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 – 6/19מכרז מסגרת מס' 

 לרכש, אחריות ושירות לתחנות עבודה לאוניברסיטת אריאל בשומרון
 
 

 הודעות הבהרה -ו תשובות לשאלות הבהרה
 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד
נבקש למחוק את המילים הללו, המהוות קריטריון  "שביעות רצון" 10.2 11  .1

סובייקטיבי שלא ניתן לצפייה או למדידה, ולהותיר את 
 הכפיפות להוראות ההסכם והמכרז.

אין שינוי 
ממסמכי 

 המכרז
ביטול הודעת  15 14  .2

 זכייה
מבוקש כי טרם פסילת הצעה או ביטול זכיה, מכל סיבה שהיא, 

 תינתן למציע זכות טיעון.
זכות טיעון 

בטרם ביטול 
זכיה תינתן 

במידת הצורך 
לפי שק"ד 

 האוניברסיטה 
"במקרה  25.3 26  .3

והאוניברסיטה 
יה מעוניינת תה

לבטל הזמנה, 
הספק מתחייב 
 לקבל בחזרה

את הפריט 
באריזתו 

המקורית ולזכות 
את האוניברסיטה 

 בהתאם"

נבקש כי האמור יהיה בכפוף לאחריות יצרן ותנאי ההחזרה של 
 המוצר בהתאם למסמכי היצרן.

 מקובל

4.  

 חילוט ערבות 27.1 26

של  נבקש לקבוע כי חילוט ערבות הביצוע יתבצע רק במקרה
הפרה יסודית שלא תוקנה לאחר קבלת התראה בכתב על כך 

מאת האוניברסיטה, ולאחר שניתנה לספק שהות סבירה 
לתיקון הטעון תיקון. בהקשר זה נבקש לקבוע כי יחולטו רק 

סכומים בגין נזקים שהוכחו, וכי הערבות לא תהווה פיצוי 
 מוסכם.

אין שינוי 
ממסמכי 

 המכרז

5.  

 כללי כללי כללי

דחיה של כשבוע בהגשת המענה, היות וחלק מהגורמים נבקש 
המעורבים בחופשות, בכדי לתת מענה איכותי העונה על 

 דרישותיכם

אין שינוי 
במועדי 
 המכרז 

 
6.  

30 

"אנו מצהירים  10.11
בזאת כי אנו 

יכולים ומסוגלים 
לעמוד בלוחות 

הזמנים הקבועים 
 במכרז.."

ים תלויה נבקש להבהיר כי עמידת המציע בלוחות הזמנ
בעמידת האוניברסיטה בהתחייבותיה על פי המבוקש בקשר 

 א להסכם.6ראו בקשה להלן בסעיף  –להסכם 

אין שינוי 
ממסמכי 

 המכרז
 

7.  

 ניגוד עניינים 13.6 32

נבקש למחוק את המילים "לעניינו של לקוח שאני או מעסיקי 
או שותפי או עובדי מיצגים או מייעצים או מבקרים" אשר 

רו"ח  או עו"ד, ולא הגיוני לסווג את הספקים באופן מופנות ל
 מדובר בהגדרה רחבה מאוד. -זה 

 מקובל

8.  

32 13.8 

|התחייבותי זו 
תהא תקפה עד 

לתום שנה לאחר 
סיום מתן 

השירותים 
 לאוניברסיטה.."

נבקש למחוק את המילים "עד לתום שנה לאחר סיום מתן 
ר ניגוד השירותים לאוניברסיטה", כך שההתחייבות להיעד

עניינים תהא בתוקפה לתקופת השירותים בלבד. אין זה סביר 
כי לאחר תקופת השירותים לא יוכל הספק להתקשר עם גופים 

אחרים ויש בכך להגביל את פעילותו העסקית של הספק שלא 
 לצורך.

 מקובל

9.  

33 14.3 

חריגים 
להתחייבות 

 לשמירת סודיות

חייבות לשמירת נבקש להוסיף חריגים נוספים המקובלים להת
הסודיות, כך שחובת שמירת הסודיות לא תחול גם על: מידע 

שהיה בידיעת וברשות הספק לפני מסירתו על ידי 

אין שינוי 
ממסמכי 

  המכרז
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האוניברסיטה; מידע שהתקבל או יתקבל על ידי הספק מצד ג' 
שאינו כפוף לחובת סודיות כלפי האוניברסיטה; ידע מקצועי, 

וכיוצ"ב , מתודולוגיות Know-howרעיונות, טכניקות, 
(, תקשורת, עיבוד נתונים, ITבתחומי טכנולוגיות מידע )

התוכנה והחומרה שאינם ייחודיים לאוניברסיטה; מידע 
 שפותח על ידי הספק באופן עצמאי".

10.  

33 14.4.7 

"כל ההתחייבויות 
בכתב התחייבות 

זה תעמודנה 
ותשארנה בתוקפן 

 7לתקופה של 
שנים מתום 

פת תקו
ההתקשרות, הן 

לפני תקופת 
ההתקשרות, הן 

בתקופת 
ההתקשרות 

ולאחריה בכל 
הנוגע להגשת 

ההצעה לביטוח 
כאמור לעיל, 

ותהיינה תקפות 
בין בארץ ובין 

 בחו"ל."

".7" במקום "3נבקש לכתוב "  

יש למחוק את המילים "בכל הנוגע להגשת ההצעה לביטוח 
ייבות לשמירת כאמור לעיל" ולכתוב במקום "בכל הנוגע להתח

 סודיות כאמור לעיל".

 מאושר

11.  

36 
אישור 

 "לכל דבר ועניין" עו"ד

יש להחליף את המילים "לכל דבר ועניין", 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.

אין שינוי 
ממסמכי 

 המכרז 

12.  

41 2.1 ,2.2 
המחזור השנתי 

 של המציע

בין לשכת רואי החשבון לבין החשכ"ל הוסכם על מספר נוסחים 
וכן הוסכם באילו  מחייבים אשר רואי החשבון רשאים לתת

תחומים לא ייתן רואה החשבון חוות דעת. הסכמות אלה באו 
אסמכתאות מרואה שעניינה " 7.24.1לידי ביטוי בהוראת תכ"ם 

חשבון אודות המציע".  נוסחים אלו, לאחר שפורסמו, הינם 
פרקטיקה מקובלת ועל כן רוה"ח נדרשים לתת נוסחים אלו גם 
 לאישורים שאינם מטעם המדינה או שלוחותיה.

