למתן הודעה של לפחות 5
ימים מראש ובכתב לספק.

מס'
סד'

עמוד

סעיף
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9.3

.45

43

נספח ז'
9.3

.46

43

9.4

.47

43-44

נספח ז'
10

.48

43

10.1

נוסח קיים

תשובה

פירוט השאלה

 לפני המילים "וכן בכל מקרה" ,ראו תשובה לשאלה  .22לאיש להוסיף "שלא תוקנה תוך  14מקובל.
ימים מהודעת המזמין בכתב".
 יש להוסיף בסוף הסעיף"במקרה שתמומש הערבות,
הסכום ישקף את הנזק שנגרם
בפועל וכי הערבות לא תהווה
פיצוי מוסכם".
אנו מבקשים להוסיף :שהערבות תהיה
מקובל.
ניתנת לחילוט רק במקרה של הפרה של
הקבלן שלא תוקנה לאחר התראה בכתב.
יש למחוק את הסעיף ,המהווה ,למעשה ,לא מקובל .עיינו שוב בנוסח.
דרישה להעמדת ערבות אוטונומית
בסכום בלתי מוגבל וסעד עצמי חמור וחד-
צדדי בידי המזמין.
אנו מבקשים להוסיף" :למרות האמור לא מקובל .האחריות לא תחול
בכל מקום אחר ,למעט במקרה של נזק על אובדן הכנסות ,אובדן
שגרם בזדון ,הקבלן לא יהיה אחראי ,לכל שעות מחשב.
הוצאה ,הפסד או נזק בלתי ישיר ,או
תוצאתי ,או מיוחד ובכלל אובדן נתונים,
אבדן הכנסות ,אבדן שעות מחשב וכיוצ"ב
ובכל מקרה תוגבל אחריותו המצטברת על
פי הסכם זה לגובה התמורה על פי הסכם
זה".
-

-

במקום המילים "בגין כל" ,יש
לרשום "על פי דין בגין" ,שכן כל
צד צריך להיות אחראי על פי דין
ובהתאם לבטח את עצמו (לא
ניתן לבטח מעבר לאחריות
החוקית ואין זה הוגן שהספק
יישא באחריות שהיא על המזמין
לפי דין).
יש למחוק את המילים "או
עקיף".
יש להוסיף בסוף הסעיף "בכפוף
לקבלת פס"ד שלא עוכב ביצועו
ובלבד שהמזמין יודיע לספק על
עם
מיד
התביעה/דרישה
קבלתה ,יעביר לידי הספק את
ניהול ההגנה ולא יודה/יתפשר
בשם הספק".

-

לא מקובל.
מקובל .ראה תשובה
לשאלה .53

מס'
סד'

עמוד

סעיף

.49
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10.110.2

.50

44

10.2

.51

44

10.4

.52

44

10.4

.53

44

10.5

פירוט השאלה

נוסח קיים

תשובה

הספק מקבל נבקש שיובהר כמקובל בהסכמים מסוג מקובל למעט הגבלת סכום
על עצמו את זה ,כי אחריותו של הספק תהיה מוגבלת וגובה האחריות.
האחריות בגן לנזקים ישירים בלבד אשר נגרמו כתוצאה
ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי
כל נזק ו/או
מטעמו בלבד והספק לא יישא באחריות
פגיעה ו/או
לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או
סוג
אובדן מכל
מיוחדים .בכל מקרה נבקש שיובהר כי
באופן
שהוא
גובה אחריותו הכוללת והמצטברת של
ישיר או עקיף הספק מכוח מכרז זה לא יעלה על גובה
התמורה החוזית השנתית המוסכמת לפי
לרבות....
הסכם זה.
-

 ...תהא
האוניברסיטה
זכאית לשיפוי
ופיצוי מלא
מאת הספק על
כל נזק שנגרם
לה כאמור....

אחרי המילה "אובדן" ,יש ראו סעיף .49
להוסיף "ישירים".
לא מקובל.
יש להוסיף בסוף הסעיף "בכפוף
לקבלת פס"ד שלא עוכב ביצועו
שאכן מדובר בנזק שבאחריות
הספק ולתנאים שבסעיף 10.1
לעיל".

