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 High Performance Computing Cluster (HPC)לאספקה, התקנה, שירות, אחריות ותמיכה של מערכת אשכול מחשוב 

 תשובות לשאלות הבהרה
 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

בכדי להקל על כתיבת ההצעה, נבקש  כללי כללי כללי  .1
לקבל את מסמכי המכרז בפורמט 

WORD. 
אם לא ניתן אז לפחות את נספח ב, 

 נספח ג' ו נספח ז'.

 לא ניתן 

 לרבותתוצרת אחד היצרנים להלן בלבד,  2.2 4  .2
 השרתים המוצעים

האם ניתן להציע יצרן אחסון אחר 
 שלדעתנו מתאים יותר?

.  במסמכי המכרזאין שינוי 
 מתאימים נבחרו ספקים

שנותנים מענה לפי דרישות 
  המכרז.
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"האוניברסיטה מעוניינת לרכוש מערכת מסוג אשכול מחשוב, תוצרת אחד היצרנים להלן  2.2 4  .3
 בלבד, לרבות השרתים המוצעים:......."

 אנו מבקשים לצרף את חברת  
GIGABYTE   אותה אנו מייצגים

בישראל , לרשימת המותגים 
האופציונליים.  עד היום ביצענו 

באופן ישיר או באמצעות 
אינטגרטורים, עשרות התקנות של 

מסוגים שונים במרבית  HPCשרתי 
המוסדות האקדמאיים בארץ ביניהם 
האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת 
תל אביב , טכניון חיפה, אוניברסיטת 

ן ומכון ויצמן. זאת בנוסף בן גוריו
לחברות הייטק רבות ומהגדולות 

היא  GIGABYTEבארץ. חברת 
 .HPCמהמובילות בעולם בתחום ה 

 

. אין שינוי במסמכי המכרז
נבחרו יצרנים בעלי נציגות 
ושירות מקומיים העונים 

 על דרישות הפרוייקט . 



 
 

 
 

 

 High Performance בהאוניברסיטה מעוניינת לרכוש מערכת מסוג אשכול מחשו 2.2 4  .4
Computing Cluster (HPC) ) :לרבות, תוצרת אחד היצרנים להלן בלבד, "המערכת"(להלן 

 :השרתים המוצעים

לחברת יבמ ולשותפיה העסקיים 
 HPCנסיון רב בהטמעת מערכות 

בארץ ובעולם. במסגרת זו יבמ הנה 
מובילה עולמית בתחום וספקית של 

מגוון כלים ושירותים לבנייה של 
מערכות אלו. בעולם יבמ הקימה את 

הגדולים  HPC-מערכי ה
והמתקדמים ביותר וגם בארץ ספקה 
מערכות מתקדמות בהיקף העולה על 
הנדרש על ידכם למוסדות אקדמיים, 

מציעים  עסקיים וביטחוניים. אנו
פתרונות שהם אגנוסטיים לסוג 

השרתים שברצונכם ליישם שכוללים 
: מערכות אחסון מתקדמות, 

בעלות ביצועים  file systemמערכות 
 Jobsמשופרים, מערכות ניהול 

מתקדמות , כלי פתוח ואינטגרציה 
לחוקרים ועוד. התנאי המופיע 

בבקשתכם שמאפשר להציע מערכות 
ן אחד המורכבות מתוצרת של יצר

בלבד , פוגעת לדעתנו ביכולתכם 
לבחון פתרונות היברידיים 

מתקדמים ומונעת מאתנו להתחרות 
על הפתרון המיטבי שאנו יכולים 

לספק לכם. מבקשים שתסירו את 
המגבלה לאספקת פתרון של ספק 

אחד בלבד על מנת שנוכל להציע 

 3ה לשאלה ראה תשוב
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פתרון )באמצעות אחד משותפנו 
 הברידי. HPCהעסקיים( ל

 High Performance האוניברסיטה מעוניינת לרכוש מערכת מסוג אשכול מחשוב 2.2 4  .5
Computing Cluster (HPC) ) :לרבות, תוצרת אחד היצרנים להלן בלבד, "המערכת"(להלן 

 :השרתים המוצעים

בימים האחרונים פנו אלינו מספר 
שותפיים עסקיים שביקשו שנספק 

של   HPCלהם פתרון מבוסס שרתי 
 חברתינו במכרז זה.

נרצה לקבל את אישורכם לצורך  
הזכות להשתתף במכרז ולהגיש 

 הצעה מתאימה מהסיבות הבאות:
חשוב לציין ,פוגיסטו היא חברה  

מאוד טכנולוגית שמתמחה 
בפתרונות דטה סנטר עם התמחות ב 

HCI  עם רזומה של מעל אלפי
התקנות שרתי פוגיסטו ברחבי 

 העולם.
 

 3ראה תשובה לשאלה 
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 High Performance האוניברסיטה מעוניינת לרכוש מערכת מסוג אשכול מחשוב 2.2 4  .6
Computing Cluster (HPC) ) :לרבות ), תוצרת אחד היצרנים להלן בלבד, "המערכת"להלן

 :השרתים המוצעים

זה הינו לצורך מתן מכרז פומבי 
 High פתרון מיטבי לבניית 

Performance Computing 
Cluster. 

קיימים פתרונות  HPC -בעולמות ה
רבים של יצרנים נוספים המובילים 

תחום זה ומיושמים הן בארץ והן 
בעולם בסביבות גדולות מאוד 

 ובכללן באקדמיה.
נבקש את הבהרתכם כי מתן מענה 

עם יצרנים ששמם אינו נזכר 
במסמכי מכרז פומבי זה לא יפגע 

בציון האיכות כל עוד ההצעה נותנת 
 מענה הולם לדרישות המכרז.

 3ראה תשובה לשאלה  



 
 

 
 

 

+ סעיף  2.5 4-5  .7
סעיף  –)א( 2.5

 חדש.

נבקש להבהיר כי הספק לא יישא  "יובהר כי לאור מגפת נגיף הקורונה בארץ ובעולם....."
באחריות להפרה/איחור/עיכוב 

בלוחות הזמנים שייגרמו בנסיבות 
שבשליטת המזמין ו/או מי מטעמו, 
ו/או בנסיבות שבשליטת צד שלישי 

ו/או בנסיבות של כוח עליון  כלשהו
וכי לא יוטל על הספק פיצוי מוסכם 
ו/או חילוט הערבות, בגין אי עמידת 
הספק שנגרמה עקב איזו מהנסיבות 

 הללו.
כמו כן, נבקש להוסיף סעיף 

התחייבויות המזמין אשר יקבע כי 
על אף האמור בכל מקום אחר 

במסמכי המכרז וההסכם, בהיעדרן 
 אין הספק יכול לעמוד

בהתחייבויותיו השונות. בין 
התחייבויות אלו יש להוסיף, 

התחייבויות הנוגעות לעמידה 
בדרישות ספציפיות שיפורטו במענה 

הספק למכרז )כשעצם בחירת 
ההצעה כהצעה הזוכה משמעה 

שהמזמין הסכים לקבל על עצמו 
עמידה בדרישות אלו(, לעמידה 

בלו"ז, לאישור תוצרים, העמדת 
התחייבות לספק תשתיות מתאימות, 

לספק את כל המידע הנדרש, 
מחויבות ארגונית ומחויבות לעמוד 

בתנאי רישיון של צדדי ג', דרישה 

 אין שינוי במסמכי המכרז
וכן אין לציין הערות ו/או 

הסתייגויות על גבי ההצעה, 
אחרת ועדת מכרזים 

  רשאית לפסול את ההצעה. 
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לשתף פעולה עם עובדי הספק, 
התחייבות לבצע תשלומים במועד 

כן נבקש כי המזמין יתחייב  ועוד.
שלא לשדל את עובדי הספק 

הקשורים להסכם להיות מועסקים 
כם ועד אצל המזמין במהלך ההס

 חודשים מסיום ההתקשרות. 12תום 
הבהרות אלו רלוונטיות גם לסעיף 

 להסכם ההתקשרות. 6.1
לאור לוח הזמנים המבוקש במסמכי  ובעולם.....""יובהר כי לאור מגפת נגיף הקורונה בארץ  2.5 5  .8

המכרז, נבקש כי מועד ההודעה על 
הספק הזוכה יהיה עד ליום 

16/6/2020 . 
ככל ולא ניתן יהיה להכריז על הזוכה 

עד ליום זה, נבקש כי מועד הביצוע 
 90-של כלל רכיבי המערכת יידחו בכ

 ימים.

. אין שינוי במסמכי המכרז
 12ראו תשובה לשאלה 

ההתקשרות היא לתקופה של חמש )  5"שנים ,וכוללת  רכישה חד פעמית, אספקה והתקנה  2.8 5  .9
 של המערכת על רכיביה השונים ובהתאם לצרכיה של האוניברסיטה....." 2.8

יובהר כי בכל מקרה, התחייבות 
הספק לגבי תקופת האחריות בגין 

מוצרי צד שלישי, לרבות המערכת, 
להבדיל משירותי הספק עצמו, תהיה 

בכפיפות לאחריות היצרן, על פי 
 תנאי רישיון השימוש של המוצר. 

 

. אין שינוי במסמכי המכרז
באחריות הספק לוודא 

אחריות על כל רכיבי 
למשך הפרויקט הנדרשים 

 שנים 5

אין מועד הודעת זכייה, אין לנו  טבלת מועדים 3 5  .10
יכולת להתחייב על אספקה בלי 

 לדעת תתקבל הודעת הזכייה.

  אין שינוי במסמכי המכרז
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לאור מורכבותו של המכרז והמידע  19/5/2020-מועד הגשת שאלות הבהרה עד ל -טבלת מועדים 3 5  .11
הטכני המקיף שהוא מכיל מבקשים 

הארכה בת שבוע למועד הגשת בזאת 
 שאלות הבהרה

 אין שינוי במסמכי המכרז

כדי לעמוד בתנאי המכרז ולהפעיל  טבלת מועדים 3 5  .12
 16.09.2020את המערכת עד תאריך 

נבקש להוסיף מועד הזמנת רכש אשר 
יום קלנדרי מתאריך  60יהיה 

 ההפעלה הנדרש או לפני .

 מקובל 

מול היצרן  back2backהאם שרות  למכירה, שיווק, אספקה ומתן שירות ואחריוהמציע הינו נציג מורשה  4.3 6  .13
 מקובל?

 מקובל 

"המציע הינו נציג מורשה למכירה, שיווק אספקה ומתן שירות ואחריות בישראל של ועבור  4.3 6  .14
 במערכת, של אחד היצרנים הבאים:......"

 אנו מבקשים לצרף את חברת  
GIGABYTE   אותה אנו מייצגים

בישראל , לרשימת המותגים 
האופציונליים.  עד היום ביצענו 

באופן ישיר או באמצעות 
אינטגרטורים, עשרות התקנות של 

מסוגים שונים במרבית  HPCשרתי 
המוסדות האקדמאיים בארץ ביניהם 
האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת 
תל אביב , טכניון חיפה, אוניברסיטת 

ן ומכון ויצמן. זאת בנוסף בן גוריו
לחברות הייטק רבות ומהגדולות 

היא  GIGABYTEבארץ. חברת 
 .HPCמהמובילות בעולם בתחום ה 

 

 אין שינוי במסמכי המכרז
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המציע הינו נציג מורשה למכירה, שיווק, אספקה ומתן שירות ואחריות בישראל של ועבור  4.3 6  .15
 למכרז 2.2בסעיף המערכת, של אחד מן היצרנים הבאים כמופיע 

זה הינו לצורך מתן מכרז פומבי 
 High פתרון מיטבי לבניית 

Performance Computing 
Cluster. 

קיימים פתרונות  HPC -בעולמות ה
רבים של יצרנים נוספים המובילים 

תחום זה ומיושמים הן בארץ והן 
בעולם בסביבות גדולות מאוד 

 ובכללן באקדמיה.
מענה נבקש את הבהרתכם כי מתן 
עם יצרנים ששמם אינו נזכר 

במסמכי מכרז פומבי זה לא יפגע 
בציון האיכות כל עוד ההצעה נותנת 

 מענה הולם לדרישות המכרז.

 נדחה
 

. יש להיצמד לדרישות 
 המכרז
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( שנעשתה במוסד POCמבדיקה ) AMDתמיכה במעבדי  5.1.2.3.3.2.1/2 9  .16
אקדמאי גדול ובדקה את ביצועי 

מרובי הליבות  AMDמעבדי 
גילינו שהמעבדים  HPCבסביבת 

 50עד  20אינם מגיעים לביצועים )
אחוז פער תלוי באפליקציה( שהושגו 

 עם מעבדי אינטל.
נבקש הבהרתכם לדרישת התמיכה 

על אף שכל  AMDבמעבדי 
המפרטים במכרז מבוססים על 

 שרתים עם מעבדי אינטל... 
לא קיים לוח שתומך במעבדי אינטל 

 . AMDדי וגם מעב
על פניו נראה לא רלוונטי, נא הבהירו 

מדוע בכלל יש ניקוד איכות )גבוה..( 
 לדרישה זו?

נבקש להוריד דרישה זו לתמיכה 
וניקוד האיכות  AMDבמעבדי 

 עבורה.
נבהיר כי אין מניעה להוסיף בכל עת 

לכל  AMDשרתים מבוססים 
 .HPCקלסטר 

.  אין שינוי במסמכי המכרז
ת אנו בוחנים אפשרו

עתידית של הוספת סביבות 
ולכן  AMDמבוססות 

נרצה לדעת שלספק הנבחר 
 היכולת לתמוך בנושא 
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17.  9 5.1.2.3.3.2.1 
 

 4סוגי מארזים שונים כולל שאסי ובו  3בלפחות  ROMEמסדרת  AMD "תמיכה במעבדי 
 ....."2Uשרתים ב 

 מה רצון האוניברסיטה לקבל: דגמי
2U4N    מבוססי מעבדיAMD? 

