
 
 

 
 

 

 – 12/20מכרז מסגרת מס' 
 לאספקת ציוד מחשוב ותוכנות לאוניברסיטת אריאל בשומרון

 
 תשובות לשאלות הבהרה

 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

י' נבקש את נספחים ג', ז', ח', ט',  כללי כללי כללי  .1

בפורמט וורד כדי להקל עלינו 

 במילויי נספחים אלו

 לא ניתן 

לא ניתן להגיש הצעה  3 4  .2
 משותפת למספר תאגידים

כיצד צריך לנהוג מציע ששתי 
חברות בקבוצת החברות שלו 

ביחס בעלות יכולת להתמודד 
)כל אחת מהחברות  לאותו סל

 עומדת בתנאי הסף בעצמה(? 
האם חברה אחת יכולה להגיש 

הצעה ותוכל להגיש במסגרת 
המכרז וכל פניה פרטנית מכוחו 

מענה גם לגבי פריטים שיש לחברה 
השניה בקבוצה יכולת לספק 

)למשל כאשר לחברה אחת בקבוצה 
הסכמים עם יצרן אחד ולחברה 

אחרת בקבוצה הסכמים עם יצרן 
 אחר(? 
האם כל אחת מהחברות  –אם לא 

ש הצעה עצמאית יכולה להגי
למכרז לגבי אותו סל )כל אחת 

 ביחס ליצרנים איתם היא עובדת(?

ניתן ובלבד שכל ההתנהלות 
תהיה מול החברה שזכתה 

במכרז שתספק את כל 
השירותים, האחריות 

יתנהלו מול  והתשלומים
 החברה שזכתה. 

רשאי להגיש הצעה  3 4  .3

למכרז, לסל אחד או יותר, 

תנאי  מציע אשר עומד בכל

הסף הבאים, באופן 

מצטבר, ונכון למועד 

האחרון להגשת הצעות 

 למכרז.

נבקשכם להבהיר כי אין מניעה 

שמספר מציעות הנמנות על אשכול 

חברות אחד, יגישו כל אחת הצעה 

עצמאית לקטגוריות שונות )סלים 

 שונים( ונפרדות במכרז.

 אין מניעה.

 3המציע סיפק לספק " 3.5 5  .4
לקוחות לפחות, ציוד 

מחשוב ותוכנות, על פי 
הסלים אליהם מגיש 

 הצעתו"...

נבקש כי ההיקף השנתי יהיה על 
לפחות שנתיים מתוך השלוש 

(, ולא 2017,2018,2019המבוקשות )
 כחובה על כל אחת מהשנים

 ללא שינוי במסמכי המכרז 

 מחירים ימלא המציע 4.3 6  .5
 לפריטים מוצעים

 בכתבי המופיעים
 ,המצורפים הכמויות

נבקש למלא מחירים בשער הדולר 

 ולא בשער השקל

 ללא שינוי במסמכי המכרז 
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 ולא חדשים בשקלים
 .מ"מע כולל

המחיר בהצעתו של   5.1  7  .6

הלקוח ... יכלול את כל 

הפעולות הנדרשות למציע 

למלא את המכרז על כל 

תנאיו לרבות , אך לא רק, 

 , ביצוע העבודות 

המחיר למחשב כולל אחריות 

 ואספקה,

האם גם יכלול התקנה באתר 

 הלקוח  ?  

 או רק אספקה ואחריות? .

 

 כולל התקנה באתר הלקוח 

יובהר כי המחירים  5.3 7  .7

המפורטים ... לא יהיו 

צמודים למדד ו/או לכל 

הצמדה  ו/או תוספת 

 אחרת 

האם המשמעות שהמחירים 

 שנים  ?  3-המצויינים תקף ל

בפניות הפרטניות מתוקף 
המכרז המחירים 

במכרז יהיו  המצויינים
מחירי מקסימום כל עוד 

המכרז בתוקף באותם 
פריטים. בפריטים שאינם 

כלולים בהצעת מחיר 
במכרז יתקיים תיחור 

  מחדש. 
יובהר כי המחירים  5.3 7  .8

המפורטים לא יהיו 
צמודים  למדד או לכל 

הצמדה ו/או תוספת 
 אחרת

המוצרים מיובאים מיצרנים מחו"ל 
וצמודים לשער ה$,  דרוש סייג 

שבמידה ויחול הפיחות משמעותי 
 ב$  להתאים המחיר 

 ללא שינוי במסמכי המכרז 

יובהר כי המחירים  5.3 7  .9
המפורטים לא יהיו 

צמודים  למדד או לכל 
הצמדה ו/או תוספת 

 אחרת

המוצרים מיובאים מיצרנים מחו"ל 
וצמודים לשער ה$,  דרוש סייג 

שבמידה ויחול הפיחות משמעותי 
 ב$  להתאים המחיר 

 ללא שינוי במסמכי המכרז 

נראה שנפלה טעות בהתייחסות  כלפי הקרן 7.19  10  .10
 לקרן במקום לאוניברסיטה.

טעות סופר , הכוונה 
 לאוניברסיטה 

הזוכה הבא בתור מתחייב  8.3 10  .11
ימים להתחיל לבצע  7תוך 

את האמור בחוזה 
 ההתקשרות

נבקש להבהיר כי במקרה שבו 
תוקף ההצעה פג, לא יהיה הזוכה 

הבא בתור מחוייב להתקשר עם 
 האוניברסיטה. 

 מקובל

עיון במסמכי המכרז  9.5 10  .12
 ש"ח  500מותנה בתשלום 

מסמכי במכרז פורסמו באתר 
 האם התשלום רלוונטי ?המכרזים 

התשלום רלוונטי רק 
  9במקרה בו דן סעיף 

אישור עריכת ביטוחים  10.2.2 11  .13
 נספח יג

עלויות הביטוח הנדרשות גבוהות 
 ולא רלוונטית לאופן האספקה,

 לאוניברסיטהוהשירות  התמיכה,
,הציוד נשלח ישירות לאוניברסיטה 

ע"י היבואן ועל כן איננו חייבים  
לבטח עובדים  או מוצר ,ביטוח 

 אחריות  או צד ג' 
 במכרז הקודם בוטל סעיף זה 

 ודרישות הביטוח יישארל
 ללא שינוי
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האוניברסיטה שומרת  11.1 12  .14
לעצמה את הזכות לחלט 

או להציג לפירעון את 
במקרים ערבות ההצעה 

 הבאים...

מאחר ואין ערבות הצעה, יש לבטל 
 סעיף זה. 

 בטל 11.11סעיף 

ועדת המכרזים רשאית  11.8 11  .15
לפסול הצעה תכסיסנית 

או חסרת תום לב או 
 הצעה שמניתוחה

עולה כי מדובר בהצעה 
שאינה מבוססת על אדנים 

כלכליים ברורים 
 ומוצקים.

נבקש להבהיר כי פסילת הצעה על 
ההנחה כי מדובר בהצעה  סמך

תכסיסנית, חסרת תום לב או 
שאינה מבוססת על אדנים כלכליים 

ברורים, תיעשה רק לאחר בירור 
 יסודי עם המציע.

פסילת ההצעה לפי סעיף זה 
 תעשה בכפוף לשימוע

 נבקש כי תינתן לזוכה זכות טיעון ביטול הודעת זכייה 13 13  .16
 לפני ביטול זכייתו מכל סיבה.

האוניברסיטה תפעל לפי כל 
 דין

האוניברסיטה רשאית  14.7 13  .17
לשנות את דרישותיה לגבי 

ביצוע העבודות/השירות 
 וכן לבטל את

העבודות ו/או השירות 
ו/או חלקן, ולמציע אין 

ולא יהיו טענות כלפי 
 כך. האוניברסיטה בגין

נבקש להבהיר כי כל שינוי בתנאי 
ההתקשרות לאחר הגשת ההצעות 
יהיה בכפוף למתן אפשרות לעדכון 

 ההצעות.

לא תבצע  ההאוניברסיט
עידכון בתנאי ההתקשרות 

בין מועד הגשת ההצעות 
ובין המועד על הודעה על 

 הזוכה

האוניברסיטה רשאית  14.7 13  .18
לשנות את דרישותיה..וכן 

 לבטל את העבודות...

נבקש להבהיר כי מדובר על השלב 
שלפני בחירת זוכה, או למצער כי 

האוניברסיטה תעשה שימוש בזכות 
זו רק אם טרם הוצאה הזמנה 

 לספק. 

 17ראו תשובה לשאלה 

" הספק ישפה את  1.7 14  .19
האוניברסיטה מיד עם 

הראשונה לרבות דרישתו 
 בהוצאות משפטיות

 ושכ"ט עו"ד..."

נבקש להבהיר כי מחויבותו של 
הספק לשפות את האוניברסיטה 

תיווצר עם קבלת פסק דין חלוט של 
רשות שיפוטית מוסמכת וכן 

להוסיף כי האוניברסיטה תעביר 
לספק הודעה מיידית אודות 

התביעה או הדרישה, תעביר לספק 
ה ולא את השליטה הבלעדית בהגנ

תנהל ו/או תגיע לפשרה עם כל אדם 
ו/או גוף שהוא, אלא בהסכמת 

 הספק מראש ובכתב.

בסיפא של הסעיף יתווסף 
המשפט "בכפוף לפס"ד 

חלוט של רשות שיפוטית 
ובתנאי שניתנה לספק 

הודעה מראש והזדמנות 
 נאותה להתגונן בפניה". 

ישפה את הספק  1.7 14  .20

האוניברסיטה מיד עם 

 דרישתו הראשונה

נבקש לקבוע כי חובת השיפוי 
תיכנס לתוקפה עם מתן פס"ד 

חלוט של ערכאה שיפוטית 
מוסמכת, בכפוף לכך 

שהאוניברסיטה העבירה לספק את 
השליטה הבלעדית בניהול ההגנה 
ו/או מו"מ לפשרה, סייעה לספק 

ככל שנדרש על ידו באופן סביר ולא 
בכל תביעה ו/או דרישה התפשרה 

 19ראו תשובה לשאלה 
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כאמור ללא קבלת הסכמת הספק 
 לכך בכתב.

, 11.4האמור רלוונטי גם לסעיפים 

 להסכם. 16.8, 12.3

כל הציוד  – 1ביחס לסל  4.1.1 16  .21

 יהיה תוצרת

dell/hp/Lenovo /  או

 שווה ערך

האם האוניברסיטה מבקשת 

 להצטייד גם במערכות מורכבות?

מדובר בסל לאספקת 
 מחשבים ) ניידים ונייחים ( 

יום אספקה בגלל נושא  60לשנות ל  יום 14אספקה  5.1 16  .22

 הקורונה

 ללא שינוי במסמכי המכרז 

להקדים מועד אספקה  5.3 16  .23

 להזמנות דחופות במיוחד

הקדמה של אספקת ציוד צריכה 

להיות בתיאום והסכמת הספק, 

הספק תלוי ביכולת האספקה שכן 

 של היצרן.