של לשכת רו"ח, רו"ח יכול לתת  70ומס'  7על פי גילוי דעת מס' 
קצועי.אישור רק על נושאים שהם בתחום עיסוקו המ  

לפיכך, נבקשכם לאשר כי רו"ח רשאי לתת אישור בנוסח 
)אישור על מחזור כספי( שזו לשונו:  7.24.1.1המצוי בטופס ט' 

 ]האישור יודפס על גבי נייר לוגו של משרד רוה"ח[ 
 תאריך:_______________

 
 לכבוד
 חברת  ______________

 
ופיע בדוחות הכספיים( לכל אישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר המהנדון : 

31.12.20xxאחת מהשנים שנסתיימו ביום  ( גבוה מ / שווה ל 1וביום ____ ) 
 _______ 

 
 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
 

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.  .א
 

__ )או לחילופין הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ____ .ב
 (  בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.1ליום____ וליום ____( )

 
 לחילופין:

( ______  1הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים )
 בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים. 

 

חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים  .ג
( _________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית 1ם/ימים ))בהתאמה( ליו

 (.2תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד )
 

במקום נספח 
ה' למכרז 

לחילופין ניתן 
להגיש אישור 

על מחזור 
כספי לפי 

נוסח המצוי 
בהוראת 

 7.4.1.3תכ"ם 
כשהוא חתום 

עי"י רו"ח 
ובלבד שיכללו 

בו כל 
הנתונים 

הנדרשים לפי 
 4.3.1סעיף 

לתנאי הסף 
ו שיצורפו א

הדוחות 
הכספיים, 

בצירוף אישור 
בדבר היעדר 
הערת "עסק 

חי" לפי נוסח 
המצוי 

בהוראת 
 7.4.1.3תכ"ם 

כשהוא חתום 
 עי"י רו"ח.
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 לחילופין:
חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים 

( _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין 1)בהתאמה( ליום/ימים )
על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. לחריגה זו השלכה  

 
 לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים 
( _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש 1)בהתאמה( ליום/ימים )

 לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.
 

( 1וקרים/סקורים ליום/ימים )בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המב .ד
, המציע הינו בעל תזרים מזומנים חיובי )או אפס( כמפורט בדוחות 31.12.2018

 .2018העספיים המבוקרים לשנת 
 

___________________ 
 בכבוד רב,

רואי חשבון    
 

 יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז. .1
טות בדוגמאות לתקן לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפור .2

 , יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.99ביקורת מספר 

 
13.  

27 
אישור 

  עו"ד

, 7.2.1באשר להוראות תכ"ם  2.1ראו הערתנו לעיל ביחס לסעיף 
נבקשכם לאשר כי רו"ח רשאי לתת אישור בנוסח המצוי בטופס 

)חוות דעת רואה חשבון על אודות "עסק חי"( שזו  57.24.1.ט' 
 לשונו: ]האישור יודפס על גבי נייר לוגו של משרד רוה"ח[

 תאריך:_______________
 

 לכבוד 
 ________________)עורך המכרז(
 א.ג.נ.,
 

בעניין מכרז _________ ל ______ )להלן "המכרז"( דיווח רואה חשבוןהנדון:   
בון של ____________ )להלן: "המציע"( הנני לבקשתכם וכרואי החש .א

 מדווח כדלקמן:
הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _____, 
 בוקרו על ידי וחוות דעתי נחתמה בתאריך _____.
 

 לחילופין:
הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום ___ ובוקרו 

וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה על ידי רואי חשבון אחרים 
 בתאריך ______..

 
הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של  .ב

המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר 
ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" )*(, או כל הערה 

 בר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".דומה המעלה ספק בד
 

לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות  .ג
פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן 

 ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע )**(.
 

חתימתי על מכתב  ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד .ד
זה לא בא לידיעתי, לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, 
מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת 

 ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".
 
 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –לעניין מכתבי זה "עסק חי"  )*( 
 של לשכת רו"ח בישראל.
אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות  )**( 

חודשים כי אז אין דרישה לסעיפים ג', ד'. 3-מ           
 

 בכבוד רב,

                         ________________________  
וןרואי חשב                                                    

 הערות: 

  נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר לעניין העסק החי נקבע על ידי
 –ועדה משותפת למינהל הרכש הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל 

 .2009אוגוסט 
 יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

ראה תשובה 
 12לשאלה 

14.  

43 
"והואיל" 

 שלישי

"לשביעות רצון 
המלאה של 

 האוניברסיטה"

נבקש למחוק את המילים הללו, המהוות קריטריון סובייקטיבי 
שלא ניתן לצפייה או למדידה, ולהותיר את הכפיפות להוראות 
 ההסכם והמכרז.

אין שינוי 
ממסמכי 

 המכרז
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 17.2, 8.1, 7.8, 6.3, 6.1האמור מבוקש גם ביחס לסעיפים 
 להסכם זה.

15.  

45 5.4 

"האוניברסיטה 
תהא רשאית 

להביא הסכם זה 
די סיום לפני לי

תום תקופת 
ההתקשרות 

המקורית או 
תקופת ההארכה, 
מכל סיבה שהיא 

וללא צורך לנמק, 
וזאת על ידי 

הודעה בכתב של 
)שלושים( ימים  30

 מראש לספק"

נבקש כי סיום ההתקשרות על ידי האוניברסיטה תהא במקרה 
ימים.  14של הפרה יסודית בלבד על ידי הספק שלא תוקנה תוך 

יום במקום שלושים ימים. בכל  90נבקש לכתוב  לחילופין,
מקרה, נבקש להבהיר כי האוניברסיטה תשלם לספק תשלומים 

בגין העבודה שבוצעה בפועל, וכן עבור תשלומים בגין 
הוצאות/הזמנות שהוצאו בקשר עם השירותים ושאלו אינן 

 ניתנות לביטול.

אין שינוי 
ממסמכי 

 המכרז 
 
 

16.  

46 6.5 

 יעניק הוא "כי
 את וניברסיטהלא

 השירותים
 בכל ויעמוד

המפרטים, 
 התעריפים

 הזמנים ולוחות
 להם התחייב

 למפורט בהתאם
 בהסכם ,במפרט

 זה ובמסמכי
 המכרז

 " .לנספחיהם

נבקש להבהיר כי עמידת הספק בלוחות הזמנים תלויה בעמידת 
האוניברסיטה בהתחייבויותיה על פי הסכם זה, וכמבוקש 

במועדן.א להלן, במלואן ו6בסעיף   

 להסכם. 11.8., 7.1האמור רלוונטי גם לסעיפים 

אין שינוי 
ממסמכי 

 המכרז

17.  