ואינטל   AMDתאימות של מערכת 
באותה סביבה תלויה בסביבת 
ההתקנה ולא בשרתים. ברמת 

החומרה השרתים מסוגלים לרוץ 
 באותה הסביבה .

עזרתכם להבהרה בסעיף הזה שכן 
אין דרישה בנתונים הטכנים לשרתי 

AMD. 

אין שינוי של מסמכי 
המכרז . אנו בוחנים 
אפשרות עתידית של 

הוספת סביבות מבוססות 
AMD  ולכן נרצה לדעת

שלספק הנבחר היכולת 
 לתמוך בנושא

18.  9 5.1.2.3.3.2.2 
 

ויכולת הרצתה במקביל  AMD"יכולת ותמיכה בכתיבת קומפילציה יחידה למעבדי אינטל ו 
 וללא כל שינוי או כתיבת קוד מחדש."

שניהם  AMDעבדי אינטל ו מ
 X86מבוססי פלטפורמת 

אין האוניברסיטה מתייחסת 
במסגרת המכרז להתקנות של 

 סביבות כלשהן. 
על מנת להמשיך בקומפילציה יש 

להגדיר איזו סביבה האוניברסיטה 
מעוניינת לקמפל ולקבל פרטים 

 נוספים.

אין שינוי במסמכי המכרז. 
יש להיצמד לדרישה כפי 

 שכתובה במכרז

19.  9 5.1.2.3.3.2.3 
 

"האחסון המוצע במסגרת המערכת המוצעת הינו פרי פיתוח, ייצור והתקנה של היצרן שלו 
 המערכות מוצעות."

האם כוונת האוניברסיטה לקבל 
הצעות למערכות מבוססות 

Software Defined Storage?. 

יש להיצמד ליצרנים אשר 
צויינו במכרז בלבד ראו 

 3תשובה לשאלה 
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20.  10 5.1.2.3.3.2.5 
 

" המתגים המוצעים במסגרת המערכת המוצעת הינם פרי פיתוח, ייצור והתקנה של היצרן 
 שלו המערכת המוצעת."

עושה שימוש GIGABYTE חברת 
במתגים של החברות המוכרות 

 HPבשוק, בניהן חברת 
נבקש אישור להציע מתגים תוצרת 

HP  עם שרתים תוצרת
GIGABYTE 

כאלו נפוצות יש לציין שהתקנות 
ונעשו בפרט על ידינו אצל מספר רב 

של לקוחות. השילוב עבר את כל 
 הסרטיפיקציות הנדרשות

. אין שינוי במסמכי המכרז
יש להיצמד ליצרנים 
 שצויינו במכרז בלבד 

האוניברסיטה תבחר בהצעה אשר לפי החלטתה מתאימה לה ביותר ומעניקה את מירב  14.2 18  .21
 היתרונות.

ההחלטה תתקבל ע"פ כל  התחייבות לשיטת הניקוד?מה לגבי 
  דין 

נבקש לקבוע כי חילוט ערבות המכרז  במקרים הבאים...." 13.12"צמה את הזכות לחלט או להציג לפירעון את ערבות המכרז  13.12 18  .22
תבוצע אך ורק במקרה של הפרה 

יום  14יסודית שלא תוקנה בתוך 
מהודעה בכתב ולאחר מתן זכות 

לספק וכי החילוט יהיה מוגבל טיעון 
לגובה הנזקים שנגרמו בפועל 

 למזמין.

 אין שינוי במסמכי המכרז 
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 15.5"יודגש ,האוניברסיטה לא תהא אחראית לתשלום כל פיצוי בגין נזק שנגרם למציע עקב  15.5 18  .23
 הסתמכותו על הודעת הזכייה שבוטלה מהטעמים לעיל...."

 נבקש כי:
ביטול ההתקשרות על ידי  .1

המזמין יהיה בכפוף 
לתשלום כלל התמורה עבור 

השירותים אשר סופקו על 
ידי המציע עד למועד 

 הביטול.
רכישת רישוי ו/או שירותי  .2

תחזוקה מהיצרן אינם 
ניתנים לביטול, לכן במקרה 

שהמזמין יחליט לבטל את 
 –ההתקשרות עם המציע 
לא יהיה ניתן לבטל את 

רכישת הרישוי או שירותי 
ו מהיצרן תחזוקה שנרכש

באמצעות המציע, ככל 
שרכישות מסוג זה יתבצעו 

במסגרת אספקת 
 השירותים. 

הבהרות אלו רלוונטיות גם לסעיפים 
להסכם  20.4-ו 20.2, 6.5

 ההתקשרות.

 20.4ראו סיפת סעיף 



 
 

 
 

 

 –נספח א'  20  .24
מפרט ואמנת 

 שירות

מערכת אשכול "אוניברסיטת אריאל מעוניינת ברכש, התקנה, שירות, תמיכה ואחריות של 
 .(" )להלן: "המערכת....." 1.1

נבקש להבהיר, כנהוג בענף, כי 
שירותי התמיכה והתחזוקה אינם 

כוללים טיפול בנזק או תקלה אשר 
נגרמו בשל המקרים המפורטים 

( שימוש או הפעלה לא 1להלן: )
נכונים של התוצרים/המערכת או של 

( ביצוע עבודה או 2כל חלק מהם.   )
רכת או בתוצרים או שינויים במע

בכל חלק מהם, ובכלל זה ממשק 
המערכת על ידי גורם כלשהו לבד 

מעובדי הספק או קבלני משנה שלו. 
( שימוש בתוכנה, חומרה, מדיה, 3)

מוצרים מתכלים או מוצרים אחרים 
( מעשה 4שלא סופקו ע"י הספק. )

זדון, תאונה, כוח עליון או פגעי טבע 
או  למיניהם, הזנחה, נזק בשל אש

מים, הפרעות חשמליות או סיבות 
אחרות שמעבר לשליטתו של הספק. 

( תחזוקה או כיול לקויים או בלתי 5)
( תנאי אתר שאינם 6נאותים. )

הולמים או אי עמידה בדרישה 
( 7לקיום סביבת עבודה נאותה. )

( 8הובלה שלא על ידי הספק. )
הפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים 

קלות שיגרמו ו/או ניתוקים ו/או ת
בשל מערכות החברה ו/או רשת 

הטלפונים הציבורית ו/או בשל כל 
רשת תקשורת אחרת לרבות 

( 4מקובל למעט סעיף )
או  יימחקו המילים "

סיבות אחרות שמעבר 
 "לשליטתו של הספק

 (, 9ויימחק סעיף )
ההנחיות ובלבד ש

המדויקות לביצוע ושמירת 
תנאי עבודה יועברו 

במלואם ובכתב 
 לאוניברסיטה
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האינטרנט ו/או כל מרכיב תקשורת 
( תקלות בתוכנה שאיננה 9אחר )

 end ofנתמכת ע"י היצרן )
support תקלות בחומרה שאיננה/)

 (.End of lifeנמכרת ע"י היצרן )
 7יף הבהרה זו רלוונטית גם לסע

 להסכם ההתקשרות.
 נספח א 20  .25

1 
המערכת תהיה מסופקת, מתוחזקת ובאחריות היצרן על ידי נציג מורשה של אחד היצרנים 

 :לרבות השרתים המוצעיםהבאים: תוצרת אחד היצרנים להלן בלבד, 
זה הינו לצורך מתן מכרז פומבי 

 High פתרון מיטבי לבניית 
Performance Computing 

Cluster. 
קיימים פתרונות  HPC -בעולמות ה

רבים של יצרנים נוספים המובילים 
תחום זה ומיושמים הן בארץ והן 

בעולם בסביבות גדולות מאוד 
 ובכללן באקדמיה.

נבקש את הבהרתכם כי מתן מענה 
עם יצרנים ששמם אינו נזכר 

במסמכי מכרז פומבי זה לא יפגע 
בציון האיכות כל עוד ההצעה נותנת 

 מענה הולם לדרישות המכרז.

. אין שינוי במסמכי המכרז
 3ראו תשובה לשאלה 
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לאחרונה יצאו דגמים חדשים של  מפרט המערכת הנדרשת ורכיביה . 3.3 21  .26
מעבדי אינטל  המעבדים הנ"ל 

יותר  ואטרקטיבייםמשופרים 
במחיר..  על מנת לאפשר שימוש 

בטכנולוגיה העדכנית ביותר ובאותה 
תועלת -עת למקסם את מחיר עלות

עבורכם, נבקש לפשט את המפרט 
ולהגדיר במקום מעבדים ספציפיים, 

מינימום של "כוח מיחשוב" שהוא 
למעשה מספר הליבות הכללי בשרת 

 ( של כל ליבה.  GHzכפול התדר )
 4, שרת של לדוגמה: בדרישתכם

יוגדר כשרת עם  6240מעבדי 
 187.2מינימום "כוח מיחשוב" של  

 (4x18x2.6= 187.2לפי החישוב: )
כמובן שניתן לציין בצמוד כפי 

שהגדרתם בחלק מהמפרטים את 
דרישתכם לכמות המינימלית של 

 זיכרון לכל ליבה.

. אין שינוי במסמכי המכרז
הנושא נבדק טרם כתיבת 

ן יתרון המכרז ונראה כי אי
למעבדים החדשים 
בסביבות שלנו . יש 

להיצמד לתצורות כפי 
 שנכתבו במכרז 

נבקש לציין איזה מערכות הפעלה  מפרט המערכת הנדרשת ורכיביה . 3.3 21  .27
 יותקנו בכל סוג שרת נדרש

ראה סעיף 
Miscellaneous  בעמוד

 למכרז 23
28.  21 3.3 

Management 
node 

Infiniband  איזה סוג חיבורInfiniBand    ?נדרש
 )איזו מהירות(

 100נדרשת מהירות של 
 גיגה  לפורט לפחות
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29.  21 3.3 
Login node 

Infiniband  איזה סוג חיבורInfiniBand    ?נדרש
 )איזו מהירות(

 100נדרשת מהירות של 
 גיגה  לפורט או יותר

30.  21 3.3 
Large nodes 

4 sockets of 18 cores each, 72 cores per node  4האם הצורך בתמיכת השרת ב 
מעבדים נובע משימוש בזיכרון רב 

בשרת? או מרצון להכיל יכולת 
? במפרט הנ"ל אין אף .חישוב גדולה

אחד מאלו שכן הזיכרון הנדרש 
(384G) ( 18וכמות הליבות למעבד 

ליבות( יחסית נמוכה ומאפשרת 
 36מעבדים בעלי  2מימוש בשרת עם 

 .ליבות וכמות הזיכרון כנדרש
 2האם אפשר להציע שרת עם 

מעבדים )כאשר כל אחד עם כמות 
 ליבות כפול(?

 1.5TBבמצב כזה נוכל לתמוך עד 
 זיכרון. 

האם ניתן להציע שרת מבוסס מעבדי 
AMD 

הדרישה במכרז נעשתה 
לאור צורך ספציפי . יש 

להיצמד לתצורות 
המוגדרות במכרז . אין 

אישור להציע דגם מעבד 
 אחר מהמפורט במכרז

31.  21 3.3 
Regular 

nodes 

Intel Xeon Gold 6240 processors 2.6GHz 2x18Cores  .ע"פ המצוין, יש צורך במעבד אחד
 אם יש צורך לתמוך בשני מעבדים?

?  InfiniBand האם יש צורך בחיבור 
 )לא צוין במפרט , האם זו טעות?(

נדרשים שני מעבדים בכל 
שרת . יש צורך בחיבור 

Infiniband  

32.  21 3.3 
GPU Servers 

Intel Xeon Gold 6230 2.1GHz  האם יש צורך במעבד אחד או
 שניים?

 שני מעבדים

33.  21 3.3  
GPU Servers 

Peak Resolution Priority Allows all processors on a  single server so save space ...." :הדרישה עבור Peak 
Resolution Priority Allows  אינה

 דרישת הבהרה.ברורה. 

מדובר בדרישה הנוגעת 
לביצועי המעבדים ועמידה 

 בדרישות המחקר  
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34.  21 3.3 Regular nodes  האם ניתן להשתמש במעבדים
חזקים יותר כדי להקטין את מספר 

 השרתים?

יש להיצמד לדגם הנדרש 
 במכרז

35.  21 3.3 – GPU 
SERVER 

4x NVIDIA V100 GB32 RAM  האם נדרשת חיבוריותGPU  מסוג
NVLINK ?  

 כן 

36.  21 3.3 – GPU 
SERVER 

מה כמות הזיכרון הנדרשת + גודל  
וסוג הדיסקים הנדרשים למערכת 

 ההפעלה ?

 2גיגה זיכרון לפחות ,  192
גיגה לפחות )  480דיסקים 

נחשב  BOSSכרטיס 
  כדיסק (

37.  21 3.3 Regular nodes  נא לפרט האם נדרש חיבור
INFINIBAND ? 