במידה ונדרשת הזמנה 
דחופה שהספק הזוכה לא 

יוכל לעמוד בתנאי האספקה 
תועבר הזכיה למציע 

 במחירה  2ההצעה ה 

להאריך או להקדים נושא  5.3 16  .24

 אספקה

למענה  23ו  22ראה סעיפים  יום 60בהודעה מראש 
 זה 

הספק יידרש לתמחר סעיף זה  העתקה של דיסקים 5.5 16  .25

 בנפרד

 5על כלל הסעיפים בפרק 
ובשאר הסעיפים להיות 

 מגולמים במחיר ההצעה 
כלל הציוד הדורש התקנה  עבור איזה ציוד נדרשת התקנה ? אספקה והתקנה 5.0 16  .26

 ע"פ המפרט הקיים בסלים 
 שירות ואחריות 6 17  .27

נבקש שיובהר כי האחריות הניתנת 
הספק הינה בכפוף למדיניות על ידי 

היצרן והאחריות הניתנת על ידו, 
לרבות לעניין תחילת תקופת 

 האחריות והיקפה.

 6.2כמופיע בסעיף 

הספק יספק תעודת  6.1   .28

אחריות של היצרן עבור 

 כל ציוד שמסופק

היבואנים אינם מנפקים תעודות 

,האחריות תקפה ע"י חשבונית 

תנאי ומספר זיהוי של המכשיר לפי 

 האחריות של כל דגם .

מדובר בציוד הכולל 

 אחריות יצרן 

29.   
 
  

"תקופת האחריות לציוד  6.3
תחל ביום שבו הקבלן 

סיפק את הציוד וקיבל 
 אישור מהאוניברסיטה"

נבקש כי מועד האחריות למוצרי 
התוכנה יחל בעת קבלת ההזמנה 

 מהלקוח

האחריות תחל עם הגעת 
 הציוד לחצר הלקוח .

 ללא שינוי במסמכי המכרז 

במסגרת האחריות הקבלן  6.4 17  .30
יהווה כתובת אחת 

לאחריות כוללת על כלל 
 הציוד.

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את 
 המילים "שסופק על ידו".

 מקובל 
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מרכז השירות הטלפוני  7.6 17  .31
יפעל ויספק שירות בשעות 

הפעילות של 
 האוניברסיטה להלן 

 18:00עד  8:00ה -א
עד  8:00שישי ושבת 

14:00 

 –מוקד החברה סגור ביום שישי 
אך יש ברשותנו שרות הודעות, או 

שניתן יהיה לעדכן ישירות את 
 מנהל תיק הלקוח. נא לאשר. 

כמו כן, נא אישורכם שזמן התיקון 
יתחיל מיום הראשון ב   SLAל 

 בבוקר.  08:00
 

על המוקד הטלפוני לעבוד 
ה בלבד לפי -בימים א

השעות המופיעות במכרז 
 ללא ימי שישי וערבי חג 

"הספק יפעיל מוקד  7 18  .32
שירות טלפוני למתן 

תמיכה והשירות 
לאוניברסיטה"... "פתיחת 

קריאת שירות תעשה 
 באמצעות אתר אינטרנט,

 דוא"ל או טלפון".

נבקש כי הספק יספק מענה 
באמצעות מוקד "ביפר און ליין" 

טלפוני עם פרטי התקשרות 
ולמול אנשי הקשר של  –מוגדרים 

 הלקוח )לא משתמשי קצה(

 מקובל

"הטיפול בתקלות יתבצע  8 18  .33
 -עפ"י ההגדרות הבאות: 

תקלה שאינה 
משביתה....תקלה 

 תה"...משבי

נבקש להבהיר כי יבוצע תמחור 
 SLAנפרד לעלות של שירות 

 המבוקש במכרז.
התעריף עבור טיפול בתקלה מעבר 
לשעות הפעילות המקובלות )ימים 

(, ייעשה בחיוב  8:00-17:00 -ה'-א
 תוספת, כמקובל בשוק. 150%של 

 למענה  31כמופיע בסעיף 

במקרה שהתקלה הינה  8.10 18  .34
בדיסקים המכילים מידע, 

על הטכנאי להביא עמו 
דיסקים חלופיים, להעביר 

אליהם את המידע ורק 
לאחר בדיקת תקינות 
המידע ימחק המידע 

מהדיסקים התקולים 
ויילקח אל מחוץ 

 לאוניברסיטה 

במקרים רבים לא ניתן לבצע 
העברת מידע במידה ומדובר 

 נא לחריג זאת -בתקלה בדיסק
 בתנאי המכרז.

 מקובל

הספק לא יחייב את  11.3 19  .35
האוניברסיטה בתשלום 

נוסף עבור אספקת 
 הפריטים החלופיים.

האוניברסיטה תחויב בתשלום 
נוסף עבור פריטים חלופיים 
שמחירם עולה על הפריטים 

שהוזמנו מלכתחילה. לחלופין, 
האוניברסיטה תהיה רשאית 

ולקבלו להזמין את הפריט החסר 
 כאשר יהיה מצוי במלאי הספק.

לא מקובל . ללא שינוי 
 במסמכי המכרז 

 

"במקרה והאוניברסיטה  14.3 19  .36
תהיה מעוניינת לבטל 

הזמנה, הספק מתחייב 
לקבל בחזרה את הפריט 

באריזתו המקורית ולזכות 
את האוניברסיטה 

 בהתאם"

א ניתן לבצע נבקש להבהיר כי ל
ביטול הזמנה לאחר אספקת 

 הרישוי

 מקובל 

"במקרה והאוניברסיטה  14.3 19  .37
תהיה מעוניינת לבטל 

נבקש כי האמור יהיה בכפוף 
ההחזרה של לאחריות יצרן ותנאי 

 המוצר בהתאם למסמכי היצרן.

 מקובל 
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הזמנה, הספק מתחייב 
 לקבל בחזרה

את הפריט באריזתו 
המקורית ולזכות את 

 האוניברסיטה בהתאם"
  - פיצויים מוסכמים 15-16 19  .38

מנגנון קנסות בגין אי 
 עמידה בתקני שירות

 נבקש לקבוע כי:
זכות האוניברסיטה  .1

לפיצוי מוסכם תחול רק 
לאחר שהספק קיבל 
התראה בכתב על כך 

מהאוניברסיטה וניתנה 
לספק שהות סבירה 

לתיקון הטעון תיקון 
כמפורט בהודעת 

האוניברסיטה וההפרה 
 לא תוקנה, כאמור.  

תיקבע תקרה כספית לסך  .2
הפיצוי המוסכם שעשוי 

להיות מוטל על הספק, על 
כרז פי כל סעיפי המ

וההסכם, אשר לא תעלה 
מהתמורה  5%על סך 

ששולמה בפועל לספק לפי 
 ההזמנה.

נבקש להבהיר כי הספק  .3
לא יישא באחריות 

להפרה/איחור/עיכוב 
בלוחות הזמנים שייגרמו 

בנסיבות שבשליטת 
האוניברסיטה ו/או מי 
מטעמה, ו/או בנסיבות 

שבשליטת צד שלישי 
כלשהו ו/או בנסיבות של 

לא יוטל על כוח עליון וכי 
הספק פיצוי מוסכם בגין 

אי עמידת הספק שנגרמה 
עקב איזו מהנסיבות 

 הללו.
נבקש כי הפיצויים  .4

המוסכמים יקוזזו 
מסכומי נזק שיתבעו 

מהספק. כן נבקש להחיל 
את התנאים המבוקשים 

 13בהבהרה לסעיף 
להסכם ההתקשרות 

 בקשר עם חילוט הערבות. 
הבהרות אלו רלוונטיות גם לסעיף 

 בנספח ב'. 11.11

במקרה של חריגה  .1
הגוררת קנס ככל 

ולא מדובר 
בהתנהגות חוזרת 

של הספק תינתן 
התראה בכתב 

לספק עם אפשרות 
תיקון תוך זמן 

סביר אשר יקבע 
ע"פ שק"ד 

 האוניברסיטה. 
 לא מקובל. .2
הספק לא יישא   .3

באחריות 
להפרה/איחור/עיכ

וב ככל ולדעת 
האוניברסיטה היא 

נושאת באחריות 
 שק"ד סביר. לפי 

 השאלה לא מובנת. .4
 
 

השינויים שהתבלו יחולו גם 
 בנספח ב'. 11.11על סעיף 
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טבלת  20  .39
מנגנון 

קנסות בגין 
אי עמידה 

בתקני 
 שירות

טבלת מנגנון קנסות בגין 
 אי עמידה בתקני שירות

נבקש לקבוע כי זכות  .1
האוניברסיטה לפיצוי 

תהיה בהתאם מוסכם 
למגבלות המבוקשות 

לעיל, כמו גם זכות 
האוניברסיטה לחילוט 

הערבות וסיום 
 ההתקשרות.

נבקש כי סכום הפיצוי  .2
המוסכם לכל יום איחור 

 ₪. 100יופחת לסך של 

ללא שינוי  .1
 במסמכי המכרז.

 לא מקובל. .2

 יעמוד לא והקבלן במידה 16  20  .40
 המפורטות בדרישות

 רשאי המזמין יהיה ,להלן
 הסכם את לבטל

 בהתאם ,ההתקשרות
 המוחלט דעתו לשיקול

 את ולסיים ,והבלעדי
 לרבות ,הקבלן עם יחסו
 הערבות חילוט תוך

 הקבלן הבנקאית, שמסר
 אחר אמצעי כל או/ו

 כל י"עפ למזמין העומד
 .דין

 
 

נבקש שיובהר כי האוניברסיטה 
זכויותיה תהיה רשאית להפעיל 

ע"פ סעיף זה רק בגין הפרה שנבעה 
מסיבות התלויות בקבלן בלבד. כמו 

כן, נבקש הבהרה להוסיף לאחר 
המילים )בשורה הראשונה(" 

"המפורטות להלן" את המילים: 
"על אף שניתנה לקבלן הודעה 

ואפשרות סבירה לתקן והוא לא 
 עשה זאת במועד הנדרש".

כמו כן, נבקש כי האוניברסיטה 
רשאית להפעיל זכויותיה  תהיה

ביחס לקנסות המפורטים בסעיף 
זה רק בגין אי עמידה ברמת שירות 
ובזמנים המפורטים בטבלה שנבעו 

 מסיבות התלויות בקבלן בלבד. 

  38ראו תשובה לשאלה 

41.  20 16.2 
 

קנסות בגין אי עמידה 
 בתקני שירות 

 טבלה ....