נבקש שיובהר כי פיצוי לפי סעיף זה יהיה מקובל במקרה של תביעה.
מכוח פס"ד שביצועו לא עוכב.

-

אחרי המילים "כל נזק" ,יש ראו תשובות לשאלות .49,51
להוסיף "ישיר".
יש להוסיף בסוף הסעיף "בכפוף
לקבלת פס"ד שלא עוכב ביצועו
שאכן מדובר בנזק שבאחריות
הספק ולתנאים שבסעיף 10.1
לעיל".

יש למחוק את הסעיף ולהחליפו במשפט
הבא "כל שיפוי ו/או פיצוי יינתן בכפוף
לקבלת פס"ד שלא עוכב ביצועו ובלבד
שהמזמין יודיע לספק על התביעה/דרישה
מיד עם קבלתה ,יעביר לידי הספק את
ניהול ההגנה ולא יודה/יתפשר בשם
הספק".

מקובל ורק בתנאי שמדובר
בתביעה .האוניברסיטה תוכל
אך לא תהיה חייבת להעביר
את ניהול ההגנה לספק.

נוסח קיים

תשובה

פירוט השאלה

מס'
סד'

עמוד

סעיף
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10.6
חדש
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11.1

.56
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11.1

.57
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12.1

.58

44

12.1

 אחרי המילים "כל סכום" ,ישלהוסיף "קצוב ופסוק" ,שכן
אחרת מדובר בסעד עצמי בלתי
מוגבל השם את האוניברסיטה
כרשות השופטת והמכריעה.
 יש למחוק את המילים "הסכםאחר ביניהם" ,שכן בכל הסכם
קבועים הסעדים בקשר אליו
ואין לקשור בין הסכמים שונים.
 יש למחוק את המילים "וכן בגיןכל נזק  ....ביטול הסכם זה" שכן
תנאי השיפוי והיקף האחריות
מוגדרים בסעיף  10לעיל.
המזמין יהא נבקש שיובהר שכל קיזוז ייעשה ,אם בכלל מקובל.
בכפוף למתן הודעה של לפחות  5ימים
רשאי לקזז
מהתמורה ו/או מראש ובכתב לספק.
מכל סכום אחר
שיגיע ממנו
לספק (אם
מגיע)....

.59

44

12.3

מקובל.

נבקש להוסיף סעיף הקובע כי "על אף ראו תשובה לשאלה .49
האמור בהסכם זה ו/או בדין ,אחריות
הספק בזיקה להסכם זה תהיה בגין נזק
ישיר בלבד ,לא תהיה לספק אחריות בגין
נזק עקיף או תוצאתי לרבות אובדן הכנסה
או רווחים ,וכן אחריות הספק לכל נזק
בזיקה להסכם תהיה מוגבלת לסכום
התמורה אשר שולמה לו בפועל על ידי
המזמין בקשר עם ההסכם".
 ...לעניין סעיף שינוי בבעלות ו/או בשליטה הינם מהלכים
שמטבע הדברים נעשים לעיתים ע"י בעלי
זה ,שינוי
השליטה בספק ללא ידיעת הספק מראש
בבעלות או
בשליטה ,בין ומבלי שיוכל לבקש את הסכמת
האוניברסיטה לכך מראש .בהתאם ,נבקש
במישרין ובין הבהרה למחוק את הסיפא של הסעיף החל
בעקיפין בספק ,מהמילים "לעניין סעיף זה ,שינוי בבעלות
דינה כדין
או בשליטה "...ועד לסוף הסעיף.
העברת זכויות.

מקובל.
יתווסף "האוניברסיטה תהיה
רשאית להביא את ההסכם על
סיומו ללא כל פיצוי ככל
שיבוצע שינוי בבעלות או
בשליטה של הספק".

במידה והמציע הינו חברה ציבורית ראו תשובה לשאלה .55
הנסחרת בבורסה לני"ע ,ושינויי אחזקות
אינם בידיעתו או בשליטתו ,נבקש למחוק
את המשפט הקובע כי שינוי בשליטה או
בבעלות מהווה העברת זכויות.
-

מבוקש למחוק סעיף זה.