 א ]חדש[6 46
התחייבויות 

 האוניברסיטה

 נבקש להוסיף סעיף של התחייבויות העירייה כדלקמן: 

  —האוניברסיטה 

( תיתן לנותן השירות גישה ושימוש בכל מידע, נתונים, 1)
בודה ושירותי משרד, אשר תיעוד, זמן מחשב, מתקנים, שטח ע

 לדעת הספק יש צורך בהם. 

( תמנה נציג שיאפשר קשר מקצועי ומהיר עם נותן השירות, 2)
 ואשר יהיו לו הידע והסמכות לחייב את נותן השירות. 

ימים מיום הבקשה;  3תוך  -( תספק מידע ומענה לשאלות 3)
ימים  5תוך  -קיום פגישות עם גורמים שונים אצל המזמין 

ום הבקשה; בדיקת מסמכי ביניים ומסירת תגובתה המלאה מי
של העירייה עליהם או אישורה, וכן תגובה או אישור לכל תוצר 

ימים מיום  7תוך  -שלא נקבע לגביו מועד ספציפי אחר 
הגשתם. לא נמסרה תגובת האוניברסיטה למסמך ו/או לתוצר 

הימים הנ"ל, ייחשב המסמך ו/או התוצר  7בפרק זמן של 
 אושר.  כמ

. לא מקובל 1
ולא קיים 
צורך ע"פ 

דרישות 
 המכרז.

 
. ראה סעיף 2

להסכם  2.1
 ההתקשרות. 

 
 . לא מקובל3

18.  

 הנחיה ופיקוח 7.4 46
נבקש להבהיר כי עמידת הספק בהוראות המפקח מהווה 

 עמידתו בהתחייבויותיו על פי ההסכם ומסמכי המכרז.

אין שינוי 
ממסמכי 

 המכרז
19.  

46 7.7 

תחייב ".. הספק מ
למסור לנציג 

האוניברסיטה 
דיווחים ודוחות 

 שוטפים.."
יש להוסיף בסוף הסעיף "ולמעט נתונים כספיים, רווחיות, 

 תלושי שכר וכיוצ"ב".

 מקובל 

20.  

 ביטול ההסכם 7.8 46
ימים לפחות טרם  14נבקש ליתן ארכה לתיקון ההפרה בת 

 ביטול ההסכם

אין שינוי 
ממסמכי 

 המכרז
21.  

 "הספק" 8.4 47
בקש להחליף את המילה "הספק", במילים "הצד שייקבע נ

 באותו מס/היטל".

נוסח הסעיף 
ישונה 

 כדלקמן: 
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"מובהר כי כל 
מס, אגרה, 

היטל או 
תשלום חובה 

מכל סוג 
שהוא, החלים 
או אשר יחולו 

בעתיד ע"פ 
דין על הספק 

בקשר עם 
אספקת 

השירותים 
נשוא הסכם 
זה, יחולו על 

הספק 
וישולמו על 

 ידו".
22.  

47 9.2 

"בחשבוניות יפרט 
הספק את כל 

הפרטים 
הרלוונטיים 

 לרבות.."
יש להחליף את המילה "הספק", במילים "הצד שייקבע באותו 

 מס/היטל".

לא רלוונטי 
 לסעיף. 

 
אין שינוי 
ממסמכי 

 המכרז
23.  

47 9.4 
"עיכובים 
 נבקש כי לא יעוכבו תשלומים אשר אינם שוניים במחלוקת. בתשלום"

האוניברסיטה 
 פעל ע"פ דיןת

24.  

47-
48 10.3 

"..דרישה ו/או 
טענה כנגד 

האוניברסיטה 
בטענה עובד או 

עובדים של הספק 
הינם עובדי 

 המזמין.."

נבקש לקבוע כי חובת השיפוי תיכנס לתוקפה עם מתן פס"ד 
חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת, בכפוף לכך שהאוניברסיטה 

ה ו/או מו"מ העבירה לספק את השליטה הבלעדית בניהול ההגנ
לפשרה, סייעה לספק ככל שנדרש על ידו באופן סביר ולא 
התפשרה בכל תביעה ו/או דרישה כאמור ללא קבלת הסכמת 
 הספק לכך בכתב.

 להסכם. 12.6, 12.5, 12.1האמור רלוונטי גם לסעיפים 

ביחס 
לסעיפים 

10.3 ,12.5 - 
במקרה של 

תביעה חובת 
השיפוי של 

הספק תהא 
בכפוף לפס"ד 

 .חלוט
25.  

48 11.3 
חילוט הערבות 

 הבנקאית

נבקש לקבוע כי חילוט ערבות הביצוע יתבצע רק במקרה של 
הפרה יסודית שלא תוקנה לאחר קבלת התראה בכתב על כך 
מאת האוניברסיטה, ולאחר שניתנה לספק שהות סבירה לתיקון 
הטעון תיקון. בהקשר זה נבקש לקבוע כי יחולטו רק סכומים 

, וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.בגין נזקים שהוכחו  
 להסכם. 15.4האמור רלוונטי גם לסעיף 

אין שינוי 
ממסמכי 

 המכרז

26.  

48 11.4 

דרישה להמצאת 
ערבות חדשה 

במקרה של חילוט 
 הערבות

נבקש למחוק את הדרישה להמצאת ערבות חדשה במקרה של 
חילוט הערבות שכן משמעות דרישה זו הינה ערבות שאינה 

 כום, וזוהי דרישה בלתי סבירה.מוגבלת בס

במקום 
המלים "זהים 

לערבות 
הבנקאית 

המקורית" 
יירשם: 

"משלימים 
לתנאי 

הערבות 
הבנקאית 

 המקורית" 
 

27.  

48 12.1 

 –אחריות הספק 
"כתוצאה מהפרת 

התחייבויות 
הספק על פי 

הסכם זה או על פי 
דין"; אחריות 

יות על פי דין בלבד. בהתאם, אחריות הצדדים מתבקשת לה
 נבקש למחוק את המילים "על פי הסכם זה". 

 נבקש למחוק את המילים "או עקיף".

אין שינוי 
ממסמכי 

 המכרז
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בגין נזק "ישיר או 
 עקיף"

28.  