 נדרש

38.  21 3.3 GPU Servers  2או  1נא לפרט האם נדרש מעבד 
 מעבדים,

נא לפרט זיכרון נדרש בשרת , נא 
לפרט האם נדרש דיסק בשרת ,נא 

לפרט האם נדרש כרטיס אינפיניבנד 
או יותר בשרת , מניסיון שלנו שרת  1

יכולים להגיע  V100כרטיסי  4עם 
-בקריאה וכ 10Gלתעבורה של עד 

5G בכתיבה 

 192מעבדים.  2נדרשים 
 ות חגיגה זיכרון לפ



 
 

 
 

 

39.  22 3.3 – LIGHT 
GPU 

SERVER  

מה כמות הזיכרון הנדרשת + גודל  
וסוג הדיסקים הנדרשים למערכת 

 ההפעלה?

 מפרט: ה במסמכי כמופיע

o 128GB 

Memory 
o 2TB 

SATA 

Hard 

Drive 

לא הצבנו מגבלה על 
הסוג אלא על הביצועים, 

 למשל:

• Overall File 

System Latency 

Response 

<250ms 
• Simultaneously 

accessible using 

the following 

protocols and 

APIs 

simultaneously: 

FTP, CIFS, 

NFS, HTTP, 
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SWIFT, REST 

API, NDMP 

and Hadoop 

HDFS 
• Platform and 

OS-independent. 
 
 

40.  22 3.3 – MAIN 
Storage 

Server 

High-performance shared parallel storage : נא להרחיב את הדרישה shared 
parallel storage   ו/אוSCALE 

OUT NAS  

 מאושר 
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41.  22 3.3 4x NVIDIA GeForce RTX 2080 TI  הכרטיס הזה הוא לשוק הבייתי, ולא
ניתן לרכישה עם שרתים, האם ניתן 

להציע כרטיס אחר שנמכר עם 
 שרתים? מה הייעוד של הכרטיס?

תועלת -משיקולי עלות
הוחלט לרכוש כרטיסי 

2080TI  שלNVIDIA .
למרות שמדובר במוצר 
לשוק הביתי כרטיסים 
אלה נרכשים תדיר גם 
כשרתים, וכבר נרכשו 

עבור חוקרים 
באוניברסיטה. לכן זהו 

הכרטיס אותו בחרנו 
לרכוש, אלא אם יוצע 

כרטיס אחר בעל ביצועים 
 טובים יותר ועלות זהה. 

 
42.  22 3.3 Automatic backup solution for home directories on a daily basis (>1TB/day)  האם החומר הדרוש לגיבוי יושב על

האחסון בסעיף הקודם? אם לא היכן 
 כן?

כן. הגיבוי הנדרש הוא בין 
 מערכת אחסון 

43.  22 3.3 
Networking 

As needed for the solution 
 

הכמות אינה מצוינת ואינה יכולה 
ידינו שכן לא צוין להיות מחושבת על 

כמה פורטים רוצים לחבר כל 
מערכת. ולכן כמות הפורטים אינה 
ידועה וכפועל יוצא כמות המתגים 
אינה ידועה. נבקש לציין את כמות 

 המתגים הרצויה.

תכנון כמות המתגים היא 
חלק מפתרון המערכת 

המלא הנדרש . באחריות 
המציע לאפיין פתרון 

תקשורת מיטבי העומד 
 המכרז בדרישות 
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44.  22 3.3 
Server 

cabinet 
cooling unit 

לא צוינו  –"לפי המפרט והתוכניות"  "..מושלם על כל רכיביו לפי המפרט והתוכניות, לרבות יחידות טיפול לחות באוויר"
 המפרט והתוכניות

 ככתוב במסמכי המכרז 

45.  22 3.3 
Light GPU 

Servers 

Intel Xeon Gold 6230 2.1GHz  במעבד כפול ? מצויין האם יש צורך
 מעבד אחד.

 מעבד כפול

46.  22 3.3 
Light GPU 

Servers 

 כמפורט במסמכי המכרז  ? Densityהאם יש דרישה ל  

47.  22 3.3 Light GPU Servers  2או  1נא לפרט האם נדרש מעבד 
מעבדים , נא לפרט זיכרון נדרש 

בשרת , נא לפרט האם נדרש דיסק 
 בשרת ,נא לפרט האם נדרש כרטיס

 או יותר בשרת 1אינפיניבנד 

 שני מעבדים . 

48.  22 3.3 Main Storage server High-performance shared parallel storage Assuming you mean 

“HPC Storage solution 
with a Shared & Parallel 

File-System?” 

And with InfiniBand 
connectivity? 

 

פתרון האחסון חייב לעמוד 
הדרישות במסמכי בכלל 

 המכרז .
אין חובה לחיבור 

אינפיניבנד לאחסון אך יש 
חובה לעמוד בדרישות 

 הביצועים . 



 
 

 
 

 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

49.  22 3.3 Main Storage server 

• Integrated software.  

 

Do you mean: Parallel 
File-System 

intergrated/Embedded 
within the Storage 

system ? 

If not – what do you 
mean ? 

If yes – why are you 
asking below for non-

parallel protocols like: 
NFS, SMB, REST, 

others ? 

 

במסמכי המכרז נדרשת 
 shared parallelמערכת 

storage  שיודעת לעמוד
 MASSIVE-ב

PARALEL ACCESS 
של מחשבי עיבוד ) 

MASSIVE 
PARALEL 

PROCESING  והן )
יודעת לשרת צרכים 

נוספים כגול גישה דרך 
ממשקים סטאנדרטיים 

 כמפורט המכרז . 

50.  22 3.3 Main Storage server 
750TB net volume at 100% utilization 

assuming – 750TB-RAW 
Capacity ? 

 

 טרה לשימוש 750נדרש 
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51.  22 3.3 Main Storage server 

• 3GB/s throughput (regardless the workload)  

 

IN REAL HPC workloads – 
sizing is key – can you elaborate 
more on the IO profile & IO Size 
& number of files and how many 

clients ? 

How will this be benchmarked ?  

what FIO or IOR Syntax ? 

המערכת תשרת צרכי 
חוקרים בקמפוס . מספר 

אין כרגע נתונים מדויקים 
מעבר לנכתב במסמכי 

 המכרז

52.  22 3.3 Main Storage server 

• Expandable to >2000TB  

assuming to 2000TB-RAW 
Capacity ? 

 

הכוונה לנפח זמין לשימוש 
 (NET  ) 



 
 

 
 

 

53.  22 3.3 Main Storage server 

• Simultaneously accessible using the following  

protocols and APIs simultaneously: FTP, CIFS, NFS, HTTP, SWIFT, 
REST API, NDMP and Hadoop HDFS  

 

 
 

this is confusing and 
contradicting HPC systems 

- None of this protocols 
are relevant in HPC 

- None are parallel – yet 
you are asking above for 

a parallel file-system 
- none of these protocols 

are relevant in HPC 
clusters as usually in all 

HPC workflows – 
customers are using the 

parallel file-systrem 
client to achieve best 

performance and none 
of these protocols which 

are purely IT oriented 
- all have big HPC 

clusters with parallel 
file-systems – and none 

are using these “IT” 
protocols 

המערכת נועדה לשמש 
וכן צרכים  HPCצרכי 

 -. הדרישה היא ל עתידיים 
shared parallel 

storage  ויש צורך
שהאחסון יתמוך בכל 

 הדרישות במכרז
 

אין צורך בשלב זה 
 GPU-בתמיכה ב
DIRECT 

 
הדרישות הנדרשות הן אלו 
 המצוינות במסמכי המכרז
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Please remove this section – as 
not relevant for HPC workflows 

IN HPC workflows we use the 
Filesystem’s native client which 
we deploy on the compute nodes 

– if you also wish to have NFS 
or SMB access please do advise 

Don’t you need a storage 
solution that support GPU 

DIRECT ? 

Do any of your 
applications/users – use MMAP 
?  as used by many customers to 

boost application performance 
54.  22 3.3 Main Storage server 

Platform and OS-independent.  

not Clear – what “platform” ? 
 
 

-האחסון נדרש כ
APPLIANCE  הכולל את

 כל היכולות מובנות
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55.  22 3.3 • Backup storage to be placed on a different site.  
• Automatic backup solution for home directories on a daily basis 

(>1TB/day)  

Not clear what you want to 
backup ?  

In HPC solutions the data is not 
backed usually…  Please clarify  
What is the connection between 

the two sites ? 

התקשורת בין האתרים 
. הדרישה היא  IPהיא 

לרפליקציה אסינכרונית 
ואינקרמנטאלית של חלק 

מהמידע שיוגדר כחשוב 
באחסון הראשי וגיבוי שלו 

 BACKUP-לאחסון ה
 ברמה יומית . 

56.  22 3.3 Networking Do we need to connect the 
solution to other networks or is it 
a stand alone solution ?  If we do 

need to connect it to other 
networks, please specify what 

connectivity is needed and 
which component in the solution 

needs this connectivity ?,  
Do you have a drawing of the all 

solution? 

הפיתרון יעמוד בפני עצמו . 
אין צורך לחבר לרשתות 

 אחרות

57.  22 3.3 Main storage server  אין מערכת אחסון שהיא גם
parallel file system  גם עובדת

infiniband  וגם תומכת בכל
הפרוטוקולים הדרושים, האם ניתו 

 להתגמש בחלק מהפרוטוקולים ?
 באמת דרושים?האם כולם 

פתרון האחסון חייב לעמוד 
בכלל הדרישות במסמכי 

 המכרז .
אין חובה לחיבור 

אינפיניבנד לאחסון אך יש 
חובה לעמוד בדרישות 

 הביצועים .
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58.  21-
23 

3.3 
Login node 

נא הבהרתכם איזה מהדר  " מפרט המערכת ומרכיבה..."
)קומפיילר( נדרש ומהי כמות 

 המשתמשים בו זמנית.

אנו מבקשים כי לא תהיה 
מגבלה בשימוש 

בקומפיילרים. במערך 
המחשוב ישתמשו 

חוקרים רבים ולכל אחד 
קוד/תוכנה אחרת כך 

שצריך תמיכה בכל 
הקומפיילרים 

הסטדנדרטיים כולל 
גרסאות קודמות. מלבד 

הקומפיילרים 
הסטנדרטיים נדרשת 

תמיכה בכל הקומפיילרים 
)למשל  mpiשל 

mpich2, openmpiושל ) 
OpenMPל .- GPU 
 .CUDAתמיכה ב 

 
59.  21-

23 
3.3 

Nodes 
דרישה למהירות הזיכרון לשרתים  " מפרט המערכת ומרכיביה..."

אינה מוזכרת במכרז, האם נדרש 
לספק את המהירות המקסימלית 

שהמעבד תומך בה או שניתן לספק 
 ? מהירות נמוכה יותר

 2933נדרשת מהירות 
MHZ  במידה ויש בעיה .

נקודתית בשרת ספציפי 
המכריחה שימוש במהירות 

הנושא יבדק  –נמוכה יותר 
 וישקל נקודתית
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60.  21-
23 

3.3 
Nodes 

 האם ניתן להציע שרתים אשר ב " מפרט המערכת ומרכיביה..."
DPC2 (Dimm per channel)  יש

 ? ירידת מהירות בזיכרון
 

 ניתן . 

61.  21-
23 

3.3 
Nodes 

 dual port או one port האם נדרש המערכת ומרכיביה..."" מפרט 
 ? InfiniBand 100Gb של

בהתאם לאפיון הפיתרון 
האופטימאלי עליו יחליט 

 הספק 
62.  21-

23 
3.3 

Nodes 
או ב   cx5האם נדרשת תמיכה ב  " מפרט המערכת ומרכיביה..."

cx6   או שניהם ב InfiniBand- ? 
  CX6רצוי 

63.  21-
23 

3.3 
Nodes 

האם נדרשות מסילות לשרתים  מפרט המערכת ומרכיביה..."" 
 ? בהצעה

 כן . 

64.  21-
23 

3.3 
Nodes 

האם נדרש לספק ג'יביקים כחלק  " מפרט המערכת ומרכיביה..."
 ?מהמענה

 כן 

65.  21-
23 

3.3 
Nodes 

האם יינתן ניקוד למערכות ניהול  " מפרט המערכת ומרכיביה..."
 ? לשרתים

 

 נדרשת מערכת ניהול . 

66.  21-
23 

3.3 
Nodes 

האם יינתן ניקוד למערכות אבטחה  " מפרט המערכת ומרכיביה..."
חומרתית אשר מונעות הרצת קוד 

 ?  BIOS זדוני ברמת ה

פירוט הניקוד יהיה כפי 
 שנכתב במכרז 

67.  21-
23 

3.3 
GPU Servers 

נבקש להוסיף כמה זיכרון נדרש  " מפרט המערכת ומרכיביה..."
 לשרת.

 גיגה לפחות  192

68.  21-
23 

3.3 
GPU Servers 

 שני מעבדים  האם נדרש מעבד אחד או שניים " מפרט המערכת ומרכיביה..."

69.  21-
23 

3.3 
GPU Servers 

 .NVLINKהאם נדרש  " מפרט המערכת ומרכיביה..."
 

 כן 
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70.  21-
22 

3.3 
GPU Servers 

 8האם ניתן לספק מארז אחד עם  " מפרט המערכת ומרכיביה..."
 ?V100כרטיסים גרפיים 

  NVLINKכן , אם תומך 



 
 

 
 

 

71.  21-
23 

3.3 
Light GPU 

Servers 

לא תומכת   Nvidiaחברת  " מפרט המערכת ומרכיביה..."
בשרתים ולכן  Tiבכרטיסי 

אנחנו מציעים להחליף את 
הכרטיס הנ"ל בכרטיסי 

Nvidia GPU   נתמכים כדוגמת
4T Nvidia ,Nvidia 

RTX4000 
ניתן לראות הסבר ופירוט 

לעניין זה באתר החברה 
בכתובת אתר 

-https://www.nvidia.com/en
us/support/warranty/. 