כתוב עפ"י הסכם זה.
מקובל.
מקובל.

מס'
סד'

עמוד

סעיף
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14.1+1
.4
3

נוסח קיים

פירוט השאלה

תשובה

נבקש הבהרה להוסיף את החריגים מקובל.
הספק ו/או
המקובלים למידע סודי כדלקמן :הספק
עובדיו
לא יהיה מחויב בסודיות בכל הנוגע למידע
מתחייבים
שהוא נחלת הכלל או אשר הפך בזמן
לשמור על
כלשהו לנחלת הכלל ,שלא כתוצאה
סודיות
מהפרת כל התחייבות בה מחויב הספק
ביחס
מוחלטת
כלפי האוניברסיטה; מידע שהובא לידיעת
מידע
לכל
הספק טרם שגילתה לו אותו
האוניברסיטה; מידע שהובא לידיעתו של
מסחרי או
הספק ממקור שאינו האוניברסיטה ,שלא
אחר...
כתוצאה מהפרה של חובת סודיות כלפי
האוניברסיטה; ומידע שפותח באופן
עצמאי על ידי הספק.
נבקש שיובהר שעלויות בגין רכישת מקובל  ,בסוף הסעיף
"הספק
ההוראות
מתחייב כי יהיו רישיונות תוכנה (להבדיל מאספקת לכתב
בידיו במשך כל עדכונים לתוכנות קיימות) אינן כלולות יתווספו המילים "
תקופת תוקפו בהצעת הספק וחולו על חשבון העלויות בגין רכישת
האוניברסיטה.
תוכנה או חידוש
של ההסכם
רשיון לתוכנה קיימת
ו/או תקופת
כלולה
(שאיננה
האחריות....
בעדכונים שוטפים
ובכלל זה
לתוכנות קיימות ) .
רישיון עסק
אינה כלולה בנשוא
ו/או רישיונות
מכרז זה .
בקשר עם
החומרה ו/או
התוכנה והוא
מתחייב
לדאוג+ "...
"מובהר בזאת
כי הספק ישא
בכל ההוצאות
והאגרות
הכרוכות
בקבלת
הרישיונות ו/או
ההיתרים
הנדרשים

נוסח קיים

פירוט השאלה

מס'
סד'

עמוד

סעיף

.62

45

13.2

יש להוסיף בסוף הסעיף "מוסכם כי חובת ראו תשובה לשאלה .60
הסודיות לא תחול על מידע שהינו :מידע
שהינו פומבי בעת החתימה ו/או שיעשה
פומבי לאחר מכן שלא באמצעות הספק;
מידע שהיה בידיעת וברשות הספק לפני
מסירתו על ידי המזמין; מידע שהתקבל
או יתקבל על ידי הספק מצד ג' שאינו כפוף
לחובת סודיות כלפי המזמין; ידע מקצועי,
,Know-how
טכניקות,
רעיונות,
מתודולוגיות וכיוצ"ב בתחומי טכנולוגיות
מידע ( ,)ITתקשורת ,עיבוד נתונים,
התוכנה והחומרה שאינם ייחודיים
למזמין; מידע שפותח על ידי הספק באופן
עצמאי; מידע שהספק חייב לגלות עפ"י
דין לרשות כלשהי או לאדם כלשהו לרבות
על פי חוקי ניירות ערך החלים עליו".

.63
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13.3

אחרי המילה "גם" ,יש להוסיף " 3שנים" .מקובל.

.64

45

14.2

"המכללה",
במקום
"האוניברסיטה".

.65

46

15.1

אחרי המילה "לעיל" ,יש לרשום "שלא ראו תשובה לשאלה .4
תוקנה תוך  14ימים מהודעת המזמין
בכתב".

.66

46

15.2

יש למחוק את המילים "לשביעות רצונה" ,ראו תשובה לשאלה .4
מהוות קריטריון סובייקטיבי שלא ניתן
לצפיה או למדידה ,ולהחליפן במילים
"ולא פחות מ 14 -ימים".