49 12.2 

"הספק מתחייב 
לתקן כל נזק", 
"בין בדרך של 

קיזוז או עיכוב 
 תשלומים"

הספק ישלם על נזקים ככל  –האמור בסעיף זה אינו מקובל 
גרמו על ידו. באשר לקיזוז, נבקש כי זכות הקיזוז שיוכח כי נ

 תחול רק ביחס לסכום קצוב ולא ביחס לנזקים שלא הוכחו.

בכל מקרה, נבקש למחוק את ההתייחסות לעיכוב תשלומים, 
כאמור תביעות באשר לאחריות הספק לנזקים תתבררנה 

 בערכאות המשפטיות המוסמכות.

אין שינוי 
ממסמכי 

 המכרז

29.  

49 12.3 

יהיה אחראי "..
הספק לכ נזק 

שייגרם לרכוש 
אחר, לגוף או לכל 

 אדם.."

כאמור, אחריות הצדדים מתבקשת להיות על פי דין. נוסח 
הסעיף מטיל על הספק אחריות רחבה מזו שבדין וזו אינה בת 

ביטוח, מה גם שאחריות בנזיקין יכולה להיות משותפת. נבקש 
ים "על פי בהתאם להוסיף אחרי המילה "אחראי" את המיל

הוראות הדין" וכן למחוק את המילים "ואשר בשל מעשה או 
 מחדל של הספק אין להם כיסוי ביטוחי"..

אין שינוי 
ממסמכי 

 המכרז

30.  
49 12.6 

"..ותאפשר לו 
 לעיל. 10.3נבקש  להחיל את תניות השיפוי המבוקשות בסעיף  להתגונן מפניה"

ראה תשובה 
 24לשאלה 

31.  

49 
12.7 

 ]חדש[
לת סעיף הגב

 אחריות

נבקש להוסיף סעיף הקובע כי "על אף 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 

שר שולמה לו בזיקה להסכם תהיה מוגבלת לסכום התמורה א
 בפועל על ידי המזמין בקשר עם ההסכם".

אין שינוי 
ממסמכי 

 המכרז

32.  

49 13.1 

"שינוי בבעלות או 
בשליטה, בין 
במישרין ובין 

בעקיפין בספק, 
דינה כדין העברת 

 זכויות"

נבקש כי האמור בסעיף זה לא יחול על חברה ציבורית. הספק 
ה לניירות ערך הינו חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורס

ולפיכך אין לו שליטה על העברת הבעלות במניות החברה. כמו 
כן, קבלת אישור מראש עלול להוות עבירה של מסירת מידע 
פנים, ולכן המציע מנוע מכך. בנוסף, התנאי האמור לעיל מהווה 
למעשה הגבלה על בעל השליטה בחברה מלעשות עסקאות 

רה בנסיבות העניין. במניות החברה, וזו הגבלה שאיננה סבי  

לחלופין, נבקש לקבוע כי במצב כזה תהא האוניברסיטה 
רשאית לבטל את ההסכם עם הספק הזוכה, כסעד יחיד 

 ובלעדי.

הוראה זו לא 
תחול על 

פעילות מסחר 
רגילה 

בבורסה 
ובלבד שאין 

בה כדי 
להשפיע ו/או 

להביא לשינוי 
הבעלות 
 בחברה.

33.  

 קיזוז 14.1 49

וז תחול רק ביחס לסכום קצוב ולא ביחס נבקש כי זכות הקיז
לנזקים שלא הוכחו. כמו כן נבקש להגביל את זכות הקיזוז 
לתשלומים עפ"י חוזה זה בלבד. קיום או אי קיום מחויבויות 
הספק עפ"י חוזה זה לא ישפיעו על קיום מחויבויותיו עפ"י 
הסכמים אחרים בין הצדדים ועל קיום מחויבות העירייה עפ"י 

כמים; הסנקציה של קיזוז צריכה להיות קשורה קשר אותם הס
ישיר לאי קיום מחויבות ספציפית וישירה. כמו כן נבקש הודעה 

ימים טרם ביצוע הקיזוז. 14מראש ובכתב של   
 להסכם. 15.2האמור רלוונטי לסעיף 

אין שינוי 
ממסמכי 

 המכרז

34.  

49 15.1 

"במידה והספק 
לא יעמוד באיכות 

השירות וברמות 
השירות 

המוגדרות במפרט 
יהא רשאי המזמין 
 לבטל הסכם זה.."

ימים לפחות טרם ביטול ההסכם.  14נבקש ליתן ארכה בת   

 להסכם. 15.4האמור רלוונטי גם לסעיף 

אין שינוי 
ממסמכי 

 המכרז

35.  
 שמירת סודיות 16.1 50

 –לנספח ב'  14.3נבקש להחיל את החריגים המבוקשים בסעיף 
 ההצעה )ראו לעיל(.

ראה תשובה 
 9לשאלה 

36.  

50 16.3 

"תעמוד בתוקפה 
גם לאחר פקיעתו 

או סיומו של 
 הסכם זה".

נבקש להגביל את תקופת השמירה על סודיות, כאמור בסעיף 
ההצעה, וכמבוקש לעיל ביחס לסעיף זה, כך  -לנספח ב'  14.4.7

 3שתקופת הסודיות תהא בתוקף לתקופת ההתקשרות וכן 
 שנים לאחר מכן.

תשובה ה רא
 10לשאלה 

37.  

50 17.2 
תיקון הפרה 

 יסודית

ימים לפחות. 14נבקש כי תקופת תיקון ההפרה תהיה   

 להסכם. 17.3.1-17.3.3האמור רלוונטי גם לגבי תת סעיף 

לא מקובל. 
ראה הודעת 

 הבהרה 
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38.  

51 17.4 
תשלומים לאחר 

 ביטול ההסכם

נבקש גם כי ישולמו לספק תשלומים בגין הוצאות/הזמנות 
תים טרם ביטול ההסכם ושאלו אינן שהוצאו בקשר עם השירו

 ניתנות לביטול.

ראה סעיף 
 להסכם 17.4

39.  

53 
פס' 

 שלישית

"הערבות תהא 
בתוקף עד ליום 

 _____________
יום ממועד  60)

תום תקופת 
ההתקשרות 

בהתאם למכרז( 
וכל דרישה מכם 
חייבת להימסר 

לנו עד מועד זה. 
לאחר מועד זה 

תהא הערבות 
בטלה ומבוטלת 

ן אלא אם כ
תוארך בהתאם 
לבקשה מצדכם 
לתקופה נוספת 

 12של עד 
 חודשים."