 להלן: 
NVIDIA TITAN RTX, NVIDIA 
TITAN V, NVIDIA TITAN Xp, 

NVIDIA TITAN X, GeForce 
RTX 2080 Ti FOUNDERS 

EDITION, GeForce RTX 2080 
SUPER FOUNDERS 

EDITION, GeForce RTX 2080 
FOUNDERS EDITION, 

GeForce RTX 2070 SUPER 
FOUNDERS EDITION 

"Warranted Product is intended 
for consumer end user purposes 

only, and is not intended for 
datacenter use and/or GPU 

cluster commercial deployments 

תועלת -משיקולי עלות
הוחלט לרכוש כרטיסי 

2080TI  שלNVIDIA .
למרות שמדובר במוצר 
לשוק הביתי כרטיסים 
אלה נרכשים תדיר גם 
כשרתים, וכבר נרכשו 

עבור חוקרים 
באוניברסיטה. לכן זהו 

הכרטיס אותו בחרנו 
לרכוש, אלא אם יוצע 

כרטיס אחר בעל ביצועים 
 ועלות זהה.  זהים

 

https://www.nvidia.com/en-us/support/warranty/
https://www.nvidia.com/en-us/support/warranty/
https://www.nvidia.com/en-us/support/warranty/
https://www.nvidia.com/en-us/support/warranty/
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("Enterprise Use"). Any use of 
Warranted Product for 

Enterprise Use shall void this 
warranty." 

 
 

72.  21-
23 

3.3 
Main 

Storage 
server 

אינה  HDFS -תמיכה ב " מפרט המערכת ומרכיביה..."
, כמו  HPC רלוונטית לעולם ה

כן גם יצרניות האחסון שאושרו 
ו  Scalityעבור המכרז הנ"ל 

Qumulo  אינן תומכות
, נבקש HDFSבפרוטוקול 

להוריד את הדרישה לתמוך 
 .HDFSבפרוטוקול  

יש להתייחס לדרישות כפי 
 שנכתבו במסמכי המכרז 

73.  21-
23 

3.3 
Main 

Storage 
server 

מהי התפלגות המידע המאוחסן  המערכת ומרכיביה..."" מפרט 
? קבצים קטנים ? גדולים ? האם 

ישנם הרבה קבצים הקטנים 
כמה מכל סוג   128k  -מ

 באחוזים

המערכת תשרת צרכי 
מספר חוקרים בקמפוס . 
אין כרגע נתונים מדויקים 
מעבר לנכתב במסמכי 
 המכרז

 
74.  21-

23 
3.3 

Main 
Storage 

server 

האם ניתן להציע פתרון לחיבור  המערכת ומרכיביה..."" מפרט 
בעזרת  Storage Serverה 

Ethernet getaway   המתחבר
 למתג האינפיניבנד?

פתרון האחסון חייב לעמוד 
בכלל הדרישות במסמכי 

 המכרז .
אין חובה לחיבור 

אינפיניבנד לאחסון אך יש 
חובה לעמוד בדרישות 

 הביצועים .
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75.  21-
23 

3.3 
Backup 
Storage 

server 

נא לציין את אורך הסיבים  " מפרט המערכת ומרכיביה..."
המחברים בין שני חדרי 

 המחשב?

ומתגי   IPקיימת תקשורת 
תקשורת תיקניים בין חדרי 
השרתים כך שהאורך אינו 

רלוונטי ובכל מקרה זה 
 באחריות האוניברסיטה

76.  21-
23 

3.3 
Backup 
Storage 

server 

נא לציין סוג וכמות הסיבים בין  יביה..."" מפרט המערכת ומרכ
 חדרי המחשב?

ומתגי   IPקיימת תקשורת 
תקשורת תיקניים בין חדרי 

השרתים כך שהכמות  
איננה  רלוונטית ובכל 

מקרה זה באחריות 
 האוניברסיטה 

77.  21-
23 

3.3 
Backup 
Storage 

server 

נא לציין האם נדרשת תקשורת  " מפרט המערכת ומרכיביה..."
אינפיניבנד או אחרת ומה 

 המהירות הנדרשת?

פתרון האחסון חייב לעמוד 
בכלל הדרישות במסמכי 

 המכרז .
אין חובה לחיבור 

אינפיניבנד לאחסון אך יש 
חובה לעמוד בדרישות 

 הביצועים .
78.  21-

23 
3.3 

Backup 
Storage 

server 

האם פתרון הגיבוי אמור לעבוד  " מפרט המערכת ומרכיביה..."
מערכת האחסון או ברמת ברמת 

 מערכת ההפעלה?
 

בהתאם לנכתב במסמכי 
 המכרז

79.  21-
23 

3.3 
Networking 

האם נדרשת רשת  ניהול  " מפרט המערכת ומרכיביה..."
לקלסטר? )רשת נפרדת בנוסף 

לרשת האינפיניבנד 
לאפליקציות( נא לציין את סוג 

 החיבור והמהירות הנדרשת.

 כן . לפי המלצת המציע 
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80.  21-
23 

3.3 
Networking 

האם נדרשת לכל הקלסטר  " מפרט המערכת ומרכיביה..."
)שרתי ניהול, שרתי החישוב, 

, מערכת GPUשרתי ה 
האחסון...( טופולוגית 

 Non-blocking -אינפיניבנד 
Mellanox Infiniband 

 בהתאם לכתוב במכרז  –כן 

81.  21-
23 

3.3 
Server 

cabinet 
cooling unit 

נדרשת יחידת קירור עם  ומרכיביה..."" מפרט המערכת 
באיזה  40kW - הספק 

 טמפרטורת מים?
 

 -כמופיע במסמכי המכרז 
  של DCL  כדוגמת

LIEBERT 

82.  21-
23 

3.3 
Server 

cabinet 
cooling unit 

באיזה מקום יהיו ביחידות  " מפרט המערכת ומרכיביה..."
עיליים או  -  חיבורי המים

 תחתונים?

 -כמופיע במסמכי המכרז 
  של DCL  כדוגמת

LIEBERT 

83.  21-
23 

3.3 
Server 

cabinet 
cooling unit 

מערכת  DCLאין למערכות  " מפרט המערכת ומרכיביה..."
בקרת לחות משום שמדובר 

 .במערכת סגורה

 -כמופיע במסמכי המכרז 
  של DCL  כדוגמת

LIEBERT 

84.  23 3.3 UPS ?לא ברורה השאלה  כמה פאזות החשמל באתר 
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לפי הבקשה, אנו מבינים כי יש  אספקה והתקנה 5 23  .85
דרישה להתקנה פיזית של הציוד 

וחיבור הציוד לפני התקנות התוכנה 
שייעשו על ידי האוניברסיטה. נא 

 אישורכם. 
נא לפרט במידה ויש צרכים 

 נוספים מעבר לנאמר לעיל

 HPCאנו מצפים לקבל 
CLUSTER  עובד . נדרשת

התקנה פיזית , מערכות 
הפעלה ,  מערכת ניהול 

לשרתים , מערכת ניהול 
 OPEN)דוגמת  לקלאסטר

HPC ודומיהם   או ברייט
 Workloadוכן 

Scheduler  . ) 
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במידה ויתבקש, על הספק להיערך לבצע העתקת דיסקים של מידע ותוכנות קיימים, לצורך  5.2 24  .86
 שתסופק, לפי דרישת האוניברסיטה. .התקנה על המערכת  5.2

נבקש  להבהיר כי בעת 
חתימת הצדדים על 

ההסכם, תתחייב 
האוניברסיטה לתת לספק 

את כלל התשתיות 
הנדרשות וזאת יעל מנת 

שהספק יוכל לעמוד 
 בהתחייבותו ע"פ ההסכם. 
יוער כי התשתית הנדרשת 

כוללת חדר מחשבים 
המתאים מבחינת כלל 

יכת התנאים ) פיזיים, צר
חשמל, מיזוג אויר וכו' ( 

 .HPCלהתקנת מערכת 
נבקש כי תנאי זה יהיה 

תנאי מהותי אשר אי 
עמידה בו מצד 

האוניברסיטה תגרור את 
התשלום המלא טרם 

 התקנת המערכת. 
 9.4ס' זה  נכון גם לס' 

 .55שבעמוד 

מקובל למעט הסיפה 
שמתחילה במילים: "נבקש 

כי תנאי זה" עד לסוף 
 הפסקה

במידה ויתבקש, על הספק להיערך לבצע העתקת דיסקים של מידע ותוכנות קיימים, לצורך  5.2 24  .87
 התקנה על המערכת שתסופק, לפי דרישת האוניברסיטה. . 5.2

נבקש כי יינתן פירוט מה 
נדרש וזאת בשל צורך של 

הספק להעירך בהתאם 
 לנדרש.

 לא רלוונטי בשלב זה 
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י שימוש מבצעי נבקש שיובהר כ בדיקות קבלה 6 24  .88
ימים  30במערכת לתקופת העולה על 

קלנדריים יחשב כאישור קבלה של 
המערכת, בכפוף להתחייבות הספק 
 לתיקון תיקונים, ככל שיהיו כאלה.

 אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש לפרט לאיזה מערכות הציוד      6.4.3 24  .89
אמור להתחבר ואיך להתחבר אליו? 
נא לפרט ככל האפשר על התשתיות 

 הקיימות 

לתשתיות הרשת של 
האוניברסיטה על מנת 

לאפשר חיבור לשרתים 
 מתוך הרשת ולאפשר גיבוי 

איזה מודולים נא לפרט  ;בדיקת הרצת מודולים נבחרים במהירות וביצועים טובים באשכול . 6.4.8 24  .90
אמורים להיבדק ומה 

הקריטריונים לעמידה 
 בביצועים.

על הספק לספק מסמכי 
בדיקה אשר יועברו 

לאוניברסיטה לאישור לפני 
 ביצוע 

 נבקש כי ס' זה יימחק. בדיקת הרצת מודלים נבחרים במהירות וביצועים טובים באשכול: 6.4.8 24  .91
בשום שלב לא הוגדרו 

 מבחני הרצת מודלים ו/או
ביצועים ו/או כל מבחני 
קבלה דומים ועל כן אין 

הספקית יכולה להתחייב 
לס' זה והדבר יכול וימנע 

ממנה להגיש הצעתה 
 למכרז זה!

על הספק לספק מסמכי 
בדיקה אשר יועברו 

לאוניברסיטה לאישור לפני 
 ביצוע



 
 

 
 

 

המערכת, יינתן על ידי לאחר שתסיים האוניברסיטה את ביצוע הבדיקות, כולל מבחני קבלת  6.5 24  .92
 נציג האוניברסיטה אישור על השלמת העבודה

נבקש להבהיר כי על אף האמור בכל 
מקום אחר במסמכי המכרז ו/או 

בהסכם, אישור קבלה יהא בקרות 
( התאריך שבו 1המוקדם מבין: )

יוכיח הספק למזמין, כי המערכת 
תואמת באופן מהותי את דרישות 

יל ( התאריך שבו יתח2המכרז; )
המזמין להשתמש במערכת או 

בחלקה לכל מטרה שהיא מלבד 
( ביום 3ביצוע בדיקות קבלה; )

החמישי לאחר הודעת הספק כי 
המערכת מוכנה לבדיקות קבלה, 

כאשר בדיקות הקבלה נדחו מסיבות 
( ביום 4התלויות במזמין; או )

החמישי לאחר תחילת בדיקות 
הקבלה של המערכת, אם המזמין לא 

את המערכת או לא  אישר עד אז
מסר לספק רשימה בכתב של כל אי 
ההתאמות המהותיות של המערכת 

 לקריטריונים הקבועים במכרז. 
נבקש גם להבהיר כי מתן אישור 

התאמה -קבלה לא יעוכב מחמת אי
מינורית של המערכת לדרישות 
המפורטות במכרז. לאחר מועד 

האישור יעשה הספק מאמץ מסחרי 
מה, כאמור התא-סביר לתקן כל אי

 שהתגלתה בזמן בדיקות הקבלה.
 

 כמופיע במסמכי המכרז
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 14.2הבהרה זו רלוונטית גם לסעיף 
, ולטבלת מנגנון הקנסות 27בעמ' 
 .28בעמ' 

 במידה ויתבקש, על הספק להיערך לבצע העתקת דיסקים של מידע ותוכנות קיימים, לצורך 5.2 24  .93
 האוניברסיטההתקנה על המערכת שתסופק, לפי דרישת 

האם ניתן לקבל פירוט לגבי מה 
 נדרש בפועל?

 87ראה סעיף 

שרות לא כולל    מה הכוונה בחומרה? הספק יבצע עדכונים ושדרוגים למערכת ורכיביה השונים, ברמת החומרה והתוכנה 7.1 24  .94
 שדרוגי חומרה.

מדובר בעדכוני קושחה 
 לחומרה 

ויספק שירות בשעות הפעילות של האוניברסיטה להלן (שעות מרכז השירות הטלפוני יפעל  8.6 25  .95
 :)אלה יכולות להיות שונות בחגים ובמועדים, על פי הודעת האוניברסיטה

בדרישת האחריות ביקשתם רמת 
אשר איננה כוללת  NBDשירות 

שירות ביום שישי , נבקש להוריד את 
 הדרישה לשירות ביום שישי

  אין שינוי במסמכי המכרז
 9.1יף ראה סע



 
 

 
 

 

 פיצויים מוסכמים 15-16 27  .96
 -;  15.1" במידה הספק לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות, ייגבו ממנו 

פיצויים מוסכמים כמופיע בסעיף  יכול ויעשה בדרך  16קנסות בגין אי עמידה בתקני שירות 
בחתימה ואישור של  15.2מימוש פיצויים מוסכמים על ידי המזמין .  –של קיזוז מחשבונית 

מורשה חתימה מטעם המזמין ו/או על ידי המזמין בכל דרך אחרת.  . ויובהר, אין בפיצויים 
אחרת כנגד הספק, לרבות  15.3המפורטים בטבלה כדי למנוע מהמזמין הפעלת כל סנקציה 

 חילוט ערבות החוזה"
 "מנגנון קנסות בגין אי עמידה בתקני שירות.