.67

46

15.4

יש להוסיף בסוף הסעיף "ולא פחות מ 14 -ראו תשובה לשאלה .4
ימים".

.68

46

15.6

במקום " ,"45יש לרשום " "60שכן זהו מקובל.
זמן ריאלי לביטול הליכים כאמור.

יש

תשובה

לרשום מקובל  ,יתוקן.

מס'
סד'

עמוד

סעיף
- 17
סעיפי
ביטוח

.69

פירוט השאלה

נוסח קיים
.1

.2

.3
.4
.5

.70

46

16

תשובה

סע'  17.3שורה רביעית יש לא מוסכם
למחוק את המילים "ו/או מי
מהבאים מטעמו" ולכתוב
במקום זה "עובדיו ומנהליו.
ויתור כאמור לא יחול כלפי מי
שגרם לנזק בכוונת זדון".
סע'  17.4שורה ראשונה יש
למחוק את המילים "לא יאוחר במקום"  14יום" מוסכם
מ 14-יום לפני ,ולכתוב במקום שירשם " 7ימים".
זה "עם" .שורה שניה יש למחוק
את המילה "לשנה" ולכתוב
במקום זה "לתקופת ביטוח".
שורה שלישית יש למחוק את מוסכם
המילה "שנת" ולכתוב במקום
זה "תקופת".
סע'  17.7שורה שניה יש למחוק
לא מוסכם
את המילה "כל".
סע'  17.9שורה שניה יש למחוק לא מוסכם
את המילה "מזערית".
סע'  17.10יש למחוק את הסעיף
בכללותו שכן אינו נוגע לנושא
מוסכם למחוק המילים
הביטוח .לחילופין ,יש למחוק
"שליחיו ומשמשיו"
את המילים "שליחיו
ומשמשיו".

יש להוסיף בסוף הסעיף "עם זאת ,מובהר מקובל.
כי במקרה שהשירותים ינתנו על ידי מספר
ספקים ,הספק יהיה אחראי רק על דברים
שניתן להוכיח שהתרחשו עקב גורמים
התלויים בו בלבד".

פירוט השאלה

תשובה

מס'
סד'

עמוד

סעיף

נוסח קיים
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17.3

אם לדעת
הספק יש צורך
בעריכת ביטוח
נוסף ו/או
משלים
לביטוחי הספק
כנדרש בנספח
ט'-אישור קיום
ביטוח .להלן,
מתחייב הספק
לערוך ולקיים
את הביטוח
הנוסף ו/או
המשלים
כאמור ועל
חשבונו .בכל
ביטוח רכוש
נוסף או משלים
כאמור ,ייכלל
סעיף אחריות
צולבת וכן
סעיף בדבר
ויתור על זכות
תחלוף כלפי
המזמין ו/או מי
מהבאים
מטעמו.

.72
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17.4

לא יאוחר מ 14-על מנת שלא להטיל על הספק חובות שלא כבר נרשמה הערה לעיל לגבי
יום לפני מועד ניתן לעמוד בהן מבוקש כי המילים 14" :סעיף זה וגם הגבנו עליה כדהלן
:
יום" תימחקנה.
תום תקופת
במקום"  14יום" מוסכם
ביטוחי הספק,
שירשם " 7ימים".
מתחייב הספק
להפקיד בידי
המזין את
אישור קיום
ביטוחי הספק
בגין הארכת
תוקפו לשנה
נוספת.....

.73
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18.1

מבוקש כי תיווסף סיפא" :אולם הויתור מוסכם.
לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון".

יש למחוק את הסעיף או לחילופין לתקנו לא מקובל.
כך שבא הכוח המוגדר בסעיף  18.3יחייב מדובר באיש
את האוניברסיטה ,שכן אין זה מעניינו של במורשה חתימה.
הספק וגם אין לו איך לוודא מיהם מורשי
החתימה של האונ'.