נבקש למחוק את הסיפא של הפס' השלישית לפיה " אלא אם 
 12כן תוארך בהתאם לבקשה מצדכם לתקופה נוספת של עד 

חודשים", שכן הבנק לא יסכים להנפיק ערבות הניתנת 
 להארכה באופן חד צדדי על ידי המוטב.

אין שינוי 
ממסמכי 

 מכרז. ה
 

40.  

53 
פס' 

 רביעית

"המזמין לא יהיה 
רשאי להסב את 

הערבות לצד 
 שלישי"

נבקש לתקן את הפסקה ולכתוב במקום כי "ערבות זו אינה 
 ניתנת להעברה/להסבה".

סקה הפנוסח 
בערבות 

הביצוע יתוקן 
  :כדלקמן

ערבות זו "
אינה ניתנת 

העברה ל
 ."ולהסבה

מתוקן ח וסנ
יפורסם 

 בנפרד.
41.  

 טבלת מועדים 3 4

נבקש לשנות את מועד ההגשה ולהאריכו ביומיים נוספים ל 
בתקופה זו ישנם בעלי תפקידים רבים בחופשה אצל  -05.09

 היצרנים.

לא ניתן עקב 
לוחות זמנים 

צפופים של 
פתיחת שנת 

הלימודים 
 האקדמית

42.  

11 9.17 

"כל סכום שעל 
המציע לנקוב 

יהיה בשקלים 
חדשין ואינו כולל 

 מע"מ"..

נא אישורכם להגשה  -בגלל התנודתיות הגבוהה בשער הדולר
 פ"י דולר יציג ביום הוצאת החשבונית, חיוב ע -בדולר

במידה ולא מאושר נא אישורכם לכך שבמידה ומיום ההגשה 
בשער הדולר נוכל לעדכן את  5%יהיה שינוי של למעלה צ 

 הצעה בהתאם, בתאום מול האוניברסיטה.

 לא מקובל.
 

אין שינוי 
ממסמכי 

 המכרז

43.  

17 3.1 

שאלות בנוגע 
 למפרט :
chipset 

 סף לסוג ה האם ישנה דרישת-Chipset ?המבוקש 
 

 
אין דרישת 

 סף 
44.  

17 3.1 
שאלה בנוגע 
 לכרטיס מסך

אינה נמצא כיום כחלק מלוח האם באף אחד  DVIיציאת 
מהמחשבים הנייחים החדשים ונדרש דרך מתאם. האם להציע 

 דרך מתאם אופציונאלי? DVIחיבור 

כמופיע 
במכרז בסעיף 

במסמכי  3
 הטבלה: 

"מחיר 
המחשב יכלול 

את כל הכבלים 
 לרבות כבל

HDMI/DP 
לכל מחשב, 
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המתאמים 
ומנהלי 

ההתקנים 
דרייברים 
הנדרשים 

לפעולה 
 תקינה"

45.  

17 3.1 
שאלה בנוגע לספק 

 כח

. נבקש 500Wבסעיף ספק כוח, נדרש להציע ספק כוח של 
העיסקיים כיום  Tower-לוודא בקשה זאת שכן רוב מחשבי ה

לים ספק מסוג זה. , אינם כולHP/Lenovo/Dellבייצור של 
מבקשים אישור להציע מחשב הכולל ספק כוח בהספק של 

310W 400, או לכל היותרW 

יש להעמיד 
את הספק כח 
החזק ביותר 

ע"פ 
המפרטים של 

ספקי 
המחשוב 

ובלבד שלא 
 350Wיפול מ 

46.  

 מערכת הפעלה 3.1 17

. גופים אקדמאיים Win 10 Proבסעיף מערכת הפעלה, ציינתם 
מגירסת מע' הפעלה  Win 10 Pro-לשדרג לבישראל רשאים 

מינימאלית אשר   Win 10מינימאלית. האם להציע גירסת 
 Win 10 Pro-תאפשר לאוניברסיטה לשדרג ל

 מקובל

47.  

 "24מסך  3.1 18

האם   נא אישורכם לאחריות מסך לשלוש שנים באתר הלקוח.
יש צורך ברמקולים או בדקישות נוספות מלבד שתי היציאות 

 ?המפורטות

. לא מקובל 1
אחריות 

המסך הינה 
כאחריות 

המחשבים 
וכמופיע 
 במכרז  

. קיים צורך 2
 ברמקולים

48.  

23 17.4 

הספק יתקין את 
כל הציוד 

במשרדים ו/או 
 נא להגדיר מה כוללת ההתקנה. בכייתות..

ההתקנה 
תתבצע ע"פ 

 17סעיף 
ותכלול 

 במידת הצורך 
. התקנת 1

אימג' 
 למחשבים.

. הבאת 2
המחשבים , 

ריקתם פ
והתקנתם 

בכיתה / 
מתחם הנדרש 

, חיבור 
המחשבים , 

המסכים 
לחשמל 

ולרשת וכל 
הציוד הנלווה 

, הפעלת 
המחשב 
ובדיקת 

 תקינותו.
 

49.  

55 
נספח י' 

 1סעיף 

בגבולות אחריות 
  -שלא יפחתו מ

4,000.000  ₪
למקרה ולתקופת 

 בסךאת המילה  שלא יפחתו מנבקש לאשר במקום המילים  ביטוח שנתית

 כםמוס
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50.  
 

56 

נספח י' 
 4סעיף 

 )בסופו(
ובדבר העסקת 

 כחוקנבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילה  נוער

 מוסכם

51.  

56 

נספח י' 
סעיף 
5.10 

אלא אם כן מסר 
המבטח למזמין 

הודעה בדואר 
רשום על כוונתו 

 שלחבמילה  מסרנבקש לשנות את המילה  לעשות כן

 מוסכם

52.  

56 

נספח י' 
סעיף 
5.11 

 -אם קים-כל חריג
שעניינו "רשלנות 

רבתי" )או כל 
הגדרה אחרת 

בעלת משמעות 
דומה(, בטל 

 בזאת.

 נבקש להוסיף את המשפט הבא:
אך אין באמור בכדי לגרוע מזכויות המבטחת ו/או חובות 

 הספק על פי כל דין

 מוסכם

53.  