נא  -פיגור במועד אספקת המשלוח
שאינם בשליטת  לחריג מקרים

כגון הזמנות מיוחדות  -הספק
שמראש רוב היצרנים  -מחו"ל

מגדירים כשלושה שבועות אספקה 
)אל מול שבועיים המבוקשים 

במכרז(, חריגות שמקורן 
דגם, חריגות שבאחריות   בסיום

 היצרנים בחו"ל, כוח עליון וכדומה. 
 

יאושר במקרם נקודתיים 
בתיאום מראש ובכתב עם 

 האוניברסיטה.

האם נדרשת הסמכה ואישור היצרן   4 21  .42

עבור המוצר אותו אנו מציעים בסל 

1\3\4 

 לא נדרש 

האם ניתן לתת מענה על חלק   4 21  .43

 4\3מהסעיפים בתוך סל 

ניתן לענות על חלק 
 3מהסעיפים אך ורק בסלים 

  4ו 
שילוב עסקים קטנים  10.1 23  .44

 וזעירים 

סתירה , הינכם מעוניינים לתת 

עדיפות כחוק לעסקים קטנים 

  ללא שינוי במסמכי המכרז
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וזעירים ,מאידך חוץ מדרישות 

מחזור מינמלי  שנתי ,כל הדרישות 

הלוגסטיות כולל הסעיף הביטוחי 

מתאים לחברות גדולות ותאגדיות 

.. 

" קראנו בעיון את מסמכי  11.1 24  .45
המכרז ונספחיו לרבות 

החוזה, הבנו את האמור 
 בהם, והגשת הצעתנו
מהווה ראיה חלוטה 

 להסכמתנו.."

נבקש לשנות את המילים "ראיה 
 חלוטה" ל"ראיה לכאורה".

 ללא שינוי במסמכי המכרז

 כי בזאת מצהירים " אנו 11.11 24  .46
 ומסוגלים יכולים אנו

 הזמנים בלוחות לעמוד
 במכרז..." הקבועים

נבקש כי סכום הפיצוי המוסכם 
 500לכל יום איחור יופחת לסך של 

.₪ 

  מוסכם

 " להעביר 11.12 24  .47
אליכם אישור עריכת 

ביטוחים וערבות ביצוע 
ולהתחיל במתן השירותים 

 כנדרש במסמכי
המכרז, לשביעות רצונכם 

 המלאה..."

נבקש למחוק את המילים 
"לשביעות רצונכם המלאה". ראו 

בהקשר זה את הערתנו לסעיף 
 להסכם.  5.1.5

 מקובל

נבקש להסיר את המילים לשביעות  לשביעות רצונכם המלאה 11.12 24  .48
רצונכם, שהינן קריטריון 

סובייקטיבי שלא ניתן למדוד את 
 בו.עמידת הספק 

 מקובל

אנו נותנים  13.1  .49
הסכמתנו 
לסמכות 

המקומית 
הנתונה 

לבית 
משפט 

אביב -בתל
יפו לדון 
בענייני 

 מכרז
 זה.

הספק, באמצעות מורשי 
החתימה, יכול לתת 

הצהרה ביחס לספק עצמו. 
הספק הינו חברה בת של 

חברה ציבורית, אשר 
נשלטת, בשרשור ע"י 

חברה ציבורית זרה. בשים 
לבעלי המניות לב לכך ש

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 ההתייחסות 
תהא לספק בלבד ולא 
לבעלי הזיקה לו. ככל 

שבקשתנו לא תתקבל, 

ללא שינוי במסמכי המכרז  
ובכפוף לחוק עסקאות 

 גופים ציבוריים
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לבעלי ההצהרה ביחס 
הזיקה בספק יכולה 

להינתן למיטב הידיעה 
 בלבד.

ניגוד  14  .50
 עניינים

 נבקש להבהיר כי:
כלל  .1

ההתחייבויות 
לאי ניגוד עניינים 

יחולו רק על 
נותני 

השירותים/העוב
דים מטעם 

הספק אשר 
מעורבים בפועל 

באספקת 
השירותים על פי 
 מסמכי מכרז זה.

מתן השירותים  .2
נשוא 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 הספק  .3
להתחייב בשם 

לקוחותיו ובשם 
כל עובד/קרוב 

אשר עלול 
להחזיק מניות 
מיעוט בחברות 

ציבוריות כלשהן 
והתחייבויות 

אלו יכולות 
להינתן למיטב 
 הידיעה בלבד.

מקובל לרבות  .1 
 הנהלת הארגון.

 מקובל. .2
 מקובל. .3

למחוק את המילים "לעניינו נבקש  ניגוד עניינים 14.6 25  .51
של לקוח שאני או מעסיקי או 

שותפי או עובדי מיצגים או 
מייעצים או מבקרים" אשר מופנות 

ימחקו המילים מ"עניינו" 
 עד "למבקרים"
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לרו"ח  או עו"ד, ולא הגיוני לסווג 
מדובר  -את הספקים באופן זה 

 בהגדרה רחבה מאוד.

תקפה |התחייבותי זו תהא  14.8 26  .52
עד לתום שנה לאחר סיום 

מתן השירותים 
 לאוניברסיטה.."

נבקש למחוק את המילים "עד 
לתום שנה לאחר סיום מתן 

השירותים לאוניברסיטה", כך 
שההתחייבות להיעדר ניגוד עניינים 

תהא בתוקפה לתקופת השירותים 
בלבד. אין זה סביר כי לאחר 

תקופת השירותים לא יוכל הספק 
ם אחרים ויש בכך להתקשר עם גופי

להגביל את פעילותו העסקית של 
 הספק שלא לצורך.

 

אישור  27  .53
 עו"ד

נבקש לכתוב במקום המילים "לכל  ניגוד עניינים
דבר ועניין" את המילים "בקשר 

 להתקשרות זו"

 מקובל

 3" יש למלא לפחות  2 28  .54
ממליצים עבור כל סל 

אליו המציע מגיש 
 הצעתו..."

נבקש כי מציע יוכל לרשום את 
אותם ממליצים בכל אחד מהסלים 

 אליהם הוא מגיש הצעה. 

במידה ואותו לקוח קיבל 
שירות בכל אחד מהסלים 

  אז אין מניעה

 3"יש למלא לפחות  2 28  .55
ממליצים עבור כל סל 

 הצעתו"אליו המציע מגיש 

נבקש לאפשר ממליצים זהים, ככל 
 שמדובר על סלים שונים. 

 למענה זה  54ראה סעיף 

יש לתקן את ההתייחסות לשירותי  שירותי הפקת הסרטונים  30  .56
הפקת סרטונים אשר איננה 

 רלוונטית לשירותים נשוא המכרז.

 מדובר בטעות סופר .
הכוונה לסלים ולא 

 סרטונים 
 –נספח ה'  31  .57

אישור 

 רו"ח 

 

 בפסקת ה"לכבוד" 

נבקש כי האישור ימוען למציע ולא 

 לאוניברסיטת אריאל

ניתן כי אישור רוא"ח יופנה 
 למציע

 –נספח ה'  31  .58

אישור 

 רו"ח

נבקש את אישורכם לספק אישור  הערה בתחתית האישור

רו"ח על מחזור כספי לפי הנוסח 

המקובל על החשכ"ל ולא עפ"י 

 הנוסח בנספח ה'. 

)זאת בהתבסס על ההערה שכתובה 

 בתחתית הנספח(

 מקובל

טופס  32  .59

7.24.1.5 

 בפסקת ה"לכבוד" 

נבקש כי הטופס ימוען למציע ולא 

 לאוניברסיטת אריאל

 57ראה תשובה לשאלה 

נבקש לבטל את האפשרות של  בהתאם לבקשה מצדכם  33  .60

האוניברסיטה לדרוש מהבנק 

מתייחס לבקשת 
 האוניברסיטה מהספק
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הארכה של הערבות. הארכה של 

הערבות צריכה להיות בסמכותו 

הבלעדית של הספק, כאשר אם 

נדרש לכך ולא ביצע האוניברסיטה 

 רשאית לחלט את הערבות.

 טכני אפיון 1 33  .61

 

האם המערכת הפעלה הנדרשת 

למחשבים הינה 

HOME  או  PRO  ? 

נדרשת הצעת מחיר עבור 
מערכת ההפעלה של חברת 

(  WIN10מייקרוסופט ) 
 הבסיסית ביותר 

איפיון הטכני ואחריות  1/2/3/4 35/36  .62
 בלבד 

יש סדרות מחשבים שונות, ביתית 
או תעשייתית,  מפרטים זהים 

לאותו יצרן, בדגם התעשייתי עולה 
יותר,תלוי בסוג  50-60%

האחריות,)זמן תגובה לשירות( 
בסיס המחשב פלסטי או מתכת וגם 
עמידות לעבודה אינטנסיבית  האם 

 יכללו בשקלול הכללי ? 

נושא הפרשי המחיר בין 
כן לא דגמים שונים ידוע ול

ברורה השאלה לגבי הכללת 
 הפערים בשקלול הכללי 

האם ניתן להציע דגם שונה וטוב   AMD Radeonכ. מסך  2+3 35  .63
יותר של כרטיס המסך ולא את 

 הדגם המצוין במכרז?

 לא ניתן

נייחים : בסוף אוגוסט הקרוב  מחשבים נייחים  2/3 36  .64
יתוסף דגם חדש שיעמוד בדרישות 

וצפוי להיות זול יותר . האם ניתן 
דרישות ל ןיהיה להציעו לאחר מכ

 נוספות שיבואו ?

יש להתייחס למפרט 
המופיע ברשימת הסלים 

 בלבד . 

רישוי מערכת הפעלה  4 36  .65
WIN 10 

  WIN 10 HOME נדרש רשיונות  
? 

האם מיועדים להתקנה במחשבים 
 הנייחים ?

יש מחשבים נייחים שרשיון  
עלה מובנה במערכת  האם ההפ

 ניתן לגלם במחיר ?

 למענה  61כמופיע בסעיף 

האם בניידים המתאימים ניתן  סוללה  1/2/3 35  .66
 ? 53Whrלהשתמש בסוללות 

כמופיע במפרט הרשום 
 בסלים 

האם יש נייחים שתדרש בהם  זכרונות לנייח 2/3 36  .67
 ?גיגה זיכרון  128תמיכה עד 

הרשום  כמופיע במפרט
 בסלים

האם הכללת כלי אופטימיזציה  מחשבים  2/3 36  .68
ליישום והפעלה מהירים יותר של 

 אפליקציות יהווה יתרון ?

לא ינתן יתרון לכל נושא 
 שאינו מעבר לרשום במפרט 

האם ניתן לשלוח הצעןת מחיר של  הצעות מחיר   35/36  .69
 ? WORDהחברה או ב

בעט ע"ג טופסי  או חייב להכתב 
 המכרז ?