קשר

ולא

נוסח קיים

תשובה

פירוט השאלה

מס'
סד'

עמוד

סעיף

.74
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18.4

.75

49

פיסקה
רביעית

.76

50

.77

50

"ערכנו עבורו
נספח
את הביטוחים
ט'-
המפורטים
פסקת
להלן בקשר
פתיחה-
שורה  2עם פעילות של
מתן שירות
ותמיכה
לתשתיות
מחשוב"
ביטוח אחריות
1
מקצועית

מבוקש כי ובהר כי הפוליסה נערכת מוסכם.
במשולב עם ביטוח חבות מוצר.

.78

50

ביטוח אחריות
כלפי צד שלישי

מבוקש כי לאחר המילים" :של הספק" מוסכם.
יבוא" :על פי דין"

.79

50

יש למחוק את הסעיף שכן אין זה מקובל מקובל.
או הוגן לתת לצד להסכם להכריע
במחלוקות כספיות.
נספח ח' -ערבות ביצוע

2

נספח ט' "ביטוח
אחריות
1
מקצועית,
פוליסה מס'"

יש למחוק את המילים "אלא אם כן יתוקן לבקשת החברה.
תוארך בהתאם לבקשה מצדכם לתקופה
נוספת של עד  12חודשים" ,שכן על הספק
להאריך את הערבות ואין זה בסמכות
האוניברסיטה.
להלן:
כמפורט
להוסיף
אנו מבקשים
מוסכם.
"ערכנו עבורו את הביטוחים המפורטים
להלן בין היתר בקשר עם פעילות של מתן
שירות ותמיכה לתשתיות מחשוב"

אנו מבקשים להוסיף כמפורט להלן:

כבר בוקש לעיל בסעיף .77

"ביטוח אחריות מקצועית משולב
במוצר ,פוליסה מס' "

רשמנו כי מוסכם

מס'
סד'

עמוד

.80

50

סעיף

נוסח קיים

נספח ט' ביטוח חבות
על פי דין של
1
הספק ו/או
פסקה בגין כל
ראשונה הבאים
מטעמו בגין
תביעה ו/או
דרישה
שתוגש
לראשונה נגדו
במשך תקופת
הביטוח בגין
מעשה ו/או
מחדל מקצועי
שלהם
ו/או של
עובדיהם ו/או
של כל מי
מהבאים
מטעמם ,בכל
הקשור
בביצוע
העבודות
הנ"ל
ב"פוליסה
לביטוח
אחריות
מקצועית "
בגבולות
אחריות שלא
יפחתו מ-
6,000,000
 ₪למקרה
ובמצטבר
לתקופת
הביטוח.

פירוט השאלה

תשובה

למחוק את המסומן באדום ובמקום
לכתוב את המסומן בצהוב:
"ביטוח חבות על פי דין של הספק ו/או
בגין כל הבאים מטעמו בגין תביעה ו/או
דרישה
שתוגש לראשונה נגדו במשך תקופת
הביטוח בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי
שלהם
ו/או של עובדיהם ו/או של כל מי
מהבאים מטעמם ,בכל הקשור בביצוע
העבודות
הנ"ל ב"פוליסה לביטוח אחריות
מקצועית "בגבולות אחריות שלא יפחתו
בסך מ ₪6,000,000 -למקרה
ובמצטבר לתקופת הביטוח".

מוסכם במקום המילים :
"שלא יפחתו מ "-ירשם "של"

סעיף

נוסח קיים

מס'
סד'

עמוד
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נספח ט' הפוליסה לא
תכלול כל
1
הגבלה בדבר
אובדן
פסקה
שנייה מסמכים ,אי-
יושר עובדים ,
אובדן שימוש
ועיכוב
שמקורו
במקרה ביטוח.

.82
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נספח ט' הביטוח כולל
תקופת גילוי
1
של 12
פסקה חודשים לאחר
שלישית תום תקופת
הביטוח ,
בתנאי כי לא
נערך על ידי
הספק ביטוח
חלופי המעניק
כיסוי מקביל
למתחייב
באמור לעיל
בסעיף זה.

.83

50

נספח ט' הביטוח יכלול
תאריך למפרע
1
)רטרואקטיבי(
פסקה ממועד תחילת
אחרונה ביצוע
העבודות.