 עמוד בדרישות המפורטות להלן....""במידה והספק לא י

 נבקש לקבוע כי:
זכות המזמין לפיצוי  .1

מוסכם תחול רק לאחר 
שהספק קיבל התראה 
בכתב על כך מהמזמין 

וניתנה לספק שהות סבירה 
לתיקון הטעון תיקון 

כמפורט בהודעת המזמין 
 וההפרה לא תוקנה, כאמור. 

תיקבע תקרה כספית לסך  .2
הפיצוי המוסכם שעשוי 

מוטל על הספק, על להיות 
פי כל סעיפי המכרז 

וההסכם, אשר לא תעלה על 
מהתמורה ששולמה  5%סך 

 בפועל לספק לפי ההזמנה.
נבקש להבהיר כי הספק לא  .3

יישא באחריות 
להפרה/איחור/עיכוב 

בלוחות הזמנים שייגרמו 
בנסיבות שבשליטת המזמין 

ו/או מי מטעמו, ו/או 
בנסיבות שבשליטת צד 

בנסיבות  שלישי כלשהו ו/או
של כוח עליון וכי לא יוטל 

על הספק פיצוי מוסכם בגין 
אי עמידת הספק שנגרמה 

 עקב איזו מהנסיבות הללו.

 מקובל באופן חלקי: 
לאוניברסיטה  (1

שיקול דעת 
במקרים מיוחדים 

שניתן לפי דעתה 
הבלעדית ליתן 

התראה לתיקון, 
אה ליתן התר

טרם קביעת 
פיצויים 

מוסכמים של עד 
 ימים.  7

 לא מקובל (2
מקובל עד  (3

המילים "ו/או מי 
מטעמו ו/או 

בנסיבות 
שבשליטת..." עד 

 סוף הפסקה
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הבהרות אלו רלוונטיות גם לסעיף 

 .35בעמ'  14.11
97.  27' 

28 
נבקש שיובהר כי פיצויים מוסכמים  קנסות בגין אי עמידה בתקני שירות 16.2

כמפורט בסעיף יכול ויוטלו על 
החריגה הספק, רק במקרה בו אירעה 

מרמות השירות המחייבת מסיבות 
המצויות בשליטתו של הספק בלבד 
 2ובכפוף לתקופת חסד )"גרייס"( של 

חריגות קודמות זהות )ביחס לכל 
חריגה(. בכל מקרה נבקש שיובהר 

שסך כל הפיצויים המוסכמים בהם 
עשוי הספק לשאת מכוח הסכם זה 

מהתמורה החוזית  15%לא יעלה על 
 .השנתית המוסכמת

 96ראו תשובה לשאלה 



 
 

 
 

 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

טבלת מנגנון  28  .98
קנסות בגין אי 
עמידה בתקני 

 שירות

נבקש לקבוע כי זכות  .1 טבלת מנגנון קנסות בגין עמידה בתקני שירות
המזמין לפיצוי מוסכם 
תהיה בהתאם לאמור 

במגבלות המבוקשות לעיל 
במסמך זה, כמו גם זכות 
המזמין לחילוט הערבות 

 וסיום ההתקשרות.
הפיצוי המוסכם לכל סכום  .2

יום עיכוב על כל חריגה 
מלבד אי אספקת ציוד 
 100חלופי יופחת לסך של 

.₪ 
סכום הפיצוי המוסכם לכל  .3

אירוע בגין עיכוב במענה 
 30הטלפוני יופחת לסך של 

.₪ 
סכום הפיצוי המוסכם לכל  .4

איחור של טכנאי לטיפול 
בגין קריאת שירות יופחת 

 ₪. 100לסך של 
כם ליום סכום הפיצוי המוס .5

עיכוב באספקת ציוד חלופי 
 ₪. 150יופחת לסך של 

לא מקובל, ראו תשובה 
 96לשאלה 
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 נספח א' 28  .99
 5סעיף 

נבקש להגדיר "חריגה  .1 טבלה
 3חוזרת" כחריגה החוזרת על עצמה 

פעמים במהלך תקופה של חודש, 
ובלבד שהחריגה לא אירעה כתוצאה 
ממעשה או מחדל של האוניברסיטה 

שלא בשליטת הספק  או גורם אחר
והוא לא יכול היה למנוע, לרבות 

 בשל כוח עליון.
נבקש להגביל את סכום  .2

 10%-הקנסות כך שלא יעלו על
 מגובה התמורה השנתית.

  96ראו תשובה לשאלה 

 -נספח ב'  30  .100
 ההצעה

3(12) 

נבקש לאפשר מתן פרטי העו"ד  "פרטי רו"ח של המציע"
המאמת את זהות מורשי החתימה 

עה, חלף פרטי המידע אודות להצ
 הרו"ח. 

 מקובל
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עבור המערכת המציע הינו נציג מורשה למכירה, שיווק, אספקה ומתן שירות בישראל של ו 6.1 31  .101
 :), של אחד מן היצרנים הבאים (יש לסמן בטבלה על פי היצרן של המערכת המוצעתהמוצעת

זה הינו לצורך מתן מכרז פומבי 
 High פתרון מיטבי לבניית 

Performance Computing 
Cluster. 

קיימים פתרונות  HPC -בעולמות ה
רבים של יצרנים נוספים המובילים 

תחום זה ומיושמים הן בארץ והן 
בעולם בסביבות גדולות מאוד 

 ובכללן באקדמיה.
נבקש את הבהרתכם כי מתן מענה 

עם יצרנים ששמם אינו נזכר 
במסמכי מכרז פומבי זה לא יפגע 

ות כל עוד ההצעה נותנת בציון האיכ
 מענה הולם לדרישות המכרז.

.  אין שינוי במסמכי המכרז
נבחרו יצרנים מובילים 

בעלי נציגות ושירות 
מקומיים העונים על 

 דרישות הפרויקט .
לא ניתן להגיש מענה עם 

 ספקים שאינם ברשימה זו 

פיצויים מוסכמים ₪,  1,000של  ...ואנו מסכימים כי במידה ונפר התחייבותנו זאת, נשלם סך 14.11 35  .102
עבור כל יום איחור בתחילת העבודה וזאת עם דרישתה הראשונה של האוניברסיטה וללא 

 הוכחת נזק.

נבקש שיובהר כי הפיצוי המוסכם 
האמור יוטל על הספק רק במקרה בו 

נגרם האיחור מסיבות המצויות 
בשליטתו הבלעדית של הספק ובכפוף 

 איחור. ימי 7למגבלה של מקסימום 

 אין שינוי במסמכי המכרז

 –נספח ב  35  .103
14.11 

פיצויים מוסכמים ₪,  1,000...ואנו מסכימים כי במידה ונפר התחייבותנו זואת, נשלם סך של 
 עבור כל יום אילור בתחילת העבודה....

נבקש להגביל את סכום הקנסות כך 
ממחיר הציוד  0.5%שלא יעלה על 

כללית שבאיחור לשבוע, ועד תקרה 
 ממחיר הציוד שבאיחור. 10%של 

 אין שינוי במסמכי המכרז
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בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים  -1976.  ,הנני מצהיר בזאת כי עד 16.1 16.1 36  .104
,התשל"ו למועד חתימתי על תצהיר זה ,לא הורשעה החברה ו/או בעל זיקה אליה ,ביותר 

ים )איסור העסקה שלא עדין והבטחת תנאים עפ"י חוק עובדים זר -1991משתי עבירות  
ו/או חוק שכר  -1987הוגנים ,(התשנ"א  ואם הורשעו ביותר משתי עבירות ,הרי שחפה שנה 

 "העבירות"( -מינימום ,התשמ"ז אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה )להלן 

הספק, באמצעות מורשי החתימה, 
יכול לתת הצהרה ביחס לספק עצמו. 

בת של חברה  הספק הינו חברה
ציבורית, אשר נשלטת, בשרשור ע"י 

חברה ציבורית זרה. בשים לב לכך 
שלבעלי המניות ולבעלי השליטה אין 

קשר לפעילות הספק ו/או ליכולתו 
לעמוד בתנאי המכרז, ולאור המבנה 

התאגידי המתואר וממילא הספק 
אינו יכול להצהיר בשם בעלי המניות 

ובעלי השליטה בו, מבוקש כי 
יחסות תהא לספק בלבד ולא ההתי

לבעלי הזיקה לו. ככל שבקשתנו לא 
תתקבל, ההצהרה ביחס לבעלי 

הזיקה בספק יכולה להינתן למיטב 
 הידיעה בלבד.

 אין שינוי במסמכי המכרז 
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הריני להתחייב כי החברה ,נושאי המשרה שבה ,עובדיה ,קבלני המשנה וכל אדם אחר מטעמה  17.1 36  .105
במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים לכל אורך תקופת  ,לא נמצאים ולא ימצאו

ההתקשרות ואף במהלך תקופה של שנה לאחריה ,וזאת לרבות ניגוד עניינים עם 
 האוניברסיטה ,עובדיה ,יועציה למכרז זה ומי מטעמה

 נבקש להבהיר כי:
כלל ההתחייבויות לאי  .1

ניגוד עניינים יחולו רק על 
נותני השירותים/העובדים 

עם הספק אשר מט
מעורבים בפועל באספקת 
השירותים על פי מסמכי 

 מכרז זה.
מתן השירותים נשוא  .2

המכרז לכשעצמם, לא 
יהווה הימצאות במצב של 

ניגוד עניינים, שכן זהו 
עיסוקו של הספק ואין זה 

סביר להגבילו בכך. כמו כן, 
נבקש להגביל את תקופת 

ניגוד העניינים לתקופת 
 ההתקשרות בלבד. 

אינו יכול להתחייב  הספק .3
בשם לקוחותיו ובשם כל 

עובד/קרוב אשר עלול 
להחזיק מניות מיעוט 

בחברות ציבוריות כלשהן 
והתחייבויות אלו יכולות 

להינתן למיטב הידיעה 
 בלבד.

מקובל למעט נושאי משרה 
בנוסף לנותני שירותים 

 ועובדים
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 –נספח ב  37  .106
18.3 

יוחרג גם מידע שהיה ידוע  נבקש כי המידע לא יכלול מידע ספציפי...
לנו טרם מסירתו על ידי 

 האוניברסיטה

 מקובל 

 –נספח ב  38  .107
18.4.7 

נבקש כי תקופת  .1 
 3-ההתחייבות תקוצר ל

 שנים
נבקש הבהרה בנוגע  .2

למשמעות ולהקשר של 
המשפט "הן לפני תקופת 
ההתקשרות, הן בתקופת 

ההתקשרות ולאחריה בכל 
הנוגע להגשת ההצעה 

 לעיל".לביטוח כאמור 
המשפט הזה קצת תלוש מההקשר 

 הכללי של הסעיף.

 מקובל בכפוף לנספח י"ב

 נספח ז' 49  .108
 3.14 -3.15  

מחושבת  7 -ו 6העלות לשנת שירות  עבור המערכת, כאחוז מעלות הרכישה 7 -ו 6עלות לשנת שירות ואחריות 
כאחוז מעלות כל מערכת ? אם לא, 

 אנא ציינו כאחוז מאיזה רכיב.

נשאלת השאלה של עלות 
 5השירות למערכת מעבר ל 
השנים הרשומות במכרז 

  7ולשנה  6לשנה 



 
 

 
 

 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

"והואיל" השני  51  .109
 בעמוד

והואיל  והספק מעוניין לספק את השירותים לאוניברסיטה והוא מצהיר כי הוא עוסק בביצוע 
השירותים מהסוג הנדרש וכי הוא רשאי על פי כל דין לבצע את השירותים עבור 

וניברסיטה וכי הוא בעל הידע ,הניסיון ,המיומנות ,הרישיונות ,ההיתרים ,האמצעים , כוח הא
האדם ,הניסיון ,ההון וכל דבר נוסף הדרוש לביצוע השירותים ולשביעות רצון המלאה של 

 האוניברסיטה בהתאם להוראות המכרז והסכם זה;

נבקש להוסיף לאחר המילים "על פי 
י, כל דין" את המילים "ישראל

החלות על הספק". עוד נבקש 
להבהיר כי ככל שהמזמין נדרש 

לעמוד בהוראות דין כלשהו בקשר 
לביצוע השירותים, הוא יעביר לידי 

הספק פירוט פרקטי של יישום 
הוראות אלה מראש ובכתב, על מנת 
שהספק יוכל להיערך לעמידה בהן. 

אין ביכולתו של הספק ואין זה בגדר 
עת מה הן ידיעותיו המקצועיות לד

הוראות הדין החלות על המזמין ו/או 
על השירותים שהוא מבקש שהמזמין 

 יבצע עבורו.
 8.2הבהרה זו רלוונטית גם לסעיף 

)"בכפוף לכל דין"(  53בעמ' 
 18.1ולהתחייבויות הספק לפי סעיף 

 .59בעמ' 

 אין שינוי במסמכי המכרז
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הוראות המפרט המצורף למכרז ולהישמע  ... הספק מתחייב לבצע את השירותים בהתאם לכל 5.3 52  .110
 להוראות נציג האוניברסיטה....