  1ראה תשובה לשאלה 

האם ניתן להציע דגם שונה וטוב   2-3 35-36  .70
יותר של כרטיס מסך ולא את הדגם 

 המצוין במכרז 

לא ינתן יתרון לכל נושא 
 שאינו מעבר לרשום במפרט
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האם יש נייחים שתידרש בהם  מחשב נייח 3 36  .71
 זיכרון ??  128gbתמיכה של 

 4נבקש לאשר להציע נייח עם 
 PCIe יציאות 

לא ינתן יתרון לכל נושא 
 שאינו מעבר לרשום במפרט

72.  36 4 Windows 10 license  האם הכוונה לדיסק רישוי נפרד 
  HOMEאו   PROואיזה 

 למענה  61כמופיע בסעיף 

 -ניידים 35  .73
תצורות 

2+3 

כי המציע יוכל אנא אישורכם  
להציג דגם שונה וטוב יותר 

 באיכותו של כרטיס המסך הנדרש.

 70ראה מענה לשאלה 

תצורות  36  .74
 הנייחים

אנא אישורכם כי ככל ובמהלך  
תקופת ההתקשרות יצאו דגמים 

חדשים אשר יעמדו בדרישות 
המכרז, יתאפשר לספק להציעם 

הפרטניות אשר יופנו ע"י בפניות 
 האוניברסיטה.

נוהל עבודה עם בכמופיע 
 בנספח א'  ספקי המסגרת

תצורות  36+  35  .75
ניידים 

 +נייחים

נבקש לאשר מערכת הפעלה  
HOME  עבור תצורות הניידים

 והנייחים המוצעים.

 למענה  72 כמופיע בסעיף 

תצורות  35  .76
 ניידים

אנא הבהרתכם האם בניידים  
המתאימים ניתן להשתמש 

 35Whr?בסוללות 

 למענה  66כמופיע בסעיף 

תצורות  36  .77
 נייחים

נודה להבהרתכם האם ישנם  
דרישות עבור נייחים המאפשרים 

 זיכרון? 128GBתמיכה עד 

 למענה  71כמופיע בסעיף 

תצורות  36  .78
 נייחים

נבקש לכלול בדרישות הנייחים  
 .PCIEארבע יציאות 

 למענה  71כמופיע בסעיף 

תצורות  35+36  .79
 ניידים

האם הכללת כלי אופטימיזציה  
יותר של ליישום והפעלה מהירים 
 אפליקציות יהווה יתרון?

 למענה  68כמופיע בסעיף 

תצורות  36+ 35  .80
 נייחים

נבקש עבור כרטיס רשת אלחוטי  
החדש  WiFi 6תמיכה בתקן 

 גיגה. 5וגם  2.4במהירות 

 למענה  71כמופיע בסעיף 

81.  35 
 

 נספח ז'
 1סל מספר 

כרטיס מסך  מחשב נייד:
AMD RADEON 610 

מחשב נייד: תצורה זו כולל כרטיס 
 AMD Radeon 610מסך מדגם 

אשר אינו מוצע על ידי כלל 
היצרנים. נבקש אישור להציע 
 כרטיס מסך ייעודי שווה ערך

 

 למענה  64כמופיע בסעיף 

82.  35 
 

 נספח ז'
 1סל מספר 

כרטיס מסך  מחשב נייד:
AMD RADEON 610 

מחשב נייד: תצורה זו כולל כרטיס 
 AMD Radeon 610מסך מדגם 

אשר אינו מוצע על ידי כלל 
היצרנים. נבקש אישור להציע 
 כרטיס מסך ייעודי שווה ערך

 

 למענה  64כמופיע בסעיף 

83.  35 
 

 נספח ז'
 1סל מספר 

כרטיס מסך  מחשב נייד:
AMD RADEON 

RX640 

ו כולל כרטיס מסך מדגם תצורה ז
AMD Radeon RX640  אשר אינו

מוצע על ידי כלל היצרנים. נבקש 
אישור להציע כרטיס מסך ייעודי 

 שווה ערך

 למענה  64כמופיע בסעיף 
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84.  35 

 
האם ניתן  – 3+  2ניידים תצורות   3+  2ניידים תצורות 

להציע דגם שונה וטוב יותר של 

כרטיס המסך ולא את הדגם 

 המצוין במכרז? 

 למענה  71כמופיע בסעיף 

 נספח ז 35  .85
2.1 

 

FHD, i5 15.6 u/10210 
8GB, 10210 DDR4 

2666MHz up to 32GB 
256GB M.2 PCIe 

AMD NVMe SSD 
G GDDR5  Radeon

6102 WIN 10  אחריות
 3 –מינימלית נדרשת 

 שנים באתר הלקוח

האם אפשר להציע דגם עם כרטיס 
 ?NVIDIAמסך של חברת 

 למענה  64כמופיע בסעיף 

 נספח ז 35  .86
2.1 
2.2 
2.3 

 למענה  71כמופיע בסעיף  ?9האם ניתן להציע מעבדים דור  אפיון טכני

 נספח ז 35  .87
2.1 
2.2 
2.3 

WIN 10  איזו גרסהPRO  אוHOME ?   למענה  72כמופיע בסעיף 

ללא סעיף,  36  .88
ראשון 
 בטבלה

 מחשב נייח זיכרון עם
RAM GB16  אפשרות

דיסק קשיח בנפח  .הרחבה
, GB SSD 512 של מעבד

לוח  10דור  I5 אינטל
 DVD תואם למעבד צורב

 כרטיס מסך גרפי,
NVIDIA  כולל ציוד

לי לרבות כבלים פריפריא
אחריות מינימלית  .שונים

שנים באתר  3 –נדרשת 
 הלקוח

 NVIDIAאיזה כרטיס גרפי של 
 נדרש בהצעה?

 למענה  85כמופיע בסעיף 

ללא סעיף,  36  .89
ראשון 
 בטבלה

 מחשב נייח זיכרון עם
RAM GB16  אפשרות

דיסק קשיח בנפח  .הרחבה
, GB SSD 512 של מעבד

לוח  10דור  I5 אינטל
 DVD תואם למעבד צורב

 כרטיס מסך גרפי,
NVIDIA  כולל ציוד

פריפריאלי לרבות כבלים 
אחריות מינימלית  .שונים

שנים באתר  3 –נדרשת 
 הלקוח

אנו מבקשים לאשר מול 
האוניברסיטה כי הנפחים 

480G/500G/512G  לדיסקיםSSD 
כולם נחשבים אותו הנפח אך 

 משתנים מיצרן ליצרן 

 מאושר 
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ללא סעיף,  36  .90
ראשון 
 בטבלה

 מחשב נייח זיכרון עם
RAM GB16  אפשרות

דיסק קשיח בנפח  .הרחבה
, GB SSD 512 של מעבד

לוח  10דור  I5 אינטל
 DVD תואם למעבד צורב

 כרטיס מסך גרפי,
NVIDIA  כולל ציוד

פריפריאלי לרבות כבלים 
אחריות מינימלית  .שונים

באתר שנים  3 –נדרשת 
 הלקוח

האם דרושות אפשרויות הרחבה 
עתידיות: כמות סלוטים לזיכרון, 

 סלוטים להרחבות כרטיסים וכולי..

 למענה 79כמופיע בסעיף 

 מחשב נייח זיכרון עם 3 36  .91
RAM GB16  אפשרות

דיסק קשיח בנפח  .הרחבה
, GB SSD 1000 של מעבד

לוח  10דור  I7 אינטל
 DVD צורבתואם למעבד 

 כרטיס מסך גרפי,
NVIDIA  כולל ציוד

פריפריאלי לרבות כבלים 
אחריות מינימלית  .שונים

שנים באתר  3 –נדרשת 
 הלקוח

 NVIDIAאיזה כרטיס גרפי של 
 נדרש בהצעה?

 למענה  64כמופיע בסעיף 

 מחשב נייח זיכרון עם 3 36  .92
RAM GB16  אפשרות

דיסק קשיח בנפח  .הרחבה
, GB SSD 1000 של מעבד

לוח  10דור  I7 אינטל
 DVD תואם למעבד צורב

 כרטיס מסך גרפי,
NVIDIA  כולל ציוד

פריפריאלי לרבות כבלים 
אחריות מינימלית  .שונים

שנים באתר  3 –נדרשת 
 הלקוח

אנו מבקשים לאשר מול 
האוניברסיטה כי 

לדיסקים 1T/960GB הנפחים 
SSD  נחשבים אותו הנפח אך

 משתנים מיצרן ליצרן

 מאושר

 מחשב נייח זיכרון עם 3 36  .93
RAM GB16  אפשרות

דיסק קשיח בנפח  .הרחבה
, GB SSD 1000 של מעבד

לוח  10דור  I7 אינטל
 DVD תואם למעבד צורב

 כרטיס מסך גרפי,
NVIDIA  כולל ציוד

פריפריאלי לרבות כבלים 
מינימלית  אחריות .שונים

שנים באתר  3 –נדרשת 
 הלקוח

האם דרושות אפשרויות הרחבה 
עתידיות: כמות סלוטים לזיכרון, 
 סלוטים להרחבות כרטיסים וכולי

 למענה 90כמופיע בסעיף 

94.  36 4 windows 10 license  איזו גרסהPRO  אוHOME ?  למענה   87כמופיע בסעיף 
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95.  36 
 

 נספח ז'
 1סל מספר 

 מחשב נייח:
 זכרון נייח מחשב

16GB RAM  עם 
 .הרחבה אפשרות

 בנפח קשיח דיסק
 , SSD GB 512 של

 דור I5 אינטל מעבד
 למעבד תואם לוח 10

 כרטיס , DVD צורב
 NVIDIA גרפי מסך
 פריפריאלי ציוד כולל

 .שונים כבלים לרבות

מהו סוג המארז המבוקש  •
 בתצורה זו?

האם נדרש להציע מחשב  •
מדגם  Chipsetמבוסס 

 Intel Q470כלשהו, כגון 
אנא שניתן להציע את כלל 

 הדגמים הזמינים בשוק?
תצורה זו כוללת בקשה  •

לכרטיס מסך ייעודי 
. האם Nvidiaתוצרת 

נדרש להציע דגם ספציפי, 
או כל כרטיס מסך תוצרת 

Nvidia ? 
האם ניתן להציע כחלופה  •

י, לכרטיס המסך הייעוד
בקר גראפי משולב של 

 ®Intelאינטל, כגון 
UHD Graphics 630? 

האם נדרש להציע  •
בתצורה זו מערכת 

 הפעלה?

האם נדרש להציע מקלדת  •
 + עכבר?