פירוט השאלה

תשובה

אנו מבקשים להוסיף כמפורט להלן:
"הפוליסה לא תכלול כל הגבלה בדבר
אובדן מסמכים ,אי-יושר עובדים ,
אובדן שימוש
ועיכוב שמקורו במקרה ביטוח מכוסה".

מיותר .בפוליסה יש הגדרה ל-
"מקרה ביטוח" ולא ל-
"מקרה ביטוח מכוסה".

אנו מבקשים להוסיף כמפורט להלן:
" הביטוח כולל תקופת גילוי של 12
חודשים לאחר תום תקופת הביטוח ,
בתנאי כי לא נערך על ידי הספק ביטוח
חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב
באמור לעיל בסעיף זה בכפוף להרחבה
בפוליסה".

לא מוסכם להכפיף להרחבה
לא ידועה בפוליסה .אם
האמור בפוליסה לא סותר את
האמור בנספח ,אז יש חלות
לכך לפי השורה האחרונה
באישור הביטוח :
" אישור זה כפוף לתנאי
הפוליסות המקוריות
וסייגיהן,עד כמה שלא שונו
במפורש על ידי האמור לעיל".

אנו מבקשים להוסיף כמפורט להלן:
"הביטוח יכלול תאריך
למפרע(רטרואקטיבי( ממועד תחילת
ביצוע העבודות אך לא לפני ".1/1/93

לא מוסכם .לכל מציע יש
תאריך רטרואקטיבי שונה
שבוודאי לא יתאים לתאריך
שבוקש ע"י מציע ספציפי .בכל
מקרה ,השירות טרם החל כך
שהוא בוודאי אחרי  ,1.1.93כך
שהבקשה מיותרת ותמוהה.

סעיף

נוסח קיים

מס'
סד'

עמוד
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51

נספח ט' בפוליסות
הנ"ל יכלל
4.5
סעיף ,על פיו
אי קיום תנאי
מתנאי
הפוליסה ו/או
הפרתה בתום
לב ע"י הספק
ו/או מי
מטעמו ,לא
יגרע
מזכויותיו של
המזמין על פי
הפוליסות

.86

51

נספח ט'

נספח ט' הפוליסות
כלולנה סעיף
4.3
אחריות
צולבת לפיה
פסקה יראו את
אחרונה הביטוח כאילו
נערך בנפרד
לכל אחד

פירוט השאלה

תשובה

אנו מבקשים להוסיף כמפורט להלן:
"הפוליסות כלולנה סעיף אחריות
צולבת לפיה יראו את הביטוח כאילו
נערך בנפרד לכל אחד
מיחידי המבוטח אולם לא תכוסה
אחריות המזמין כלפי המבוטח".

המילה "כלולנה" תתוקן ל -
"תכלולנה".
מוסכם כי יוסף המשפט בסוף
הפסקה " :אולם לא תכוסה
אחריות המזמין כלפי
המבוטח"

מיחידי
המבוטח.

4.9

למחוק את המסומן באדום ובמקום
לכתוב את המסומן בצהוב:
"בפוליסות הנ"ל יכלל סעיף ,על פיו אי
קיום תנאי מתנאי הפוליסה ו/או
הפרתה בתום לב ע"י הספק ו/או מי
מטעמו עובדיו ,לא יגרע מזכויותיו של
המזמין על פי הפוליסות"

אנו מבקשים למחוק סעיף זה.

לא מוסכם .אם הספק מעסיק
פרי-לנסרים/קבלני ביצוע
מטעמו ,עליו להיות אחראי
להם ולמעשיהם ולכן חשוב
שירשם "מי מטעמו" .אם אינו
מעסיק כנ"ל ,אז לא צריכה
להיות לו בעיה עם המילים
"מי מטעמו".

לא מוסכם וגם לא ברורה
ההתנגדות.