נבקש שיובהר שהשירות הינו 
בהתאם ובכפוף למדיניות יצרן 

הציוד הרלוונטי והאחריות 
המסופקת לציוד על ידו ובכל מקרה 

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, וכן נזק 

שאירע כתוצאה מתקלה בזרם 
החשמל, כוח עליון, ברק, אש, מים, 
אסון טבע, ציוד שטופל או שנעשה 

 ניסיון לתקנו שלא על ידי הספק.
 

 20ראו תשובה לשאלה  

נבקש שיובהר כי בכל מקרה של  להביא הסכם זה לידי סיום.... האוניברסיטה תהא רשאית 6.5 52  .111
סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא, 

האוניברסיטה לא תהיה זכאית 
להחזר תשלום דמי תחזוקה אשר 

ששולמו לצד שלישי כלשהו לתקופה 
מסוימת מראש בגין החלק היחסי 

שעד מועד הסיום שלגביו נרכש 
 התחזוקה כאמור.

מקובל ובתנאי 
יברסיטה תהא שהאונ

זכאית לקבלת המשך 
 שירות התחזוקה מצד ג'



 
 

 
 

 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

 6.6עם סיום שלב מבחני הקבלה למערכות  ,יועברו כל המערכות במצב תקין לחלוטין ,וברמת  .6.6 52  .112
 השירות שנקבעה במפרט וביתר מסמכי המכרז לרשותה ולבעלותה המלאה של האוניברסיטה

נבקש להבהיר כי האמור בסעיף חל 
רק על תוצרי השירותים שפותחו 
באופן ייחודי על ידי הספק עבור 

המזמין ואשר יהיו בבעלות המזמין. 
בהתאם, האמור אינו חל על מוצרי 

מדף ו/או קוד פתוח ו/או מוצרים של 
הספק ו/או של צדדים שלישיים ו/או 

מתודולוגיות, נהלי ושיטות עבודה, 
רטיים, רעיונות, תפישות, כלים סטנד

know-how  ו/או פיתוחים
סטנדרטיים ו/או ידע, אשר הינו ידע 
 גנרי ואלה יישארו בבעלות בעליהם.

 מקובל

 –נספח ח  52  .113
6.5 

האוניברסיטה תהיה רשאית להביא הסכם זה לידי סיום לפני תום תקופת ההתקשרות 
 המקורית.... 

נבקש כי במקרה של סיום לפני תום 
ההתקשרות האוניברסיטה תקופת 

תשלם עבור ציוד שהוזמן ושאין 
באפשרותנו לבטל את הזמנתו או 

תשלומו, וכן עבור רשיונות שימוש 
 שנרכשו מראש.

 מקובל

נבקש להבהיר כי האמור בסעיף יהיה  הספק נותן הסכמתו לאמור במפרט ולקנסות הנובעות מהפרתו. 8.16 55  .114
בכפוף למגבלות המבוקשות במסמך 

 זה.

 שאלה לא ברורה
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ככל שיוטלו קנסות על האוניברסיטה בגין עניין הקשור והנוגע לפעילות אשר חובה על הספק  9.5 55  .115
 לבצע הספק יחויב בתשלומם.

 

נבקש הבהרה למחוק את הסעיף. 
קנסות הנם חלק מהנזקים העלולים 
להיגרם לאוניברסיטה בשל אספקת 

השירותים על ידי הספק וכל נזק 
במסגרת סעיף האחריות כאמור נכלל 

(. על כן, אין מקום להטיל 10)סעיף 
על הספק אחריות נוספת תשלום 

 כלשהו.

 אין שינוי במכרז

ככל שיוטלו קנסות על האוניברסיטה בגין עניין הקשור ונוגע לפעילות אשר חובה על הספק  9.5 55  .116
 לבצעה, הספק יחויב בתשלומם. 9.5

נבקש להבהיר כי האמור בסעיף זה 
יחול רק ככל שמדובר בהפרת 

התחייבות הספק לפי מסמכי המכרז 
ו/או הסכם, בנסיבות אשר בשליטתו 

ובכפוף לקיום התחייבויותיו של 
 המזמין על פי מסמכי מכרז זה.

 אין שינוי במכרז

 9.7הספק מתחייב להישמע להוראות נציג האוניברסיטה באופן מיידי לגבי כל בקשת הרחקת  9.7-9.8 55  .117
 משטח האוניברסיטה. עובד 

 9.8. הספק מצהיר כי ידוע לו כי האוניברסיטה רשאית לדרוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 
החלפת כל עובד מטעמו, הספק מתחייב כי יפעל להחלפת כל עובד בהתאם לדרישת 

 האוניברסיטה בעובד בעל לפחות אותם הכישורים המקצועיים

נבקש לבטל את זכות המזמין לדרוש 
עובד או הפסקת עבודתו לפי  החלפת

שיקול דעתו הבלעדי )גם מטעמים 
שאינם סבירים( או ללא הנמקה. 

הדבר יקשה מאד על הספק להיערך 
בהתאם. לחילופין, במידה וביטול 

עבודתו של העובד תיעשה לאור 
דרישה בלעדית של המזמין כאמור 

הספק לא יהיה מושתק  –לעיל 
מלטעון לפגיעה בביצוע 

 ו.התחייבויותי
 5.9הבהרה זו רלוונטית גם לסעיף 

 .74בעמ' 

 אין שינוי במכרז
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 10.7מובהר ,כי כל מס ,אגרה ,היטל או תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו  10.7 56  .118
 בעתיד על השירותים נשוא הסכם זה ,לרבות אגרות רישוי ,יחולו על הספק וישולמו על ידו.

בסעיף לא נבקש להבהיר כי האמור 
יחול על תשלומי חובה אשר מוטלים 

 על המזמין מטבעם או לפי כל דין.

 מקובל

...כי אז מתחייב הספק לפצות ולשפות את המזמין, מיד לפי דרישתו הראשונה, על כל סכום,  12.3 57  .119
 ללא יוצא מן הכלל, שהמזמין יידרש לשלם....

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

 מקובל 

 12.3היה ומכל סיבה שהיא, תתקבל דרישה ו/או תביעה כנגד האוניברסיטה בטענה עובד או  12.3 57  .120
עובדים של הספק, הינם עובדי המזמין, בין ביחד עם הספק ובין בנפרד, כי אז מתחייב הספק 

ללא יוצא מן הכלל, לפצות ולשפות את המזמין, מיד לפי דרישתו הראשונה, על כל סכום, 
שהמזמין יידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל 

ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל. האוניברסיטה תיתן הודעה בגין התביעה ו/או הדרישה 
 לספק והזדמנות סבירה להתגונן.

על פי הפסיקה העדכנית בעניין זה, 
 במקרים של קביעת יחסי עובד

מעביד, הזכויות המגיעות למועסק 
כעובד שכיר יחושבו על בסיס שכר 
מופחת שהיה משתלם למועסק לו 

הועסק כעובד ולא על בסיס התמורה 
אין מקום  -הקבלנית הגבוהה. לכן 

לפיצוי, אלא יש לקבוע שיפוי בלבד 
בגין סכומים עודפים שהמזמין 

יידרש לשלם עקב קביעה כאמור, 
בלבד. בכל  בכפוף לפסק דין חלוט

יש להבהיר כי לא יהיה כפל  -מקרה 
בשיפוי המגיע למזמין על פי סעיפי 

 השיפוי המופיעים בהסכם.

 מקובל 

 –נספח ח  57  .121
12.3 

היה ומכל סיבה שהיא, תתקבל דרישה ו/או תביעה כנגד האוניברסיטה בטענה עובד או 
 עובדים של הספק...

נבקש להוסיף בסוף הסעיף כי 
פשרות לנהל את "תוענק לספק הא

ההגנה מפני תביעה כאמור באופן 
עצמאי על חשבונו, ובלבד שלא 

יחתום על פשרה ללא קבלת אישור 
 האוניברסיטה לכך מראש"

לפי שיקול דעת 
האוניברסיטה בהתאם 

 לנסיבות המקרה 
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 .... יהא המזמין רשאי להציג את הערבות הבנקאית לפירעון ולחלט סכום הערבות הבנקאית 13.3 57  .122
 כולו או חלקו.

נבקש שיובהר שחילוט הערבות 
ייעשה, אם בכלל בכפוף למתן הודעה 

ימים מראש ובכתב  5של לפחות 
 לספק. 

 

התראה מראש והזדמנות 
לתיקון יהיו בהתאם 

לשיקול דעתה הבלעדי של 
 האוניברסיטה

 13.3הסכם זה ,וכן בכל מקרה בו הספק יפר ו/או לא יקיים התחייבות מהתחייבויותיו על פי  13.3 57  .123
בכל מקרה בו המזמין רשאי על פי דין וע"פ הסכם זה, לגבות תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי 

כלשהם מהספק, יהא המזמין רשאי להציג את הערבות הבנקאית לפירעון ולחלט סכום 
הערבות הבנקאית כולו או חלקו .הערבות הבנקאית תהא ניתנת לחילוט על פי דרישה בכתב 

וניברסיטה ,שתימסר לבנק מוציא הערבות הבנקאית ,ומבלי שהאוניברסיטה תידרש מאת הא
לנמק את דרישת החילוט ו/או להציג לבנק מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על דרישת 

 החילוט.

 נבקש כי:
חילוט הערבות יבוצע אך  .1

ורק במקרה של הפרה 
יסודית ולאחר מתן הודעה 

מראש ובכתב לספק וארכה 
ון ההפרה, סבירה לתיק

 בטרם חילוט הערבות. 

הסכום שיחולט ישקף את  .2
הנזק שנגרם בפועל וכי 

הערבות לא תהווה פיצוי 
 מוסכם.

הפרה שנגרמה בנסיבות  .3
שאינן בשליטה סבירה של 
הספק, לא תחשב כהפרה 
מצד הספק של הסכם זה 

ולא תזכה את המזמין 
 בזכות לחילוט הערבות.

 

 122ראו תשובה לשאלה 
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 13.4חולטה הערבות הבנקאית ,כולה או חלקה ,על ידי האוניברסיטה ,ימציא הספק  13.4 57  .124
לאוניברסיטה ערבות בנקאית לתקופה ,בסכום ובתנאים זהים לערבות הבנקאית  . )שבעה( 

 המקורית וזאת תוך 7ימים מיום חילוטה של הערבות הבנקאית 
 

נבקש למחוק את הסעיף, שכן 
 הדרישה לחידוש ערבות כל אימת

שהערבות מחולטת משמעה ערבות 
בלתי מוגבלת בסכום, והדבר אינו 

מקובל ואין לו הצדקה. סכום 
הערבות נקבע לא בכדי ביחס להיקף 

ההתקשרות ולמקובל במקרים 
כאלה. אם נגרם נזק מעבר לכך, 

עומדים למזמין סעדים נוספים לפי 
 הסכם זה.

 לא מקובל 

 –נספח ח  57  .125
13.4 +13.7 

 הערבות הבנקאית, כולה או חלקה...חולטה  – 13.4
 אין בגובה הערבות כדי לשמש גבלה או תקרה... – 13.7

 נבקש למחוק את הסעיפים.
לא סביר שלא תהיה תקרה או 

הגבלה לגובה ההתחייבות שלנו כלפי 
 האוניברסיטה.

 לא מקובל 

ובדן מכל סוג שהוא באופן הספק מקבל על עצמו את האחריות בגן כל נזק ו/או פגיעה ו/או א 14.1-14.2 58  .126
 ישיר או עקיף לרבות....

נבקש שיובהר כמקובל בהסכמים 
מסוג זה, כי אחריותו של הספק 

תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד 
אשר נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או 

מחדל של הספק ו/או מי מטעמו 
בלבד והספק לא יישא באחריות 

לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או 
בכל מקרה נבקש שיובהר  מיוחדים.

כי גובה אחריותו הכוללת 
והמצטברת של הספק מכוח מכרז זה 

לא יעלה על גובה התמורה החוזית 
 השנתית המוסכמת לפי הסכם זה.

לא מקובל למעט שהספק 
לא ישא בנזקים עקיפים 

 ו/או תוצאותיים 



 
 

 
 

 

 14.1אובדן מכל סוג שהם  הספק מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או 14.1 58  .127
באופן ישיר או עקיף לרבות לגוף ו/או לרכוש שייגרמו לאוניברסיטה, לעובדיה ולכל מי 

מטעמה וכן לספק, לעובדיו ולמי מטעמו, וגם כל גוף אדם או צדדים שלישיים כלשהם, עקב 
צוע מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי בי

התחייבויותיו במתן השירותים על פי הסכם זה או כתוצאה מהפרת התחייבויות הספק על פי 
הסכם זה או על פי כל דין, וכן הוא מתחייב לשפות את האוניברסיטה על כל סכום שתחויב 

לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל, יודגש, כי אחריותו של הספק בגין הנזקים המפורטים 
 נזקי גוף ורכוש( תוגבל לסכום התמורה בכל תקופת ההתקשרות.  לעיל )למעט בגין

. 