 

 מארז מידי .1
 
 

 לא נדרש  .2
 
 
 
 

 אין דגם ספציפי  .3
 
 
 
 
 

כמופיע במפרט  .4
 בלבד 

 
 
 
 

 כן  .5
 
 

ציוד פרפיריאלי  .6
כולל מקלדת , 

עכבר וכל הציוד 
 הנדרש 

96.  36 
 

בסוף אוגוסט הקרוב יתווסף דגם  נייחים

חדש שיעמוד בדרישות וצפוי להיות 

זול יותר . האם ניתן יהיה להציעו 

לאחר מכון בדרישות נוספות 

 שיבואו ? 

 למענה  64כמופיע בסעיף 

97.  36 
 

 נספח ז'
 1סל מספר 

 מחשב נייח:
 זכרון נייח מחשב

 16GB RAM עם 
 .הרחבה אפשרות

 בנפח קשיח דיסק
 , SSD GB 1000 של

 דור I7 אינטל מעבד
 למעבד תואם לוח 10

 כרטיס , DVD צורב
 NVIDIA גרפי מסך
 פריפריאלי ציוד כולל

 .שונים כבלים לרבות

מהו סוג המארז המבוקש  •
 בתצורה זו?

האם נדרש להציע מחשב  •
מדגם  Chipsetמבוסס 

 Intel Q470כלשהו, כגון 
אנא שניתן להציע את כלל 

 הדגמים הזמינים בשוק?
תצורה זו כוללת בקשה  •

לכרטיס מסך ייעודי 
. האם Nvidiaתוצרת 

נדרש להציע דגם ספציפי, 
או כל כרטיס מסך תוצרת 

Nvidia ? 

 למענה   95כמופיע בסעיף 
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האם ניתן להציע כחלופה  •
לכרטיס המסך הייעודי, 

בקר גראפי משולב של 
 ®Intelאינטל, כגון 

UHD Graphics 630? 

ם נדרש להציע הא •
בתצורה זו מערכת 

 הפעלה?

האם נדרש להציע מקלדת  •
 + עכבר?

 
תמחור מוצרים, יש להגדיר מראש  טבלת מוצרים    38-41  .98

 -את סל היצרנים שאפשר להגיש
באם יוחלט להגיש יצרן שפחות 
 מוכר ניתן יהיה להוזיל מחירים.

 כרשום בטבלה 
מופיעים שמות המוצרים או 

 שווה ערך 

 GB 512דיסק קשיח  22 40  .99
SSD 

 למענה   89כמופיע בסעיף  ?480GBהאם ניתן להציע דיסקים 

 גיגה? 32של  1האם הכוונה לסטיק  GB DDR3 32 זיכרון 25 40  .100
 

 כן

"המציע ימלא מחיר עבור  1.2 42  .101
כל אחד מהפריטים 
 המופיעים בטבלה"

נבקש כי יינתנו מחירים עבור חלק 
 מהפריטים, ולא על כולם

 למענה   43כמופיע בסעיף 

102.  42 
נספח ט 

 2סעיף 

McAfee 
 איזה גרסה

5.10 

נספח ט  42  .103
 2סעיף 

BigFix 
 איזה גרסה

9.5 

נספח ט  42  .104
 2סעיף 

Opswat כמה מנועי AV במערכת ?  יש
 מודולים נוספים ואיזה

 קיוסקים  3מנועים ו  8

המציע ימלא מחיר עבור  1.2 44  .105
כל אחד מהפריטים 
 המופיעים בטבלה"

נבקש כי יינתנו מחירים עבור חלק 
 מהפריטים, ולא על כולם

 למענה 43כמופיע בסעיף 

106.  44 
נספח 

 2י'סעיף 

Semperis 
 איזה גרסה

Adfr+dsp 
2.7.7.102.25101 

107.  44 
נספח 

 2י'סעיף 

ADAudit Plus 
  Domain Controller כמה

3  
 כולל 

Admanager+selfservice 
108.  46 

 הואיל שני
באמצעות הספק אשר זכה 
בשלב א' או כאחד מספקי 

 המסגרת בשלב ב'

 3עמ' 1כמופיע בסעיף  אילו שלבים מדובר?על 
 למכרז 
לפיו יבחרו ספקי  –שלב א' 

המסגרת בהתאם להוראות 
 המכרז
 המענה לתיחורים  –שלב ב' 

הספק מצהיר בזה, כי הוא  3.3.5 47  .109
משווק מורשה של 

המחשבים והציוד הנלווה 
וכי יש בידו את כל 

שהמשווק הינו משווק בהינתן 
 -מורשה , בעל הסמכות והמסמכים

המשווק מגובה ע"י היצרן במתן 
ניתן לדרוש שמעבדת  –האחריות 

היצרן תחזיק חלקי חילוף מקוריים 

ההסכם הינו מול הקבלן 
הזוכה ולא מול היצרן ולכן 
על הקבלן הזוכה לוודא עם 

שלמוצרים שהוא היצרן 
מוכר לאוניברסיטה קיים 
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האישורים הנדרשים 
 מטעם הספק....

נא לשנות  -לתקופה של ארבע שנים
 את הנוסח בהתאם

 4מלאי חלפים לתקופה של 
 שנים 

110.  47 
הסכם, 

 3.3.5סעיף 

 כי הספק מצהיר כן
 חלקי לספק ביכולתו

 מקוריים חילוף
למסכים  או/ו למחשבים

 לפרק ידו על שיסופקו
 שנים ארבע של זמן

 אספקת ממועד לפחות
 .הציוד לאוניברסיטה

שהתחייבות הספק נבקש שיובהר 
הינה בכפוף למדיניות היצרן ביחס 

 .EOS-ו EOLל

 מקובל

111.  47 
במסגרת המכרז מספק הספק  פגיעה בזכויות יוצרים 3.3.6

מוצרי מדף של צד ג'. אין לספק 
מידע או שליטה ביחס להפרת 

זכויות יוצרים של צד שלישי 
במוצרי היצרן. ככל שיתברר שיש 
הפרה, לאוניברסיטה תעמוד זכות 

כלפי יצרן הציוד ככל שיש כזו עלפי 
תנאי הרשיון של הרכיב הרלוונטי 
ולספק לא צריכה להיות אחריות 

לכך כלפי האוניברסיטה,  מעבר
שהרי הספק לא יכול להתחייב 

 מעבר למה שהיצרן מוכן להתחייב

 מקובל 

112.  47 
החזקת מלאי במחסני  3.3.7

 הספק
האוניברסיטה איננה מתחייבת 

לרכוש מהספק ציוד בהיקף 
 –מסויים או בהיקף כלשהו. לכן 

לא סביר שהספק יידרש להחזיק 
 במחסניו מלאי.

 מקובל 

113.  49 
הסכם, 

 4.5סעיף 

 הספק יספק מקרה בכל
 ויהיה לאוניברסיטה

 לציוד הבלעדי האחראי
 המתאים ,מלא ,תקין

 הכלולים לתיאורים
 למכרז שצורף במפרט

 שצורף למפרט או/ו
 לשימוש ראוי ,לפנייה

 לדרישות ובהתאם
 הספק .האוניברסיטה

פגום  וציוד פריט כל יחליף
 ידו על שיסופק תקול או/ו

 הזמן תוך ,לאוניברסיטה
 ממועד במפרט הקבוע

 הליקוי על קבלת הודעה
 על לו שתינתן הפגם או/ו

 האוניברסיטה נציג ידי

נבקש שיובהר כי תיקון ו/או 
החלפת ציוד פגום על ידי הספק 

 הינה בכפוף למדיניות היצרן.

 ללא שינוי ממסמכי המכרז 

 48החלפת פריטים תוך  4.5.3 49  .114
 שעות

בסעיף זה לא תואם את  האמור
 למפרט 8סעיף 

עוסק  4.5.3נכון. סעיף 
ציוד חלופי )כאשר הציוד ב

התקול מועבר לבדיקה( 
למפרט עוסק  8ועמ' 
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בהעמדת ציוד חדש תחת 
  ציוד תקול המוחזר.

נבקש כי האוניברסיטה תבדו את  בדיקת ציוד 4.5.4 49  .115
הציוד מיד עם קבלתו, שכן אי 

לאחר חלוף זמן התאמה שתתגלה 
לא תאפשר לספק לפעול להחזרת 

 הציוד ליצרן.

 מקובל 
הבדיקה תהיה תוך זמן 

 סביר 

הספק מתחייב לקיים את  5.1.5 49  .116
כל הוראות ההסכם וכל 
התחייבויותיו, במועדן, 

 לשביעות רצון
 האוניברסיטה

המונח "שביעות רצון 
האוניברסיטה" מופיע כקריטריון 

הספק לבדיקת עמידת 
בהתחייבויותיו. מאחר ומדובר 

בקריטריון סובייקטיבי לחלוטין, 
אשר יקשה על הספק, מטבע  

הדברים, להיערך בהתאם על מנת 
 להבטיח עמידה בקריטריון זה,

 נבקש למחוק מונח זה.

 מקובל

117.  49 
5.1.5 

 שביעות רצון
שביעות רצון הינה מדד 

סובייקטיבי, אשר באופן טבעי 
יקשה על הספק לעמוד בו או לבחון 

האם הוא עומד בו. מוצע להחליף 
מונח זה במדד אחר, אובייקטיבי 

"על פי הוראות  –כדוגמת 
 ההסכם".

 מקובל

דרישת הוזלה של  6.3 50  .118
 המוצרים

נבקש כי ככל שהספק לא יסכים 
לדרישה להוזלה יהיה הסעד היחיד 

של האוניברסיטה הוצאה של 
 הספק מהמאגר למוצר הרלוונטי. 

 16.2הערה זו רלוונטית גם לסעיף 
 להסכם.

  מקובל

סיום מוקדם של ההסכם  6.3 50  .119
 יום מראש 30בהודעה של 

נבקש להבהיר כי האוניברסיטה 
בגין  תשלם לספק תשלומים

העבודה שבוצעה בפועל, וכן עבור 
תשלומים בגין הוצאות/הזמנות 

שהוצאו בקשר עם השירותים 
 ואשר אינן ניתנות לביטול.

מקובל למעט המילים 
 "תשלומים בגין הוצאות "

" מבלי לגרוע מהאמור  6.5 50  .120
לעיל, מוסכם ומוצהר כי 

האוניברסיטה רשאית 
 להודיע לספק, בכל עת על

בהפסקת הסכם  רצונה
זה, מכל סיבה שהיא 

ומבלי שיהיה עליה לנמק 
את רצונה בביטול 

 ההסכם..."

נבקש להבהיר כי במקרה של ביטול 
ההתקשרות מכל סיבה שהיא 

תשולם לספק בנוסף לשירותים 
שבוצעו על ידו עד מועד הביטול 

בפועל, גם כל התשלומים שהספק 
התחייב בהם כלפי צדדים שלישיים 

ם לביטול )כגון ואינם ניתני
תשלומים ליצרן עבור ציוד 

 שהוזמן, רישוי, דמי תחזוקה וכו'(.