מס'
סד'

עמוד
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51

.88

51

סעיף

נוסח קיים

נספח ט' ביטוחי הספק
יכללו תנאי
4.10
מפורש על פיו
המבטח אינו
רשאי לבטל
את הביטוח
ו/או לצמצם
את היקפו
אלא אם כן
מסר המבטח
למזמין הודעה
בדואר רשום
על כוונתו
לעשות כן ,לא
פחות מ60 -
יום מראש
לפני הביטול
ו/או הצמצום
כאמור.
3

פירוט השאלה

תשובה

למחוק את המסומן באדום ולהוסיף את
המסומן בצהוב:
" ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על
פיו המבטח אינו רשאי לבטל את
הביטוח ו/או לצמצם לרעה את היקפו
אלא אם כן מסר המבטח למזמין
הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות
כן ,לא פחות מ 60 -יום מראש לפני
הביטול ו/או הצמצום כאמור".

מוסכם כי ימחקו המילים
"לא פחות מ"-

ביטוח אחריות מבוקש כי במקום המילה" :כמעסיקם" מוסכם כי במקום המילה
יבוא" :כמעבידם".
מעבידים
ירשם
"כמעסיקם"
"כמעבידם"

מס'
סד'

עמוד

סעיף

.89

51

4

.90

50-52

כללי
לכל
הסעיפי
ם
באישור

פירוט השאלה

נוסח קיים

תשובה

הוראות כלליות מבוקש כי:
א -4.3 .הסעיף ינוסח מחדש כדלקמן:
מוסכם הניסוח המוצע לסעיף
לעיל
" .1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
4.3
יורחב לשפות את המזמין בגין אחריות
שתוטל עליו עקב מעשה או מחדל של
הספק ו/או מי מטעמו בכפוף לסעיף
אחריות צולבת.
 .2ביטוח חבות מעבידים יורחב לשפות את
המזמין היה ויקבע כי לעניין פגיעה גופנית
או מחלה מקצועית שתיגרם לעובדי
הספק ,יקבע כי הוא נושא בחובות מעביד.
 .3ביטוח אחריות מקצועית (משולב עם
מוצר) יורחב לשפות את המזמין בגין
אחריות שתוטל עליו עקב מעשי או מחדלי
הספק ו/או מי מטעמו אולם יובהר כי
ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את
חבות המזמין כלפי הספק.".
ב -4.6 .יובהר שהסעיף מתייחס לביטוח
אחריות מקצועית משולב עם מוצר
והינו בכפוף לסייגי הפוליסה.
ג -4.7 .המילה" ועבורו" תימחק.
ד -4.10 .לאחר המילים" :לצמצם את
היקפו" יבוא" :במשך תקופת
הביטוח".
ביחס לכלל גבולות האחריות שצוינו
בסעיפי הביטוח מבוקש כי ניתן יהיה
לערוך את גבול האחריות גם בשקלים
חדשים ובלבד שלא יפחת מהערך הדולרי
שצויין.
נספח י"א -אישור רו"ח

 - 4.6לא מוסכם

 - 4.7לא מוסכם
לאחר
,4.10
בסעיף
המילים"לצמצם את היקפו"
תקופת
"במשך
יוסף:
הביטוח".
לא ברורה ההערה ,הואיל וכל
סכומי הביטוח צוינו בש"ח

מס'
סד'

עמוד

סעיף

.91

59

כללי

.92

59

נספח
יא'
אישור
רואה
חשבון

נוסח קיים

תשובה

פירוט השאלה

מקובל.
הפרטים
שצוינו
ובלבד
הנדרשים של מחזור כספי
לשנים המבוקשות.