3  +4 2.2 +2.8 

האוניברסיטה 2  
 לייצר מעוניינת
 ספקים מסגרת
 תחנות רכש עבור
תמאובזרו עבודה  
 אחריות כולל
 5 של מורחבת
 בין ,לרבות ,שנים
 שירות ,היתר
 ותמיכה תיקונים
 בשטח
 וכן האוניברסיטה
 ,הספק במעבדות
 הגדרות לפי הכל
 המפרט - 'א נספח
 ואמנת הטכני
 ,להלן( שירות
 ציוד" :בהתאמה
 ,"מחשוב
 .)"השירותים"

ההתקשרות  2.8
עם ספקי המסגרת 
הינה לתקופה של 

)שלוש( שנים עם  3
 אופציה של
המזמין להארכה 

)שתי(  2לעוד 
שנה  1תקופה של 

נוספות )בסה"כ 
)חמש( 5עד   

שנים). תקופת 
האחריות לא 

 5תפחת מתום 
)חמש( שנים 
ממועד אספקת 
 ציוד

המחשוב 
לאוניברסיטה כפי 

שיהיה מעת לעת 
)להלן: "תקופת 

 ההתקשרות"(.

( )נספח א' 3.2שנות אחריות ואילו בסעיף  5 -ישנה דרישה ל
שנות אחריות, אנא הבהירו מהן מספר שנות  4מדובר על 
 האחריות.

הספק מחויב 
( 5לחמש )

שנות 
אחריות, 

כאמור בסעיף 
להסכם  5.3

 ההתקשרות

54.  

3 2.4 

– המחשוב ציוד
 תחנות כולל
 הכוללת עבודה

אנא, אישורכם, כי במידה וכך יבחר עורך המכרז, מחיר תחנות 
-העבודה והמסכים יהיו שווים למחיר ה AIO . 

 

לא תתבצע 
רכישת 
 AIOמחשבי 
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 ,מסך נייח, מחשב
 ועכבר מקלדת
 :בהתאמה ,להלן(
 עבודה תחנת"
 .)"נייחות
 האוניברסיטה
הלעצמ שומרת  
 את
 גם לרכוש הזכות
 עבודה תחנות
 ALL IN מסוג
ONE כולל 
 ;ועכבר מקלדת

 הגדרות לפי והכל
 הטכני המפרט
 .הפרטנית והפנייה

בתיחור זה .  
 האוניברסיטה

שומרת 
לעצמה את 

הזכות לרכוש 
מחשבים 

נוספים עם 
מפרטים 

שונים 
בתיחור נוסף 

 בהמשך 

55.  

 טבלת מועדים 3 4

בגלל היקפי מכרז זה, נבקש כי תינתן האפשרות לקיום סבב 
שאלות נוסף, למציעים שלקחו חלק בסבב זה ובאשר לנושאים 

 שנדונו והתקבלה עליהם תשובת עורך המכרז.

לא ניתן עקב 
תיחת מועד פ
 .שנה"ל

אין שינוי 
במועדי 
 המכרז

56.  

11 10.1 

ההצעות יהיו 
 180בתוקף למשך 

יום מהיום 
האחרון להגשת 
 הצעות. הצעת
הכשיר הבא בתור 

תעמוד בתוקפה 
ימים  180למשך 

 נוספים.

מהיכרותנו עם מדיניות הרכש של עורך המכרז ומתוקף 
העובדה כי תנאי משיכת הציוד, הינם בסמוך לתחילת שנת 

ימודים האקדמית, נבקש לבקש את התוקף המבוקש לעד הל
 יום מרגע הגשת ההצעות 60

אין שינוי 
ממסמכי 

 המכרז

57.  

16 1.2 

כן מעוניינת 
האוניברסיטה 
לבצע במסגרת 

 מכרז זה הזמנת 
רכש ראשונה עבור 

ציוד מחשוב 
 250הכולל 

מחשבים נייחים, 
הכוליים ציוד 
נלווה )תחנות 
 עבודה נייחות(

 
יחידות  250ם כי עורך המכרז מתחייב לרכישה של אנא אישורכ

 לפחות

אין שינוי 
ממסמכי 

 המכרז

58.  

17 3 
 הציוד מפרט

 הנדרש

 MICROאנא הבהרתכם האם הכוונה במפרט התחנות למארז 
 MINIאו  TOWER, לעומת מארז MINI MICROאו 

TOWER 

מדובר 
במארזי 

TOWER  או
MINI 

TOWER 
59.  

17 3 
 הציוד מפרט

 MICROדרישה לכרטיס מג'יק על גבי מחשבי  האם ישנה הנדרש
 6ראה סעיף 

 לשאלות
60.  

14 14.1 

 40על כל הזמנת 
מחשבים נייחים 
ומכפלותיהם, 
יספק הספק 
מחשב נייד אחד 
 נוסף
במפרט זהה. 
כלומר על הזמנת 

מחשבים  80
מחשבים,  40אנא הסבירו את נושא המענק על כל רכישה של 

 לא ברורה הדרישה ומהותה.

ראה הסבר 
מפורט 

במסמכי 
 המכרז 
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 2נייחים יינתנו 
מחשבים ניידים 
 וכך הלאה.
ההטבה תינתן על 
בסיס רכישה 
המצטברת וכך 

עם שכמות בכל פ
המחשבים 
 הנייחים

 –שסופקה תגיע ל 
, יסופק  40

לאוניברסיטה 
מחשב נייד חדש 
נוסף וכל זאת ע"פ 

3.2סעיף   
 לנספח זה.

61.  

26 27 

מנגנון קנסות בגין 
ני אי עמידה בתק

אספקת  -שירות
 הזמנה

במלואה על פי 
 המפרט

ש"ח ליום אינו  300מנגנון פיגורים באספקת המשלוח על סך 
-סכום סביר ועל פי המקובל בשוק, נבקש להפחית סכום זה ל

 ליום.₪  100

אין שינוי 
ממסמכי 

 המכרז 

62.  

26 27 

מנגנון קנסות בגין 
אי עמידה בתקני 

לוח זמנים  -שירות
 לתגובה של

שירות מוקד ה
 כנדרש

ש"ח ליום אינו  300מנגנון פיגורים באספקת השירות על סך 
-סכום סביר ועל פי המקובל בשוק, נבקש להפחית סכום זה ל

 ליום.₪  100

אין שינוי 
ממסמכי 

 המכרז

63.  

26 27 

מנגנון קנסות בגין 
אי עמידה בתקני 

הצגת  -שירות
 דו"חות לפי
 דרישת נציג

האוניברסיטה, או 
 כל

 יםשלושה חודש
ש"ח, אינו סכום סביר.  500פיגורים בגין הגשת דוחות על סך 

 האם ניתן לשנותו

אין שינוי 
ממסמכי 

 המכרז

64.  