 מקובל

נבקש להבהיר כי לתמורה יווסף  אופן תשלום התמורה 8.3 50  .121
 מע"מ כדין.

התשלומים יבוצעו בהתאם 
 לכל דין
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הספק נושא באחריות  10.2 50  .122
אשר תחל מלאה לציוד 

מיום האספקה של כל 
 ציוד בנפרד, וכן לתקופה

זהה על רכיבים ששודרגו 
וזאת מיום שהרכיבים 

שודרגו, לרבות כל מקרה 
 של בלאי או תקלה

בתקופת האחריות, למעט 
במקרה של נזק מכוון 

מוכח על ידי 
 האוניברסיטה

נבקש להבהיר כי אחריות הספק 
לציוד מוגבלת לאחריות היצרן 

למפרט )נספח  6.2ף כאמור בסעי
 א'(.

 מקובל 

אחריות לציוד לרכיבים  10.2 50  .123
 ששודרגו מיום ששודרגו

כל שרכיב ששודרג מהווה חלק 
מיחידת ציוד, הרי שהאחריות 

לרכיבים ששודרגו זהה לתקופת 
 האחריות לציוד כמכלול.

כל נזק שנגרם    מבקשים   להחריג
 לציוד שלא באשמתו של הספק

 מקובל

124.  50 
הסכם, 

  10.2סעיף 

 נושא הספק 10.2
 לציוד מלאה באחריות

האספקה  מיום תחל אשר
 וכן ,בנפרד ציוד כל של

 רכיבים על זהה לתקופה
 מיום וזאת ששודרגו

 לרבות,שודרגו שהרכיבים
 או בלאי של מקרה כל

 בתקופת תקלה
 במקרה למעט ,האחריות

 מוכח על מכוון נזק של
  .האוניברסיטה ידי

 

נבקש שיובהר כי תיקון ו/או 
החלפת ציוד פגום על ידי הספק 

הינה בכפוף למדיניות היצרן. כמו 
כן, נבקש להוסיף בסוף סעיף את 

הפסקה כדלקמן: " ו/או ברשלנות 
חמורה על ידי האוניברסיטה ו/או 

מי מטעמה ו/או בשל שימוש בציוד 
פי הוראות הספק ו/או  שלא על

היצרן, נזק שאירע כתוצאה 
מתקלה בזרם החשמל, כוח עליון, 
ברק, אש, מים, אסון טבע, תקלה 

במערכת מיזוג האוויר, תקלה 
ציוד שטופל  במערכת פיקוח לחות,

או שנעשה ניסיון לתקנו שלא על 
 ידי הספק"

 מקובל

125.  51 
הסכם, 

 11.3סעיף 

 או/ו דרישה ותוגש במידה
 כנגד תביעה

 ידי על האוניברסיטה
מי  או/ו עובדיו או/ו הספק

 ביחסי הכרה בגין מטעמו
 מתחייב ,מעביד עובד

 את לשפות הספק
- כל בגין האוניברסיטה

 הוצאות לרבות ,הוצאה
 ,ד"עו טרחת ושכר משפט
 דרישתה עם מיד וזאת

 .בכתב הראשונה

נבקש שיובהר כי השיפוי כפוף לכך 
שניתן פס"ד שביצועו לא עוכב 

ובלבד שהאוניברסיטה עדכנה את 
הספק מיד עם קבלת התביעה ו/או 

הדרישה וניתנה לספק אפשרות 
 להתגונן באופן עצמאי. 

 

 מקובל

126.  51 
12.1 

הספק יהיה אחראי 
לנזקים שיגרמו כתוצאה, 

בין עקיפה ובין ישירה, 

נבקש שיובהר כמקובל בהסכמים 
מסוג זה, כי אחריותו של הספק 

תהיה מוגבלת לנזקים ישירים 

 
מקובל למעט גובה 

 האחריות אשר לא יוגבל
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הציוד על ידו עקב אספקת 
 לאוניברסיטה.

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 מיוחדים. בכל 

כי גובה  מקרה נבקש שיובהר
אחריותו הכוללת והמצטברת של 
הספק מכוח מכרז זה לא יעלה על 

גובה התמורה החוזית השנתית 
 המוסכמת לפי הסכם זה. 

הספק יהיה אחראי  12.1 51  .127
לנזקים אשר ייגרמו 

כתוצאה בין עקיפה ובין 
ישירה עקב אספקת הציוד 

רק אובדן .לרבות אך לא 
 הכנסה ואובדן נתונים.

נבקש להוסיף לאחר המילים 
"הספק יהיה אחראי" את המילים 

 "על פי דין".
בנוסף, מגעים שקוימו עם נציגי 

החשב הכללי ועם נציגי משרד 
האוצר הובילו לגיבוש הבנות אשר 

באו לידי ביטוי במכרזים רבים 
מטעם משרדי ממשלה וגופים 

יהיו ציבוריים שונים, ושלפיהן 
הספקים במכרזים שעניינם עיבוד 
נתונים ומחשוב פטורים לחלוטין 

מאחריות לכל נזק עקיף ותוצאתי, 
ואחריותם לנזקים ישירים תוגבל 

בתקרה סבירה שתוגדר בחוזה. לכן 
נבקש לציין כי הספק יהיה אחראי 

לנזק ישיר בלבד, וכי לא יהיה 
אחראי לנזק עקיף לרבות אבדן 

 .הכנסה ואובדן נתונים

 
 

לא מקובל . ראו תשובה 
 126לשאלה 

" הספק יהיה אחראי  12.1 51  .128
לנזקים אשר ייגרמו 

 כתוצאה..."

נבקש להוסיף לאחר המילים  
"הספק יהא אחראי" את המילים 

 "על פי דין".

 
לא מקובל . ראו תשובה 

 126לשאלה 

בכלליות מבלי לפגוע  12.2 51  .129
האמור בהסכם זה, 

מוסכם בזאת כי האחריות 
 לגבי אספקה, ולגבי נזק

ו/או הפסד שיגרמו לאדם 
ו/או לתאגיד כלשהו 

(לרבות עובדים וצדדי ג') 
 בקשר לאספקת הציוד

ו/או לפעילות הספק ו/או 
מי מטעמו על פי הסכם 
זה, לרבות נזק גוף, נזק 

 רכוש וכל נזק אחר,
 אחריות זו תחול על הספק

 בלבד.

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, מטילה נטל כלכלי מיותר 

על הספק, שאינו בר ביטוח, 
האוניברסיטה  שעה שביטוחי

 מכסים נזקים אלה.

אחריותו של הספק תהא  .2
מוגבלת לאחריות לנזק ישיר 
בלבד שנגרם עקב מעשה או 

מחדל של הספק ו/או מי 
מטעמו בנסיבות שבשליטת 

 
 

 לא מקובל 1-4
 

ראו תשובה  5שאלה 
 124לשאלה 
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הספק, כך שהספק לא יישא 
באחריות לכל נזק עקיף, 

תוצאתי, מיוחד או עונשי 
שייגרם לאוניברסיטה ו/או למי 

י מטעמה ו/או לצד שליש
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. 
הגבלות האחריות כאמור  .4

תחולנה לגבי כל תביעה מכל 
סוג שהוא, תהא עילתה אשר 

ין חוזית, בין נזיקית תהא, ב
 ובין אחרת. 

האוניברסיטה אחראית לכל  .5
הוראה ו/או הנחיה שתינתן על 
ידה לספק וכן לאופן השימוש 
של האוניברסיטה ו/או של מי 

מטעמה במוצרים, במערכת 
ו/או בציוד. הספק לא יהיה 

יישא באחריות לכל נזק, 
הוצאה או הפסד שנגרם מאופן 

השימוש של האוניברסיטה 
ר ו/או בציוד ו/או מאופן במוצ

יישום השירותים ע"י 
 .האוניברסיטה ו/או מי מטעמה

האחריות לגבי נזק או  12.2 51  .130
הפסק ...תחול על הספק 

 בלבד

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. 

 
לא מקובל. ראו תשובה 

 127לשאלה 

מבוקש כי המילים "למשך כל  התחייבות לעריכת ביטוח 12.4 51  .131
תקופת... כדין בישראל" תמחקנה 
ובמקומן ייכתב "בהתאם למפורט 

בנספח י"ב המצ"ב להסכם זה 
 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו".

 

ימחק  12.4תוכן סעיף 
 12.4ובמקומו יבוא סעיף 

דרישות הביטוח כדלקמן: "
להסכם זה הינן בכפיתה 

 2, יג'1', יג'בלנספחים י
בזאת והמהווים  המצורפים

חלק בלתי נפרד מהסכם 
  ".זה
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 12.6-ו 12.5מבוקש כי הסעיפים  התחייבות לעריכת ביטוח 12.5-12.6 51  .132

יימחקו. תשומת לב עורך המכרז כי 
הוראות אלה מוסדרות בנספח 

 הביטוח.

 ימחקו 12.5-12.6סעיפים 

סעיף הקובע כאמור, נבקש להוסיף  סעיף הגבלת אחריות ]חדש[ 12.7 51  .133
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 בזיקה להסכם 

תהיה מוגבלת לסכום התמורה 
די אשר שולמה לו בפועל על י

 12 –המזמין בקשר עם ההסכם ב 
 החודשים שקדמו לעילת התביעה".

 לא מקובל. 

נבקש לקבוע כי חילוט ערבות  חילוט הערבות הבנקאית   51  .134
הביצוע יתבצע רק במקרה של 

הפרה יסודית  ולהאריך את תקופת 
יום. בהקשר זה  15 –התיקון ל 

נבקש לקבוע כי יחולטו רק סכומים 
שהוכחו, וכי הערבות בגין נזקים 

 לא תהווה פיצוי מוסכם.

 אין שינוי בתנאי המכרז

 נבקש כי: ערבות ביצוע 13 51  .135
חילוט הערבות יבוצע אך ורק  .1

במקרה של הפרה יסודית של 
 ההסכם.

נבקש להאריך את תקופת  .2
ההתראה ויכולת תיקון ההפרה 

 ימים. 14-היסודית ל
הסכום שיחולט ישקף את הנזק  .3

בפועל וכי הערבות לא שנגרם 
 תהווה פיצוי מוסכם.

הפרה שנגרמה בנסיבות שאינן  .4
בשליטה סבירה של הספק, לא 
תחשב כהפרה מצד הספק של 

הסכם זה ולא תזכה את 
האוניברסיטה בזכות לחילוט 

 הערבות.

 לא מקובל

נבקש לקבוע כי קיזוז ייעשה  קיזוז 14 51  .136
ימים מראש ובכתב  7בהתראה של 

לספק. עוד נבקש כי קיזוז יבוצע 
רק עבור סכומים קצובים ומוכחים 

המגיעים לאוניברסיטה מהספק 
 ובמסגרת התקשרות זו בלבד.