בין לשכת רואי החשבון לבין החשכ"ל
הוסכם על מספר נוסחים מחייבים אשר
רואי החשבון רשאים לתת וכן הוסכם
באילו תחומים לא ייתן רואה החשבון
חוות דעת .הסכמות אלה באו לידי ביטוי
בהוראת תכ"ם  7.24.1שעניינה
"אסמכתאות מרואה חשבון אודות
המציע" .נוסחים אלו ,לאחר שפורסמו,
הינם פרקטיקה מקובלת ורוה"ח
מקפידים על מתן אישורים אך ורק
בהתאם לכך .לפיכך ,נבקש להגיש את
האישור המבוקש בהתאם לנוסח
המוסכם לעניין אישור על מחזור כספי ,על
פי טופס ט' .7.24.1.1
 .1לכבוד
על פי הנחיית רואה החשבון של חברתנו מקובל.
אוניברסיט ונהלי לשכת רואה החשבון:
ת אריאל
 .1נבקש שהאישור יהיה מופנה למציע
בשומרון
ולא לאוניברסיטת אריאל
סעיף  1שמי
חברתנו מיוצגת ע"י חברת רואה חשבון
____ והנני
משמש כרואה ולכן נבקש כי יצוין שם משרד רואה
החשבון ולא שם פרטי
חשבון
בחברת____
כללי

.93
.94

אנא הגדירו את המושג "משתמשים"
אישור הביטוח

אין התייחסות ל"משתמשים"
במכרז.

מס'
סד'
.95

עמוד

סעיף

פירוט השאלה

נוסח קיים
.1

.2

.3

.4

תשובה

המילה
לאחר
סע'  1שורת הכותרת אחרי מוסכם
המילה "מקצועית" יש להוסיף "מקצועית" לרשום "משולב
"משלוב עם חבות המוצר" .עם חבות המוצר" (שורת
כותרת ושורה רביעית)
שורה רביעית אחרי המילה
"מקצועית" יש להוסיף משולב
עם חבות המוצר" .בהמשך
השורה יש למחוק את המילים
"שלא יפחתו מ" ולכתוב במקום
זה "בסך של" .שורה שמינית יש
למחוק את הספרה " "12ולכתוב לא מוסכם  6חודשים במקום
במקום זה " ."6שורה עשירית .12
אחרי המילה "זה" יש להוסיף
"למעט במקרים של מרמה ו/או לא מוסכם .מדובר שתקופת
אי תשלום פרמיה" .שורה אחת הביטוח הסתימה משמע
עשרה יש להוסיף בסוף השורה ששולמה הפרמיה ולא בוטלה
עקב מרמה.
"אך לא לפני ."1.3.97
לא מוסכם להוסיף תאריך
סע'  2שורה שנייה אחרי המילה רטרואקטיבי ספציפי למציע
"הביטוח" יש להוסיף "בין היתר מסויים שאינו נכון למציעים
גם".
אחרים .בכל מקרה ,השירות
סע'  4.1שורה שלישית אחרי טרם החל כך שהוא בוודאי
אחרי  ,1.3.97כך שהבקשה
המילה "מקצועית" יש להוסיף מיותרת ותמוהה.
"משולב עם חבות המוצר",
למחוק את המילים "מהדורה
"ביט ( "2000או נוסח דומה
שיוצע ע"י המבטחת)" ולכתוב
במקום זה "  chubb menoraסעיף  -2אחריות כלפי צד
שלישי לפני המילים "בהקשר
"Israel it
לביצוע העבודות הנ"ל" יוסף
סע'  4.3שורה שניה אחרי המילה "בין היתר גם"
"מטעמו" יש להוסיף "ובחבות
מעבידים היה ויחשב למעביד של
מי מעובדי הספק" ,שורה
המילה
אחרי
חמישית
"המבוטח" יש להוסיף "למעט
בגין חבות המזמין כלפי הספק".

סעיף  - 4.1מוסכם לאחר
המילה "מקצועית" לרשום
"משולב עם חבות המוצר"
לא מוסכם להכניס נוסח
ספציפי אשר לא קיים אצל
מציעים אחרים .נוכל להשאיר
 .5סע'  4.7שורה שלישית אחרי הנוסח הקיים אך להוסיף
המילה "המזמין" יש להוסיף בסוגרים (או נוסח דומה שיוצע
"בקשר עם שירותים נשוא ע"י המבטחת כולל גם נוסח
chubb menorah Israel
אישור זה".
)IT
 .6סע'  4.9למחוק
לא מוסכם שינוי בסעיף 4.3
 .7סע'  4.10שורה ראשונה אחרי
המילה "לצמצם" יש להוסיף
"לרעה".