נבקש להבהיר כי על אף האמור בכל 
 מקום אחר במכרז ו/או בהסכם: 

כל צד יישא באחריות המוטלת  .1
עליו על פי דין, במיוחד בכל 

הנוגע לנזק גוף ו/או לרכוש, שכן 
הרחבת אחריותו של הספק 

מעבר לאחריות הקבועה בדין, 
נטל כלכלי מיותר על מטילה 

הספק, שאינו בר ביטוח, שעה 
שביטוחי המזמין מכסים נזקים 

 אלה.
אחריותו של הספק תהא מוגבלת  .2

לאחריות לנזק ישיר בלבד שנגרם 
עקב מעשה או מחדל של הספק 

ו/או מי מטעמו בנסיבות 
שבשליטת הספק, כך שהספק לא 

יישא באחריות לכל נזק עקיף, 
שייגרם תוצאתי, מיוחד או עונשי 

למזמין ו/או למי מטעמו ו/או 
לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן 

 הכנסה ואובדן רווח. 
גבול אחריות הספק בגין נזקים  .3

כלשהם, לא יעלה על תקרה 
כוללת ומצטברת של סך 

התמורה ששולמה לספק בפועל 
החודשים שקדמו  12במהלך 

 לקרות אירוע הנזק. 

 126ראה תשובה לשאלה 
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הגבלות האחריות כאמור  .4
תביעה מכל סוג  תחולנה לגבי כל

שהוא, תהא עילתה אשר תהא, 
בין חוזית, בין נזיקית ובין 

 אחרת. 
המזמין אחראי לכל הוראה ו/או  .5

הנחיה שתינתן על ידו לספק וכן 
לאופן השימוש של המזמין ו/או 

של מי מטעמו במוצרים, 
במערכת ו/או בציוד. הספק לא 
יהיה יישא באחריות לכל נזק, 

ופן הוצאה או הפסד שנגרם מא
השימוש של המזמין במוצר ו/או 

בציוד ו/או מאופן יישום 
השירותים ע"י המזמין ו/או מי 

 .מטעמו

 –נספח ח  58  .128
14.1 

נבקש למחוק את המילים "או  הספק מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק...
עקיף", ולהוסיף במקומו תת סעיף 

 חדש בנוסח הבא:
 

בכל מקום אחר, אף  "למרות האמור
צד לא יישא באחריות לנזק עקיף או 

תוצאתי ולמעט במקרה של נזק 
בזדון, נזק גוף או הפרת חובת 

סודיות, אחריות הקבלן לא תעלה על 
 גובה התמורה לפי ההסכם".

 126ראו תשובה לשאלה  
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נבקש שיובהר כי פיצוי לפי סעיף זה  גרם לה כאמור....... תהא האוניברסיטה זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת הספק על כל נזק שנ 14.4 58  .129
 יהיה מכוח פס"ד שביצועו לא עוכב.

 לא מקובל 

 -נספח ח  58  .130
 חדש - 14.5

נבקש להוסיף תת סעיף המחריג  
אחריות לתקלות עקב: מים, אש, 

ונדליזם, מעשה בזדון, הפרעה 
באספקת החשמל, מכת ברק או גורם 

לא אחר שלא בשליטת הספק והוא 
יכול היה למנוע. במקרה כאמור 

הספק יטפל בתקלה כנגד תמורה 
 נוספת על בסיס זמן וחומרים.

מקובל למעט המילים "או 
גורם אחר שלא בשליטת 

 הספק..." וכו'

 המזמין יהא רשאי לקזז מהתמורה ו/או מכל סכום אחר שיגיע ממנו לספק )אם מגיע(.... 16.1 58  .131
 

, אם נבקש שיובהר שכל קיזוז ייעשה
בכלל בכפוף למתן הודעה של לפחות 

 ימים מראש ובכתב לספק.  5
 

בכפוף לשיקול דעת 
האוניברסיטה בלבד 

 ובהתאם לנסיבות המקרה 

132.  58-
59 

נבקש להבהיר כי זכות הקיזוז תחול  " המזמין יהיה רשאי לקזז מהתמורה....." 16.1
רק על סכומים קצובים מכוח הסכם 

 זה בלבד.

 131ראו תשובה לשאלה 
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 הספק ו/או עובדיו מתחייבים לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע מסחרי או אחר... 17.1 59  .133
 

נבקש הבהרה להוסיף את החריגים 
המקובלים למידע סודי כדלקמן: 

הספק לא יהיה מחויב בסודיות בכל 
הנוגע למידע שהוא נחלת הכלל או 

אשר הפך בזמן כלשהו לנחלת הכלל, 
מהפרת כל התחייבות שלא כתוצאה 

בה מחויב הספק כלפי 
האוניברסיטה; מידע שהובא לידיעת 

הספק טרם שגילתה לו אותו 
האוניברסיטה; מידע שהובא 

לידיעתו של הספק ממקור שאינו 
האוניברסיטה, שלא כתוצאה 

מהפרה של חובת סודיות כלפי 
האוניברסיטה; ומידע שפותח באופן 

 עצמאי על ידי הספק.

 מקובל

134.  59' 
60 

"הספק מתחייב כי יהיו בידיו במשך כל תקופת תוקפו של ההסכם ו/או תקופת האחריות....  18.3+  18.1
ובכלל זה רישיון עסק ו/או רישיונות בקשר עם החומרה ו/או התוכנה והוא מתחייב לדאוג..." 

+ "מובהר בזאת כי הספק ישא בכל ההוצאות והאגרות הכרוכות בקבלת הרישיונות ו/או 
 רים הנדרשים"ההית

 

נבקש שיובהר שעלויות בגין רכישת 
רישיונות תוכנה )להבדיל מאספקת 

עדכונים לתוכנות קיימות( אינן 
כלולות בהצעת הספק וחולו על 

 חשבון האוניברסיטה.

 לא מקובל 

מבוקש כי הסעיף יימחק. תשומת לב   1נספח י' סעיף  64  .135
עורך המכרז כי לא ניתן להסכים 

 כאמור בסעיף זה.מראש לדרישה 

 לא מוסכם

 נספח י' 64  .136
1 

הספק יהיה מנוע מכל פעולה של עיכוב ו/או התנגדות למימוש זכויותיו של המזמין על פי 
 הספק , ועליו לשתף פעולה עם המזמין למימוש זכויותיו כאמור 1ביטוחי 

בסוף הסעיף נבקש להוסיף: "ובלבד 
שהדבר אינו נוגד את אינטרס 

 הספק". 

 םלא מוסכ



 
 

 
 

 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

מבוקש כי המילים "כשהוא תואם   4נספח י' סעיף  64  .137
לדרישות הביטוח המפורטים 

במסמך "דרישות הביטוח לספק... 
זה" תמחקנה. תשומת לב עורך 

המכרז כי לא ניתן לעמוד בדרישה זו 
מאחר שחברות הביטוח רשאיות אך 

ורק על אישור הביטוח האחיד, 
בהתאם להוראות חוזר הפיקוח על 

מיום  6-1.2019מס' הביטוח 
15.5.2019. 

לא ימחק אך לאחר 
המילים "כשהוא תואם" 
יוסף :"ככל שניתן על פי 

הוראות הפיקוח על 
 הביטוח העדכניות"

 14-מבוקש כי המילים "לא יאוחר מ  7נספח י' סעיף  64  .138
 יום" תמחקנה.

", 14מוסכם כי במקום "
 "7ירשם "
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 מבוקש כי:  8נספח י' סעיף  64  .139
"ביטוח חבות במקום  .א

המוצר ואחריות מקצועית" 
ייכתב "ביטוח חבות המוצר 
 משולב אחריות מקצועית".

המילים "כל עוד  .ב
מתקיימת... מועדים אלו" 
תמחקנה ובמקומן ייכתב 
"למשך תקופה נוספת של 

חודשים לאחר תום  36
תקופת פעילות הספק על פי 

 הסכם זה".
 

לפני המילים "הספק  .ג
מתחייב" ייכתב "לדרישת 

 המזמין".
 
 

כי המילה "שנה" תמחק  .ד
ובמקומה ייכתב "תקופת 

 ביטוח".

 
 מוסכם

 
 
 

 מוסכמת מחיקת המילים
"כל עוד מתקיימת... 

 מועדים אלו"
"למשך ובמקומן ירשם : 

שנים  5תקופה נוספת של 
לאחר תום תקופת פעילות 

 הספק על פי הסכם זה".
 

 לא מוסכם
 
 
 
 

 מוסכם

 נספח י' 64  .140
8 

 8חבות המוצר ואחריות מקצועית, הספק יחזיק בביטוחים אלו כל עוד מתקיימת לגבי ביטוח 
אחריותו על פי דין או עד 5שנים ממועד סיום עבודות התקנת הציוד וסיום בדיקתו, המאוחר 

תום  מועדים אלו. הספק מתחייב להמציא מידי שנה אישורי ביטוח מתאימים המעידים על 
 התקנת הציוד, בדיקת תקינותו ומסירתו למזמין מבין אף לאחר סיום עבודות2כך, 

במקום "מדי שנה" נבקש לכתוב: 
 "מדי תקופת ביטוח".

 מוסכם
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מבוקש כי הסעיף יימחק. תשומת לב   9נספח י' סעיף  64  .141
עורך המכרז כי פוליסות הביטוח של 
הספק כוללות מידע רב מסחרי וסודי 
שאינו רלוונטי לפעילות הספק על פי 

ולכן מדובר בדרישה לא תנאי המכרז 
סבירה. לחילופין, מבוקשת הבהרת 
עורך המכרז כי ככל שהספק יידרש 
להמציא פוליסות כאמור, כל מידע 

מסחרי ו/או סודי שאינו רלוונטי 
לפעילות הספק על פי תנאי המכרז 

 יושחר על ידי הספק.

 
לא מוסכם למחוק הסעיף. 

 מוסכם להוסיף :
ככל שהספק יידרש 

ות כאמור, להמציא פוליס
כל מידע מסחרי ו/או סודי 

שאינו רלוונטי לפעילות 
הספק על פי תנאי המכרז 

 יושחר על ידי הספק.

 –נספח י  64  .142
9 

 

 לא מוסכם למחוק. נבקש למחוק סעיף זה.
ראה תשובה לפניה מס' 

 לעיל 141
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143.  64-
65 

 נספח י'
10 

הביטוח המחייבות הן אלו  לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות 
המופיעות בנספח זה לעיל ובנספח  1המצורף לו. על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת 

 י'
-65-  

High Performance Computing   לאספקה, התקנה, שירות, אחריות ותמיכה של מערכת
  Cluster (HPC)מכרז פומבי מס' 5/20 –אשכול מחשוב 

  
 תימה וחותמת: ____________ תאריך: __________  ח

  
  

הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא 
 הסתייגויות

בסוף במקום "ללא הסתייגויות" 
 נבקש לכתוב: "ככל שניתן". 

 לא מוסכם.
 

נספח י' סעיף  65  .144
12 

מבוקש כי המילים "יבוצעו הן  
העבודה" בביטוחי... בביצוע 

 תמחקנה.

לא מוסכם למחוק. מוסכם 
 להוסיף בסוף הפסקה :
"בהתאם לאופי והיקף 

 ההתקשרות עמם"
 נספח י' 65  .145

12 
הספק מתחייב לגרום לכך כי הוראות נספח זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני המשנה  

במסגרת ביטוחיו  ויוודא כי השינויים הנדרשים למימוש הוראות נספח זה, יבוצעו הן 12שלו, 
 והן במסגרת ביטוח קבלני המשנה שיועסקו על ידו בביצוע העבודה.

בסוף נבקש להוסיף: "עם זאת, 
רשאי הספק לכלול את קבלני 

 המשנה בביטוחיו הוא". 

 
 מוסכם

נספח י' סעיף  65  .146
13 

מבוקש כי המילים "את דרישות...  
" תמחקנה ובמקומן ייכתב 1נספח י'

והיקף ההתקשרות "בהתאם לאופי 
 עמם".

 מוסכם כי אחרי המילים :
 "1"את דרישות... נספח י'

יוסף: "שיותאמו לאופי 
 ההתקשרות עמם"
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נספח י' סעיף  65  .147
15 

מבוקש כי בסיפא לסעיף ייכתב  
יום  14"אולם איחור של עד 

בהמצאת אישור עריכת הביטוח, 
ממועד דרישת המזמין בכתב, לא 

 יהווה הפרה כאמור".

", 14אך במקום " מוסכם
 ".10ירשם "

 1נספח י' 66  .148
 1.1סעיף 

 מבוקש כי: 
המילה "המבוטח" תמחק  .א

ובמקומה ייכתב "הספק על 
 פי דין".

המילים "כיסוי לנזקי גוף  .ב
בגין... בביטוח חובה" 

תמחקנה. תשומת לב עורך 
המכרז כי אין שימוש 

בצמ"ה במסגרת פעילות 
הספק על פי תנאי המכרז 

בדרישה לא ולכן מדובר 
 סבירה.

 
 מוסכם

 
 
 

 לא מוסכם.
הכיסוי פשוט וסטנדרטי 

וניתן ללא קושי ע"י 
 המבטחים.

גם אם סיכוי נמוך מאוד 
 עדיין יתכן שימוש 

 בציוד כזה.
 1נספח י' 66  .149

 1.2סעיף 
 מבוקש כי: 

לאחר המילים "המבטח  .א
חבות" ייכתב "הספק כלפי 

 עובדיו"
לאחר המילים "בביצוע  .ב

"בהתאם העבודות" ייכתב 
לפקודת הנזקין )נוסח חדש( 

ו/או לחוק האחריות 
-למוצרים פגומים, התש"ם 

1980." 

 
 מוסכם

 
 

 מוסכם
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סעיף  1נספח י' 66  .150
1.3 

 מבוקש כי: 
לאחר המילים "חבות  .א

)אחריות( המוצר" ייכתב 
"משולב אחריות 

 מקצועית".
במילה "בגין" שלאחר  .ב

המילים "חבות של הספק" 
 תמחק ובמקומה ייכתב "על

פי דין בגין תביעה ו/או 
דרישה שהוגשה לראשונה 

במהלך תקופת הביטוח 
 בשל".