 7קיזוז ייעשה בהתראה של 
 ימים מראש ובכתב לספק

תחול רק  נבקש כי זכות הקיזוז קיזוז 14.1 51  .137
ביחס לסכום קצוב ולא ביחס 

 7קיזוז ייעשה בהתראה של 
 ימים מראש ובכתב לספק



 
 

 
 

 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

לנזקים שלא הוכחו. כמו כן נבקש 
ימים  14הודעה מראש ובכתב של 

 טרם ביצוע הקיזוז.
 

נבקש כי ביטול החוזה כאמור  ביטול ההסכם 15 51  .138
בסעיף זה ייעשה במקרה של הפרה 

תוקנה  יסודית של ההסכם שלא
ימים מיום מתן ההודעה על  14תוך 

ההפרה או הפרה אחרת שלא 
ימים מיום מתן  30תוקנה תוך 

 ההודעה על ההפרה.

מקובל בתנאים: הפרה 
ימים.  7יסודית תיקון תוך 

 14הפרה אחרת תיקון תוך 
 יום. 

לספק התראה  נבקש כי תנתן תיקון הפרה יסודית 15.2 51  .139
ואפשרות תיקון גם במקרה לש 

הפרה יסודית. תקופת תיקון 
ההפרה במקרה זה יכולה להיות 

 ימי עסקים(. 7קצרה יותר )

 .138ראו תשובה לשאלה 

נבקש למחוק לפני המילה "דין"  סעיפי ביטוח להסכם הקדמה 53  .140
 את המילה "כל".

לנספח  6הערה זו נכונה גם לסעיף 
 זה.

 מוסכם

הספק יהיה מנוע מכל  1 53  .141
פעולה של עיכוב ו/או 

התנגדות למימוש זכויותיו 
 של המזמין על פי ביטוחי

הספק, ועליו לשתף פעולה 
עם המזמין למימוש 

 זכויותיו כאמור.

נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את 
המשפט הבא: "בתנאי שאין הדבר 

 הספק".נוגד את אינטרס 

 מוסכם

 –נספח יב'  53  .142
סעיפי 
ביטוח 

 להסכם

לסיפא יתווספו המילים "  – 1סעיף  
כל עוד לא קיים ניגוד עניינים 

 ופגיעה באינטרסים של הספק"

 -המילים "יא" יתחלפו ב – 4סעיף 
 "יג"

המילים "  - 1-3שורות  – 5סעיף 
אישור   הספק מתחייב להמציא

בדבר קיום ביטוח חבות המוצר 
 –..... ומסירתו למזמין" ימחקו 
האישור בנספח יג' כולל כיסוי 

 לחבות המוצר.
המילים ")נספח  - 5שורה                

 ימחקו  (2יג'
 – 12-13בשורות    

המילים "הספק 
 ימחקו –מתחייב....למזמין" 

  

 ימחקו  – 16-20שורות  
 

 
 מוסכם

 
 

 מוסכם
 
 

 לא מוסכם
 
 
 
 

 לא מוסכם
 
 
 

לא ימחק אך יוסף "על פי 
 דרישת המזמין".

 
 מוסכם 

 



 
 

 
 

 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

המילה "בלעדית"  – 7סעיף 
 תמחק"
המילה "יקיימו" תמחק                 

 ובמקומה ירשם "

 מוסכם 
 
 

 ??? לא פורט מה ירשם

נספח יב'  53  .143
 3סעיף 

מבוקש כי לפני המילים "פוליסה  
חלופית" יבואו המילים "אישור 

 עריכת ביטוח בגין עריכת".

 
 מוסכם

הספק מתחייב להמציא  4 53  .144
למזמין מייד עם חתימתו 

על הסכם זה "אישור 
 ביטוחי הספק" נספח יא'

חתום על ידי חברת 
הביטוח שלו כשהוא 

תואם לדרישות הביטוח 
המפורטים במסמך 

 "דרישות
הביטוח לספק" המצורף 

להסכם זה כחלק בלתי 
 . 1נפרד ממנו (נספח יג' 

נבקש לתקן המונח "אישור ביטוחי 
הספק" במונח "אישור קיום 

 ביטוחי הספק".

 
 לא מוסכם

נספח יב  53  .145
 4סעיף 

 מבוקש כי: 
המילים "נספח י'א" תמחקנה  .א

ייכתב "בנוסח  ומבוקמן
המצ"ב להסכם זה כנספח י"ג 

 להלן".
המילים "כהו תואם  .ב

(" 1לדרישות... )נספח יג'
תמחקנה. תשומת לב עורך 
המכרז כי למסמכי המכרז 

צורף נוסח אישור עריכת 
ביטוח בהתאם להוראות חוזר 
הפיקוח על הביטוח וכי רק על 

( 57-56נוסח זה )המצורף בעמ' 
רשאיות חברות הביטוח 

 ום.לחת

 
 מוסכם

 
 
 
 

 מוסכם

נספח יב  53  .146
 5סעיף 

יום לפני"  14מבוקש כי המילים " 
 תמחקנה. 

 לא מוסכם. 

נספח יב  53  .147
 5סעיף 

 מבוקש כי 
המילים "כל עוד מתקיימת  .א

 2אחריותו על פי דין... מבין 
מועדים אלו" תמחקנה 

ובמקומן ייכתב "לתקופה 
חודשים לאחר  36נוספת של 

התקנת הציוד  סיום עבודת
 וסיום בדיקתו".

המילים "מידי שנה"  .ב
תמחקנה ובמקומן ייכתב 

 "מידי תקופת ביטוח".

 
 

 מוסכם
 
 
 
 
 
 

 מוסכם

מבוקש כי המילים "המזמין שומר   5 53  .148
לעצמו.... בנספח זה" תמחקנה. 

 
 



 
 

 
 

 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

תשומת לב עורך המכרז כי פוליסות 
הביטוח של המציע כוללות מידע 

שאינו רב עסקי, מסחרי וסודי 
רלוונטי לפעילות הספק על פי תנאי 
המכרז ולכן מבוקש כי עורך המכרז 

יסתפק באישור עריכת ביטוח 
 בלבד.

 מוסכם

נבקש להחליף את המילים "מידי   5 53  .149
שנה" במילים "מידי תקופת 

 ביטוח".

 
 מוסכם

את נבקש להוסיף בסיפא הסעיף   7 53  .150
המשפט הבא: "לחילופין, יכלול 

הספק את קבלני המשנה 
 בביטוחיו".

 
 

 מוסכם

מבוקש כי בסיפא לסעיף יבואו   9 53  .151
המילים "אולם מוסכם כי איחור 

יום בהמצאת אישור  14של עד 
עריכת הביטוח, ממועד דרישת 
המזמין בכתב, לא יהווה הפרה 

 כאמור".

 
 

 מוסכם

" הספק מתחייב להמציא  1.1 54  .152
מידי שנה אישורי ביטוח 
מתאימים המעידים על 

 כך, אף לאחר
סיום עבודות התקנת 

הציוד, בדיקת תקינותו 
 ומסירתו למזמין..."

נבקש למחוק בסוף הסעיף את 
המילים "כיסוי לנזקי גוף בגין ציוד 

מכני הנדסי שאין חובה לבטחו 
 בביטוח חובה".

 
 מוסכם

מבוקש כי לאחר המילים "את   1.1 54  .153
אחריות המבוטח" ייכתב "על פי 

 דין".

 
 מוסכם

מבוקש כי המילים "כיסוי לנזקי   1.1 54  .154
גוף בגין ציוד מכני הנדסי שאין 

חובה לבטחו בביטוח חובה" 
תמחקנה. תשומת לב עורך המכרז 

הנ"ל אינה רלוונטית כי ההרחבה 
 לפעילות הספק על פי תנאי המכרז.

 
 מוסכם

 מבוקש כי:  1.2 54  .155
לאחר המילה "חבות" תבוא  .א

 המילה "הספק".
לפני המילים "המועסקים  .ב

בביצוע" תבוא המילה 
 "עובדיו".

המילים "לכלול את חבותו  .ג
של" תמחקנה ובמקומן ייכתב 

 "לשפות את".
לאחר המילים "ויחשב  .ד

ייכתב "של מי  כמעסיקם"
 מעובדי הספק".

 
 מוסכם 

 
 מוסכם

 
 

 מוסכם
 
 
 

 מוסכם



 
 

 
 

 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

מבוקש כי לפני המילים "עקב היות   1.3 54  .156
המוצרים" יבואו המילים "למקרה 

 ובמצטבר לתקופת הביטוח".

 מוסכם

מבוקש כי המילים "לכלול את   1.3 54  .157
שם" תמחקנה ובמקמן ייכתב 

 "לשפות את".

 
 מוסכם

מבוקש כי לפני המילים "ממועד   1.3 54  .158
תחילת" יבואו המילים "שאינו 

 מאוחר".

 מוסכם

ביטוח חבות )אחריות(  1.3 54  .159
 המוצר

נבקש להוסיף בכותרת  .1
המילים "משולב אחריות 

 מקצועית".
נבקש להוסיף אחרי המילים  .2

"כאילו נערך בנפרד לכל אחד 
מיחידי המבוטח" את 

המילים "אולם חבות המזמין 
 כלפי הספק לא תכוסה".

נבקש להוסיף אחרי המילים  .3
"ביטוח חלופי המעניק כיסוי 
מקביל למתחייב באמור לעיל 

בסעיף זה" את המילים 
"ולמעט במקרה של אי 

תשלום פרמיה ו/או במקרה 
של מרמה". הערה זו נכונה 

ותבוא אחרי  1.4גם לסעיף 
 המילים "כיסוי מקביל".

 
 מוסכם

 
 

 מוסכם
 
 
 
 
 

 מוסכם
 
 
 
 
 

 מוסכם
נבקש להוסיף בכותרת  .1 ביטוח אחריות מקצועית 1.4 54  .160

המילים "משולב חבות 
 מוצר". 

נבקש להחליף את המילים  .2
"לא יפחתו מסך" במילה 

"בסך", ולמחוק את המילה 
 "שנתית".

נבקש למחוק את המילה  .3
 "מעילה".

 
 מוסכם

 
 

 מוסכם
 
 

 לא מוסכם

נבקש להוסיף בכותרת  .4 ביטוח אחריות מקצועית 1.4 54  .161
המילים "משולב חבות 

 מוצר". 
נבקש להחליף את המילים  .5

"לא יפחתו מסך" במילה 
"בסך", ולמחוק את המילה 

 "שנתית".
נבקש למחוק את המילה  .6

 "מעילה".

 
 מוסכם

 
 

 מוסכם
 
 

 לא מוסכם

 מבוקש כי:  1.4 54  .162
לאחר המילים "חבות הספק"  .א

 ייכתב "על פי דין".