28 
 3נספח 

 3.12ס' 
פרטי רו"ח של 

 המציע.

אין בקשה זו מקובלת על פי רוב במענים למכרזים, שכן אין 
רו"ח עומד למבחן, אלא העונה על מבחן תנאי הסף כצד ג' עבור 

מקרה, ככל והרו"ח מספק אישורים וחוות דעת  המציע. בכל
כאלה ואחרים, הדבר נעשה על נייר לוגו של הפירמה, נבקש 

 לבטל דרישה זו במסמך.

אין שינוי 
ממסמכי 

 המכרז

65.  

26 27 

מנגנון קנסות בגין 
אי עמידה בתקני 

 שירות
המשלוח לא מוגדר בזמן, מה יוגדר כפיגור  אספקת מועד

 בזמנים.

לאחר חתימת 
ם בין ההסכ

הספק הזוכה 
לבין 

האוניברסיטה 
יקבעו לוחות 

הזמנים 
לאספקת 

המחשבים . 
כל חריגה 
מהזמנים 

שיקבעו 
תחשב כפיגור 

 בזמנים
66.  

 אישור רו"ח נספח ה' 41

אין הנוסח המבוקש, הנוסח המקובל בשוק והמוסכם על ידי 
חשכ"ל ולשכת רואי החשבון. נבקש לספק את הנדרש בנוסח 

 7.4.1.3אות תכ"ם המקובל והמוכר מהור

ראה תשובה 
 .12לשאלה 
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(https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.4.1.3 )
 ובתנאי שיענו על תנאי הסף האמור:
 

 יציגו מחזור כספי של המציע .1
יום לקראת מועד  30אישור בדבר עסק חי למועד השל עד 

בקש לבטל את הדרישה לקבל אישור כי אין המציע נ ההגשה
נמצא בהליכי פירוק וכדומה, שכן הם מטופלים במסגרת 

אישור בדבר עסק חי. כמו כן, לא ברורה הדרישה בדבר תזרים 
מזומנים חיובי )או אפס( וכיצד עליה להצביע על יכולת המציע 

 לעמוד בנדרש, נבקש לבטל דרישה זו. כמו כן, נציין כי לרבים
אינם בהכרח מבוקרים, אלא  2018מהמציעים, הדוחות לשנת 

 רק סקורים.

במידה ואין 
בידי המציע 

דוח כספי 
מאושר 

ומבוקר לשנת 
, יש 2018

לקבל אישור 
רו"ח על 

מחזור כספי 
 כאמור 

67.  

54 
נספח ט' 

 4ס' 

 14 -לא יאוחר מ
יום לפני מועד 
תום תקופת 
ביטוחי הספק, 

הספק מתחייב 
להפקיד בידי 
 המזמין

את אישור קיום 
ביטוחיה בגין 
הארכת תוקפו 
לשנה נוספת. 
הספק מתחייב 
לחזור ולהפקיד 
 את

אישור קיום 
ביטוחיו במועדים 

הנקובים, מדי 
שנת ביטוח וכל 

עוד הסכם זה 
 בתוקף.

נבקש לשנות את הנוסח המתייחס ל"תקופה" ולא לשנה כפי 
 שמצוין בסעיף.

 מוסכם

68.  

54 
ט'  נספח
 5ס' 

כל פעם שמבטחו 
של הספק יודיע 
למזמין כי מי 
מביטוחי הספק 
עומד להיות 
מבוטל או עומד 
 לחול
בו שינוי לרעה, 
כאמור בסיפא 
לנספח אישור 
הביטוח, מתחייב 
הספק לערוך את 
 אותו הביטוח
מחדש ולהמציא 
אישור עריכת 
ביטוח חדש, בתוך 

יום לפני מועד  30
הביטול או השינוי 
 לרעה

 טוח כאמור.בבי
 14בנושא אישור עריכת ביטוח חדש, האם ניתן להמציאו בתוך 

 יום ולא כפי שצוין

 מוסכם

69.  

55 
נספח י' 

 1ס' 

ביטוח חבות על פי 
דין של הספק ו/או 
חבותו בגין כל 
הבאים מטעמו 
 בגין תביעה ו/או
דרישה שתוגש 
לראשונה נגדו 

 4,000,000"בסך" -" ל-נבקש לשנות את הנוסח "שלא יפחתו מ
 ש"ח

 מוסכם

https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.4.1.3
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.4.1.3
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במשך תקופת 
הביטוח בגין 
מעשה ו/או מחדל 
 מקצועי שלו
ו/או של עובדיו 
ו/או של כל מי 
מהבאים מטעמם, 
בכל הקשור 
בביצוע הפעילות 
 הנ"ל
ב"פוליסה לביטוח 
אחריות 
מקצועית" 
בגבולות אחריות 

 -שלא יפחתו מ
4,000,000 ₪  

למקרה ולתקופת 
 ביטוח שנתית.

70.  

55 
נספח י' 

 1ס 

טוח כולל הבי
תקופת גילוי של 

חודשים לאחר  12
תום תקופת 
הביטוח, בתנאי כי 
 לא
נערך על ידי הספק 
ביטוח חלופי 
המעניק כיסוי 
מקביל למתחייב 
באמור לעיל 
 בסעיף
 זה.

הביטוח יכלול 
תאריך למפרע 
)רטרואקטיבי( 
ממועד תחילת 

 ביצוע הפעילות.

גילוי  נבקש לשנות את הנוסח כדלקמן: הביטוח כולל תקופת
חודשים לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא 12של   

נערך על ידי הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל 
 למתחייב באמור לעיל בסעיף

ולמעט במקרה של סלי תשלום פרמיה ו/או מרמה.זה   
הביטוח יכלול תאריך למפרע )רטרואקטיבי( ממועד תחילת 

 , אך לא לפני_____.ביצוע הפעילות

 וסכם.מ
 

לעניין "אך 
לא 

 לפני_____"
 

צריך להיות 
בו תאריך 

שאינו מאוחר 
למועד תחילת 

ביצוע 
 הפעילות

71.  