לפני המילים "עקב היות"  .ג
ייכתב "למקרה ובמצטבר 

 לתקופת הביטוח".
המילה "לכלול" תמחק  .ד

 ובמקומה ייכתב "לשפות".
 המילה "המזמין" תמחק. .ה
לאחר המילה  .ו

)רטרואקטיבי(" ייכתב 
 "שאינו מאוחר".

 
 

 מוסכם
 
 

תמחק גם המילה מוסכם 
 "בגין"

 
 
 
 
 
 

 מוסכם
 

 מוסכם 
 תמחק גם המילה "שם"

 
 לא מוסכם

 
 מוסכם



 
 

 
 

 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

 – 1נספח י 66  .151
1.3 

 

נבקש להוסיף בכותרת  .1
 "משולב אחריות מקצועית".

נא לרשום ₪  4,000,000אחרי  .2
 "למקרה ולתקופת הביטוח".

 מוסכם
 

 מוסכם

 1נספח י' 66  .152
1.3 

נבקש להוסיף:" משולב אחריות  מעסיקים..."" ביטוח המבטח חבות כלפי 
 מקצועית". 

אחרי "יורחב לכלול את שם 
המזמין" נבקש לכתוב: "כמבוטח 

 נוסף". 
אחרי: "כיסוי מקביל למתחייב 
כאמור לעיל בסעיף זה" יבוא: 

"למעט במקרה של אי תשלום פרמיה 
 ו/או מרמה". 

 מוסכם
 
 

 150ראה תשובה לסעיף 
 ס"ק ד. לעיל

 
 מוסכם
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 1נספח י' 66  .153
 1.4סעיף 

 מבוקש כי: 
לאחר המילים "אחריות  .א

מקצועית" ייכתב "משולב 
 חבות המוצר".

 
לאחר המילים "חבות  .ב

 הספק" ייכתב "על פי דין".
 

 המילה "שנתית" תמחק. .ג
 

לאחר המילה "למפרע"  .ד
 ייכתב "שאינו מאוחר".

 
לאחר המילים "עקב מקרה  .ה

 ביטוח" ייכתב "בתום לב".
 

מצד עובדי המילים "מעילה  .ו
 המבוטח" תמחקנה.

 
 מוסכם

 
 
 

 מוסכם
 
 

 מוסכם
 

 מוסכם
 
 

לא מוסכם. כל מקרה 
 ביטוח הוא "בתום לב"

 
מוסכם להחליף מילים אלו 
 ב"אי יושר עובדי המבוטח"

 – 1נספח י 66  .154
1.4 

 

נבקש להוסיף לכותרת "משולב חבות 
 המוצר".

 מוסכם
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155.  66-
67 

 '1נספח י
1.4 

אחרי אחריות מקצועית יבוא:  חבות....""הפוליסה מבטחת את 
 "משולב חבות מוצר". 

במקום תקופת ביטוח שנתית נבקש 
 לכתוב: "תקופת ביטוח". 

אחרי כיסוי מקביל נבקש לכתוב: 
"ולמעט במקרה של אי תשלום 

פרמיה ו/או מרמה". נבקש למחוק 
את הסיפא "מעילה מצד עובדי 

המבוטח". ביטוח אחריות מקצועית 
עשים בתום לב ומעילה מתייחס למ

 אינה כזו. 

 מוסכם
 

 מוסכם
 

 מוסכם
 
 
 

מוסכם להחליף מילים אלו 
 ב"אי יושר עובדי המבוטח"

 
 



 
 

 
 

 

סעיף  1נספח י' 67  .156
2 

 מבוקש כי: 
המילים "חבות  2.1בס"ק  .א

 המוצר" תמחקנה. 
המילים "נוסח  2.1בס"ק  .ב

פוליסת אחריות 
מקצועית... מבטחת הספק" 

 תמחקנה.
תקופת יימחק.  2.2ס"ק  .ג

הביטוח תפורט באישור 
הביטוח, כמו כן, תשומת לב 

עורך המכרז כי תקופת 
הביטוח יכולה להיות שונה 

 מביטוח לביטוח.
לאחר המילה  2.3בס"ק  .ד

"ביטוחי" ברישא לסעיף 
ייכתב "הרכוש ו/או חבות 

 מעבידים של".
המילים "וכל  2.3בס"ק  .ה

קבלני המשנה... הביטוח" 
 תמחקנה.

ולמעט המילים " 2.3בס"ק  .ו
אחריות המקצועית... 

 שמירה" תמחקנה.
המילים "לכסות  2.6בס"ק  .ז

את חבותו" תמחקנה 
ובמקומן ייכתב "לשפות 

 את".

 
 מוסכם

 
 לא מוסכם.

 
 
 

 מוסכם
 
 
 
 
 

 לא מוסכם
 
 
 

 מוסכם
 
 

 מוסכם
 
 

 מוסכם
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לאחר המילים  2.7בס"ק  .ח
"את היקפו" ייכתב 

 "במהלך תקופת הביטוח".
 
 

המילים "דואר  2.7בס"ק  .ט
רשום" תמחקנה ובמקומן 

 ייכתב "בכתב".
המילים "לפו  2.7בס"ק  .י

תמחקנה  "60-פחות מ
 ".30ובמקומן ייכתב "

 יימחק. 2.8ס"ק  .יא
 יימחק. 2.9ס"ק  .יב
סיפא ייכתב  2.10בס"ק  .יג

"אולם אין בביטוח כאמור 
כדי לגרוע מזכויות המבטח 
ו/או חובות המבוטח על פי 

 דין".

 לא מוסכם.
 שינויים יכולים ממילא

להעשות בתקופת הביטוח 
 ולא אחריה

 
 מוסכם

 
 

 לא מוסכם
 
 

 לא מוסכם
 לא מוסכם

 161ראה הסכמתנו לסעיף 
 להלן

 

 – 1נספח י 67  .157
2.1 

 

נבקש להוסיף "נוסח הפוליסה 
המשולבת לביטוח אחריות מקצועית 

 MENORAוחבות המוצר יהיה 
TOP IT 2015" 

 
מוסכם כאפשרות נוספת 

 לנדרש
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 '1נספח י 67  .158
2.1 

נבקש למחוק את המילים: "אחריות  "נוסחי הפוליסות לביטוחים הנדרשים..."
מוצר" ואחרי "אחריות מקצועית" 

 להוסיף: "משולב חבות מוצר". 
" נבקש לכתוב 2000במקום "ביט 

 ".TOP IT 2015"מנורה 

 מוסכם
 
 

מוסכם כאפשרות נוספת 
 לנדרש

 – 1נספח י 67  .159
2.2  

 18-חודש  12נבקש לרשום במקום  
 חודש.

מוסכם כאפשרות נוספת 
 לנדרש

 – 1נספח י 67  .160
2.9 

 לא מוסכם נבקש למחוק סעיף זה. 

 '1נספח י 67  .161
2.10 

 0כל חריג )אם קיים( שעניינו "רשלנות רבתי" )או כל נוסח אחר בעל משמעות דומה(, בטל   
 ומבוטל בזאת

בסוף הסעיף נבקש להוסיף: "אולם 
אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות 

המבוטח ו/או זכויות המבטח עפ"י 
 דין". 

 מוסכם

 מבוקש כי: ביטוח צד ג' נספח יא' 68  .162
 יימחק. 304קוד  .א
 יימחק. 309קוד  .ב
 יימחק. 311קוד  .ג

 
 מוסכם

 
 לא מוסכם

 
 

 לא מוסכם
 יימחק. 304קוד מבוקש כי  אחריות מעבידים נספח יא' 68  .163

 
 מוסכם
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 מבוקש כי: אחריות המוצר נספח יא' 68  .164
 יימחק. 304קוד  .א
 יימחק. 309קוד  .ב
 יימחק. 310קוד  .ג
 יימחק. 311קוד  .ד
 6תקופת הגילוי תעמוד על  .ה

 חודשים.
עורך המכרז יבהיר שיקבל  .ו

גם ביטוח אחריות המוצר 
 משולב אחריות מקצועית.

 
 מוסכם

 לא מוסכם
 מוסכם

 לא מוסכם
 מוסכםלא 

 
 מוסכם

 מבוקש כי: אחריות מקצועית נספח יא' 69  .165
 יימחק. 304קוד  .א
 יימחק. 309קוד  .ב
 יימחק. 311קוד  .ג
 6תקופת הגילוי תעמוד על  .ד

 חודשים.
עורך המכרז יבהיר שיקבל  .ה

גם ביטוח אחריות המוצר 
 משולב אחריות מקצועית.

 
 מוסכם

 לא מוסכם
 לא מוסכם

 מוסכם
 

 מוסכם

מבוקש כי תקופת ההודעה תעמוד על  שינוי הפוליסה" "ביטול / נספח יא' 69  .166
 יום(. 60יום )במקום  30

 לא מוסכם

 –נספח יב  71  .167
2.5 

נבקש להחריג מידע שהיה ידוע  "מידע סודי"...
לקבלן טרם ההתקשרות עם 

 האוניברסיטה

מאושר אך ורק למידע 
שהיה ידוע לקבלן הזוכה 
והוכח בכתב שלא נמסר 

 תחת חובת הסודיות
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נבקש שיובהר כי העברת בעלות  הספק מצהיר ומאשר כי כל המידע הסודי שיגיע לרשותו... 4.3 73  .168
בתוצרים שהוכנו על ידי הספק 
במהלך מתן השירותים תועבר 

הבעלות רק ביחס לכאלה שהוכנו 
באופן ייחודי וייעודי עבור 

 האוניברסיטה.

מדובר על מידע סודי, ולא 
על תוצרי עבודה. הבקשה 

 נדחית.

 –נספח יב  75  .169
9 

נבקש להגביל את תקופת  כללי...
ההתחייבות לסודיות לתקופה בת 

שלוש שנים לאחר תום תקופת 
 ההתקשרות

לא ניתן, במיוחד כאשר 
 מדובר על מידע סודי.



 
 

 
 

 

 –נספח יג'  77  .170
 אבטחת מידע

נבקש להבהיר, כי אחריות הספק  
תהא לספק את התכונות בהתאם 

המזמין לאמור במפרט / בהצעה, וכי 
יהיה אחראי באופן בלעדי לרישום, 

ניהול ואבטחת מאגרי מידע הכלולים 
 במערכת, ככל שנדרש עפ"י חוק.

 
 
 
 

שאלה כללית: מדוע דרישות אבטחת 
מידע רלוונטיות להתקשרות זו? 

מדובר על הקמת תשתית פיזית אצל 
 הלקוח ללא גישה של הספק למידע.

 –הצהרת שימוש במידע  – 2סעיף 
רלוונטי? מידע לא יועבר לספק, מדוע 

 ולספק לא תהיה גישה למידע רגיש.
מינוי נאמן אבטחת מידע  – 3סעיף 

מדוע נדרש? אין גישה  –וסייבר 
למידע ואין רלוונטיות לרשת 

 ומערכות הספק לפעילות המדוברת.
 

הסעיפים הבאים עוסקים באבטחת 
מידע ברשת הספק. כל הפעילות 

תמיכה תבוצע אצל הלקוח ללא 
מרחוק. אנו מבקשים להבין מדוע זה 

 רלוונטי:

אחריות הספק תהא לספק 
את התכונות בהתאם 

אמור במפרט / בהצעה, ל
וכי המזמין יהיה אחראי 

באופן בלעדי לרישום, 
ניהול ואבטחת מאגרי 

מידע הכלולים במערכת, 
 ככל שנדרש עפ"י חוק

 
 

ככל שאין העברת מידע 
הסעיף לא יהיה רלוונטי. 

אולם, ככל שדרושה גישה 
 לשרתים יש דרישה לכך
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ביקורות אבטחת  – 4סעיף 
 - 6רשת, סעיף  ניהול -5סעיף  מידע, 

ושרתים, סעיף  קצה תחנות אבטחת
 מחשבים לרבות ניידים רכיבים - 7

 ניידים,
 10גישה, סעיף  בקרת - 8סעיף 

 פיזית. אבטחה  -
171.  80-

81 
 –נספח יג' 

 אבטחת מידע,
10 

סעיף זה במלואו, שכן נבקש למחוק  
הספק לא יהיה אחראי לאבטחה 

 פיזית במתחם המזמין.

מדובר על אמצעי הגנה 
 במתחם הספק 

בשרתים ובאחסון: האם ניתן להציע      .172
 iscsiתשתית מבוססת קישוריות 

10gbs SFP+  ? 
 

 10מהירות של ניתן להציע 
ובלבד שתהיה עמידה גיגה 

בתנאי הביצועים הרשומים 
 במסמכי המכרז 

במתגים האם ניתן להציע      .173
 ?QSFP 3גיגה  40 פורטים 

נדרשת עמידה של לפחות 
 גיגה בכל פורט  100

לגבי האחסון: חסרים נתונים      .174
,גודל בלוק IOPSכגון:ביצועי 

 כתיבה?\סביבה, יחס קריאה 

כיוון שלא קיימים נתונים 
נוספים עקב שימוש 

במערכת על ידי מספר רב 
של חוקרים אז יש 

להתייחס לנתונים כמופיע 
 במסמכי המכרז

 
 
 

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



 
 

 
 

 

 
 בברכה,                                                                                                                                                                                                                     
 אוניברסיטת אריאל                                                                                                                                                                                                            
 בשומרון                                                                                                                                                                                                                        
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