 
 מוסכם

 
 מוסכם

 



 
 

 
 

 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

לאחר המילה "השמטה"  .ב
יבואו המילים "של הספק 

 ו/או הפועלים מטעמו".
 המילה "שנתית" תמחק. .ג

 
 מוסכם

 מבוקש כי:  1.4 54  .163
המילה "למן" תמחק  .א

ובמקומה יבואו המילים 
 "שאינה מאוחרת מ".

לאחר המילים "עקב מקרה  .ב
 ביטוח" ייכתב "מכוסה".

המילים "מעילה מצד עובדי  .ג
המבוטח" תמחקנה. תשומת 
לב עורך המכרז כי הרחבה זו 

אינה רלוונטית לפעילות 
 הספק על פי תנאי המכרז.

 
 מוסכם

 
 

 מוסכם
 
 

 לא מוסכם
 
 

 מבוקש כי:  2.1 54  .164
ביטוח חבות המוצר יוחרג  .א

מהדרישה לנוס ביט וזאת 
בשים לב לכך שהספק עורך 
ביטוח חבות המוצר משולב 
אחריות מקצועית המתאים 

 לתחום פעילותו.
הסיפא לסעיף, החל מהמילים  .ב

"נוסח פוליסת אחריות..." 
תמחק. תשומת לב עורך 

המכרז כי הספק עורך 
פוליסת חבויות משולבת 

המתאימה לתחום פעילותו 
(Israeli Electronic 

Products and Services 
Errors or Omission and 

Product Liability.)  

 
 

מוסכם לאפשר גם אופציה 
 זאת

 
 
 

מוסכם לאפשר גם אופציה 
 זאת

 

165.  54 2.2  
 

 מבוקש כי:
לאחר המילה "ביטוחי" יבואו  .א

המילים "הרכוש הנערכים על 
ידי הספק בקשר לפעילות על 
פי הסכם זה )ככל שנערכים( 

 חבות מעבידים". וביטוח
המילים "וכל קבלני  .ב

המשנה... קרות מקרה 
 הביטוח" תמחקנה.

המילים "ולמעט אחריותם  .ג
המקצועית... וחברות 

 שמירה" תמחקנה.

 
 
 

 לא מוסכם
 
 
 

 מוסכם
 

 מוסכם
 

 מבוקש כי:  2.6 55  .166
לאחר המילים "לצמצם את  .א

היקפו" ייכתב "במהלך 
 תקופת הביטוח".

 
 מוסכם

 
 

 לא מוסכם



 
 

 
 

 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

 30 תקופת ההודעה תעמוד על .ב
 יום(. 60יום )במקום 

ביטוחי הספק יכללו תנאי  2.6 55  .167
מפורש על פיו המבטח 

אינו רשאי לבטל את 
 הביטוח ו/או לצמצם

את היקפו אלא אם כן 
מסר המבטח למרכז 

הודעה בדואר רשום על 
 כוונתו לעשות כן, לא

יום מראש  60 -פחות מ 
לפני הביטול ו/או 

 כאמור.הצמצום 

נבקש למחוק את המילה "למרכז" 
ולכתוב במקומה את המילה 

 "למזמין".

 
 מוסכם

 לא מוסכם מבוקש כי סעיפים אלה יימחקו.  2.8-2.7 55  .168

המזמין יהיו רשאי לממש  2.8 55  .169
את זכויותיו על פי ביטוחי 

הספק גם ללא הסכמת 
 הספק.

המזמין יהיה רשאי לממש נבקש כי 
זכויותיו עפ"י ביטוחי הספק 

 בהסכמת הספק.

 
 לא מוסכם

כל חריג )אם קיים(  2.9 55  .170
שעניינו "רשלנות רבתי" 

(או כל נוסח אחר בעל 
 משמעות דומה),

 בטל ומבוטל.

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את 
 המשפט הבא: "אולם אין בביטול

החריג כדי לגרוע מחובות המבוטח 
 ו/או זכויות המבטח על פי דין".

 
 מוסכם

מבוקש כי בסיפא לסעיף יבואו   2.9 55  .171
המילים "אולם אין בביטול כאמור 

כדי לגרוע מחובות המבוטח 
 וזכויות המבטח על פי דין".

 
 מוסכם

נספח   .172
י"ג 

אישור 
קיום 

ביטוחי
 ם

 צד ג'
אחריות 

 מוצר
אחריות 

 מקצועית

  נבקש לאפשר ביטול קוד זה 311נדרש קוד כיסוי 
 לא מוסכם

נספח   .173
י"ג 

אישור 
קיום 

ביטוחי
 ם

אחריות 
 מוצר

אחריות 
 מקצועית

נבקש לאפשר איחוד שני הסעיפים.  סעיפים נפרדים 2
 COMBINED התוכן יהיה:

PI/PL FOR SOFTWARE 
AND HARDWARE 

AYALON 2018 

 
 מוסכם לאפשר אופציה זו

המילים "כיסוי לנזקי  –. 1.1סעיף    55 ,54  .174
 ימחקו  –גוף ....בביטוח חובה" 

לאחר המילים "ביטוח – 1.3סעיף 
חבות )אחריות( המוצר" יתווספו 

המילים "משולב אחריות מקצועית 
 " 

המילים "  – 5שורה       
 ימחקו –ו/או מי מטעמו" 

 
 מוסכם

 
 מוסכם

 
 
 

 לא מוסכם
 

 לא מוסכם
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המילים "של  – 7שורה                   
 מי הבאים מטעמו" ימחקו

לאחר  – 8שורה                   
המילים " כלפי המזמין" יתווספו 

המילים " אך בכל מקרה לא תכלול 
 את אחריות המזמין כלפי הספק" 

לאחר המילים "ביטוח   – 2.1סעיף 
אחריות מקצועית" יתווספו 

 המילים "משולב חבות המוצר" 
 "1.3ימחק " – 1שורה       

ימחקו  – 2שורה                  
 המילים " אחריות המוצר"

לאחר המילים  – 3שורה                  
"אחריות מקצועית" יתווספו 

 המילים "משולבת חבות המוצר" 
" 1.4לפני "                                 

 " 1.3יתווסף "

המילים "מי מטעמו"  – 2.2סעיף 
ימחקו במקומם ירשם "מנהליו 

 ועובדיו"

המילים " כל הקבלני                   
המשנה ..... טרם קרות מקרה 

 ימחקו –הביטוח " 
 ימחק – 2.7סעיף 

לסיפא יתווספו המילים  – 2.8סעיף 
כי לא קיים ניגוד עניינים  " ובתנאי

 ו/או פגיעה באינטרסים של הספק"

 
 
 

 מוסכם
 
 

 מוסכם
 
 

 מוסכם
 

 מוסכם
 

 מוסכם
 
 

 מוסכם
 
 

 לא מוסכם
 
 

 מוסכם
 

 לא מוסכם
 

 לא מוסכם
 
 

 –נוסח ומהדורת הפוליסה  –צד ג'    57 ,56  .175
 " 2013ירשם "
 תמחק  –" 311הרחבה "           

נוסח ומהדורת  -חבות מעבידים 
 " 2013ירשם " –הפוליסה 

" 304הרחבה "                       
 תמחק 

לאחר המילים  –אחריות המוצר 
"אחריות המוצר" יתווספו המילים 

 "אחריות מקצועית" 

 – 310הרחבות "                         
 " ימחקו 311
נוסח ומהדורת                         

 MENORA TOירשם " הפוליסה 
IT 2015" 

 
 מוסכם

 
 לא מוסכם

 
 מוסכם
 מוסכם

 
 

 מוסכם
 

 מוסכם למחוק – 310
 לא מוסכם למחוק -311

 
 מוסכם לאפשר אופציה זו

 
 
 

 מוסכם
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לאחר המילים  –אחריות מקצועית 
"אחריות מקצועית" ירשם "משלוב 

 חבות המוצר" 
" 311ההרחבה "                            

 תמחק 

ירשם  נוסח ומהדורת הפוליסה     
"MENORA TO IT 2015" " 

 
 

 לא מוסכם
 
 

 מוסכם לאפשר אופציה זו

 צד ג' 56  .176

 

 מבוקש כי:
 יימחק. 304קוד  .א
 יימחק. 309קוד  .ב
 יימחק. 311קוד  .ג

 
 לא מוסכם -א., ב. , ג. , 

חבות  56  .177
 מעבידים

 

 מוסכם יימחק. 304כי קוד מבוקש 

חבות  56  .178
 המוצר

 

 מבוקש כי:
לאחר המילים "אחריות  .א

המוצר" ייכתב ")משולב 
 אחריות מקצועית(".

 יימחק. 309קוד  .ב
 יימחק. 310קוד  .ג
 יימחק. 311קוד  .ד
 6תקופת הגילוי תעמוד על  .ה

( בהתאם 12חודשים )במקום 
 .1למפורט בנספח י"ג 

 
 א.מוסכם

 ב. לא מוסכם
 מוסכםג. 

 ד. לא מוסכם
 ה. מוסכם

אחריות  56  .179
 מקצועית

 

 מבוקש כי:
לאחר המילים "אחריות  .א

מקצועית" ייכתב  
 "משולב חבות המוצר".

 יימחק. 304קוד  .ב
 יימחק. 309קוד  .ג
תקופת הגילוי תעמוד על  .ד

( 12חודשים )במקום  6
בהתאם למפורט בנספח 

 .1י"ג 

 
 מוסכם .א

 
 

 מוסכם .ב
 לא מוסכם .ג
 מוסכם .ד

 
 
 

אישור  56  .180
קיום 
 ביטוח

נבקש למחוק מהטבלה את  .1 אישור קיום ביטוח
שרלוונטי רק  311קוד כיסוי 
 בשכירות.

בשורות ביטוח צד ג' ואחריות  .2
נבקש להשלים  –מעבידים 

את מהדורת הפוליסה לביט 
2008. 

נבקש לאחד את ביטוח  .3
אחריות המוצר וביטוח 

אחריות מקצועית לשורה 
אחת "אחריות מקצועית 

חבות מוצר" )ולעדכן  משולב
את הסכומים בהתאם וכן את 
 נוסח המהדורה כאמור לעיל(.

לא מוסכם ולא  .1
 נכון

מוסכם לקבל  .2
 אפשרות זאת

 
 מוסכם  .3

 



 
 

 
 

 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

שדה  57  .181
"ביטול / 

שינוי 
 הפוליסה"

מבוקש כי תקופת ההודעה תעמוד  
 יום(. 60יום )במקום  30על 

 
 לא מוסכם

 
 

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

 
 
 

 בברכה,                                                                                                                                                                    
 אוניברסיטת אריאל                                                                                                                                                         

 בשומרון                                                                                                                                                                   
 
 
 
 

                                                                                                            תאריך:_____________________                                                     חתימת המציע:_________________    