55 
נספח י' 

 2ס' 

ביטוח חבות 
)אחריות( המוצר, 
פוליסה מס' 
........................ 
)ניתן לקבל ביטוח 
אחריות מקצועית 
משולב עם 
אחריות המוצר 
בגבול אחריות 
 משותף(

על פי  ביטוח חבות
דין של הספק ו/או 
חבותו בגין כל 
הבאים מטעמו 
 בגין תביעה ו/או
דרישה שתוגש 
לראשונה נגדו 
במשך תקופת 
הביטוח עקב 
נזקים לגוף ו/או 
 לרכוש צד
שלישי בגבולות 
אחריות של 

נבקש לשנות את הנוסח כדלקמן: ביטוח חבות )אחריות( 
, פוליסה מס' משולב אחריות מקצועיתמוצר ה

........................ 
)ניתן לקבל ביטוח אחריות מקצועית משולב עם אחריות 

אחריות משותף( המוצר בגבול  
 
ביטוח חבות על פי דין של הספק ו/או חבותו בגין כל הבאים 
 מטעמו בגין תביעה ו/או

עקב  דרישה שתוגש לראשונה נגדו במשך תקופת הביטוח
 נזקים לגוף ו/או לרכוש צד

למקרה ולתקופת ₪  4,000,000שלישי בגבולות אחריות של 
 ביטוח שנתית, עקב המוצרים
 הקשורים לביצוע הפעילות כמפורט לעיל.

חודשים לאחר תום תקופת  12הביטוח כולל תקופת גילוי של 
 הביטוח, בתנאי כי לא נערך

קביל למתחייב על ידי הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מ
ולמעט במקרה של אי תשלום פרמיה באמור לעיל בסעיף זה 

 ו/או מרמה.
הביטוח יכלול תאריך למפרע )רטרואקטיבי( ממועד תחילת 

 , אך לא לפני_____.ביצוע הפעילות

 לא מוסכם.
ישנם מציעים 

שיש להם 
פוליסות 
נפרדות 

והנוסח צריך 
להתאים 

 לכולם.
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4,000,000  ₪
למקרה ולתקופת 
ביטוח שנתית, 
 עקב המוצרים
הקשורים לביצוע 
הפעילות כמפורט 
 לעיל.

כולל הביטוח 
תקופת גילוי של 

חודשים לאחר  12
תום תקופת 
הביטוח, בתנאי כי 
 לא נערך
על ידי הספק 
ביטוח חלופי 
המעניק כיסוי 
מקביל למתחייב 
באמור לעיל 
 בסעיף זה.

הביטוח יכלול 
תאריך למפרע 
)רטרואקטיבי( 
ממועד תחילת 

 ביצוע הפעילות.
72.  

56 
נספח י' 

 5.3ס' 

 שם המבוטח
בפוליסות הנ"ל 
יורחב לכלול את 
שם המזמין בגין 
חבות אשר עלולה 
 להיות
מוטלת עליו עקב 
מעשה ו/או מחדל 
של הספק ו/או של 
מי מהבאים 
מטעמו, וזאת 
 מבלי
לגרוע מביטוח 
חבות המבוטח 
 כלפי המזמין.
הפוליסות כלולנה 
סעיף אחריות 
צולבת לפיה יראו 
את הביטוח כאילו 
נערך בנפרד לכל 
 אחד

 מיחידי המבוטח.

נבקש לשנות את הנוסח כדלקמן: שם המבוטח בפוליסות הנ"ל 
 יורחב לכלול את שם המזמין בגין חבות אשר עלולה להיות
מוטלת עליו עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של מי 
 מהבאים מטעמו, וזאת מבלי
 לגרוע מביטוח חבות המבוטח כלפי המזמין.

צולבת לפיה יראו את הביטוח  הפוליסות כלולנה סעיף אחריות
 כאילו נערך בנפרד לכל אחד

, אולם בביטוח אחריות מקצועית לא תכוסה מיחידי המבוטח
 חבות המזמין כלפי הספק.

 מוסכם

73.  

56 
נספח י' 

 5.7ס' 

בביטוחים דלעיל 
יכלל סעיף על פיו 
הם יהיו קודמים 
לכל ביטוח אשר 
 נערך ע"י המזמין
ועבורו, והמבטחת 

על  מוותרת מראש
כל תביעה ו/או 
דרישה לשיתוף 

 ביטוחי המזמין .

נבקש לשנות את הנוסח כדלקמן: בביטוחים דלעיל יכלול סעיף 
 על פיו הם יהיו קודמים לכל ביטוח אשר נערך ע"י המזמין

ועבורו, והמבטחת מוותרת מראש על כל תביעה ו/או דרישה 
 , בגין השירותים נשוא אישור זה.לשיתוף ביטוחי המזמין

 וסכםמ

74.  

56 

נספח י' 
5ס'   

.11 

אם  –כל חריג 
שעניינו  –קיים 

"רשלנות רבתי" 

 –אם קיים  –נבקש לשנות את הנוסח כדלקמן: כל חריג 
שעניינו "רשלנות רבתי" )או כל הגדרה אחרת בעלת משמעות 
 דומה(,

 מוסכם
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)או כל הגדרה 
אחרת בעלת 
 ,משמעות דומה(

 בטל בזאת.

די לגרוע מחובות , אולם אין בביטול החריג כבטל בזאת
 המבוטח ו/או זכויות המבטח על פי דין.

 
 
 
 

 נספח א'
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ת הבהרה: והודע
 
 
יבוא תת סעיף חדש : "הפרה של כל תנאי או סעיף אחר מאלה שפורטו להסכם ההתקשרות  17.1אחרי סעיף  .1

קיבל מן לעיל, יהווה הפרה יסודית ככל שהספק לא תיקן את תוצאות ההפרה חרף התראה ש 17.1בס"ק 
 האוניברסיטה ובתוך התקופה הסבירה שהקציבה האוניברסיטה לתיקון בהתראתה" 

 
יימחקו המלים: "ולא תיקן את תוצאות ההפרה חרף התראה שקיבל מן האוניברסיטה, ובתוך  17.3.1סעיף 

 .התקופה הסבירה שהקציבה האוניברסיטה לתיקון בהתראתה"
 
מוכן והמפרט הטכני למכרז הממוכן המתפתח הראשון מפורטים יובהר כי כללי המכרז המ 6.1.5.1בסעיף  .2

 במסגרת נספח א' למסמכי המכרז.
 
 

 האמור במסמך שאלות ותשובות זה גובר על האמור במסמכי המכרז.
 יש להגיש מסמך זה עם הצעת המציע.

 
 
 
 

 ____________________חתימת המציע:___________________                                     תאריך:______
 
 

 בברכה,                                                                                                               
 אלאוניברסיטת ארי                                                                                                     
 בשומרון                                                                                                                             

 
 

 


