תשובות לשאלות מציעים  -מכרז 04/2020
מס'
שאלה

מסמך

סעיף

1

עמוד

סיווג

45

משפטי/מקצועי

שאלות

פיצויים בסך : ₪ 50,000נבקש לקבל הבהרה מהם התחייבויות
הספק?

תשובות
הפיצויים האמורים מתייחסים
לסיטואציה של הפרה יסודית ככל
ותתרחש על ידי הספק בגין אי
עמידה בהתחייבויותיו כמפורט
בחוזה.
יש לספק את הציוד בתוך  10ימי
עבודה
מקובל בכפוף לכך שגבולות
האחריות בפוליסה המשולבת לא
יפחתו מגבולות האחריות
המבוקשים מכל ביטוח כל אחד
בנפרד.

2

משפטי/מקצועי

3

ביטוח

אישור עריכת הביטוח :מבקש לאשר שביטוח אחריות מקצועית
תשולב יחד עם חבות המוצר .

משפטי

נוסח רואה חשבון -הוא בניגוד לתקני הביקורת  7ו 70-של לשכת
רואי החשבון ,על האישורים להיות מופנים ללקוח ולא לצד ג'
וצריכים להיות על נייר פירמה של רו"ח

מקובל  ,ניתן להפנות את האישור
ללקוח (למציע) וכן אין מניעה כי
האישור יהיה על נייר פירמה של
רו"ח.

בין לשכת רו"ח לבין החשכ"ל הוסכם באילו תחומים לא ייתן
רואה החשבון חוות דעת  :בין היתר הוסכם כי רו"ח לא ידרשו
לתת חוות דעת ביחס להצגת מידע ספציפי אודות המציע ,ובכלל
זה אישור בדבר תשלום זכויות עובדים .מאחר וגם עורכי דין
(עפ"י החלטה מס'  232/08של לשכת עורכי הדין בביטאון אתיקה
מקצועית ומכתב לשכת עורכי הדין מיום  )11.4.2010אינם
מוסמכים לאשר עובדות הנוגעות ללקוח ככל שעניינים אלה אינם
בתחום מומחיותם ,נבקש כי ביחס לסעיפים אלה וביחס למסמך 6
תימחק ההתייחסות לאישור רו"ח ,תתווסף הצהרה של המציע,
באמצעות מורשי חתימה מטעמו ,על עמידת המציע בדרישות
המנויות בסעיפים אלו ולאחריה יתווסף אישור של עו"ד כי המציע
חתם בפניו ,ומורשה לחתום (בנוסח כשל תצהיר).

מקובל ,ניתן למלא את הטופס כפי
שהוא או לחילופין למלא אותו
כהצהרה של המציע באמצעות
מרשה חתימה בכפוף לכך שעו"ד
יאשר שהמסמך נחתם בפניו.
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 6ו 6-ג'

5

מסמך 1
ו6-

20ו23-

+ 3.4
כללי

 7ו20-

משפטי

לא מצאנו סעיף לגבי ימי אספקה מיום ההזמנה.

מבוקש כי עורך המכרז יסכים לקבל את נוסח האישור המוקדם
שלהלן במקום נוסח האישור המוקדם שצורף למסמכי המכרז:

6

מסמך
6ב'

כללי

22

7

מסמך 9

6

29

8

מסמך 10

16

39

9

מסמך 10

17.2

40

לא ניתן לבצע שינויים במסמך ,נוסח
האישור יוותר כפי שהוא.

ביטוח

משפטי

משפטי

משפטי

נבקש שיובהר כי האחריות הניתנת על ידי הספק הינה בכפוף
למדיניות היצרן והאחריות הניתנת על ידו ,לרבות לעניין תחילת
תקופת האחריות והיקפה וכי הזוכה לא יישא באחריות לתקלות
אשר מקורן בנזק שנגרם בזדון ו/או ברשלנות חמורה על ידי
המזמין ו/או מי מטעמו ו/או בשל שימוש בציוד שלא על פי
הוראות הספק ו/או היצרן ,נזק שאירע כתוצאה מתקלה בזרם
החשמל ,כוח עליון ,ברק ,אש ,מים ,אסון טבע ,ציוד שטופל או
שנעשה ניסיון לתקנו שלא על ידי הספק ו/או מי מטעמו.

מקובל ,בכפוף להוראות המפרט ,
משך האחריות לא יפחת מ 3-שנים.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות
המפרט לתנאי האחריות יגברו
הוראות המפרט.

נבקש להגביל את אחריות הספק ,כמקובל בהסכמים מסוג זה,
ולהוסיף סעיף מגבלת אחריות כדלקמן" :על אף כל האמור
בהסכם זה ו/או בכל דין ,הספק יישא באחריות לנזקים ישירים
בלבד אשר נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק ו/או מי
מטעמו ובכל מקרה הספק לא יישא באחריות לנזקים תוצאתיים
ו/או מיוחדים ו/או עקיפים כלשהם .כמו כן נבקש כי שיעור
אחריותו הכולל והמצטבר של הספק לא יעלה על סך התמורה
החוזית השנתית המגיעה לספק על פי הסכם זה".

הדרישה תישאר כפי שהיא.

מבוקש כי המילים "או נוהג" תמחקנה.

מקובל.
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מסמך 10

17.3

40
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מסמך 10

17.5

40
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מסמך 10

17.6

40

13

נספח א'

47

רכוש

1+2+3

50

15

נספח ד'

א'

52

16

נספח ד'

1

52

ביטוח

17

נספח ד'

7

52

ביטוח

משפטי

משפטי

משפטי

14

נספח ג'

ביטוח

18
מסמך 1

מבוקש כי בסיפא לסעיף ייכתב "על אף האמור ,מובהר כי הפטור
המפורט בסעיף זה לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון".
מבוקש כי:
א .המילים "לו או למי מעובדיו ...וכן לציוד או" תמחקנה
ובמקומן ייכתב "ל."-
ב .המילים "או של המועצה ..עקב כך" תמחקנה.

משפטי

הסעיף יוותר כפי שהוא.

הסעיף יוותר כפי שהוא.

הסעיף יוותר כפי שהוא.

מבוקש כי עורך המכרז יבהיר איזה רכוש מתבקש הספק לבטח.

רכוש הספק

נבקש הבהרתכם ,האם אפשר להציע דגם מסך של חברת DELL

כן ניתן להציע את הדגם Dell
 P2419Hלדוגמה (פאנל )TN

מבוקש כי המילים "וכל עוד אחריות הספק קיימת" תמחק.
תשומת לב עורך המכרז כי קיימת סתירה עם האמור בסוגריים
מיד לאחר מכן.

אין סתירה .הביטוחים יערכו למשך
תקופה בה לספק קיימת אחריות.
לעניין אחריות מקצועית ומוצר -
הנ"ל ייערכו למשך תקופה נוספת
מתום ההתקשרות.

מקצועי

ביטוח

1.6

מבוקש כי המילים "כמו כן ,אין בתשלום ...כאמור" תמחקנה.
תשומת לב עורך המכרז כי תשלום של חברת הביטוח של הספק
בגין חבות של הספק אכן משחררת את הספק מחובת התשלום –
לכן עורכים ביטוח.

מבוקש כי לאחר המילים "בו שינוי לרעה" ייכתב "במהלך תקופת
הביטוח".
מבוקש כי המילים "על הספק לבחון את ...בפרק צד ג'" תמחקנה.
האמור בסעיף זה איננו מקובל .המציע מסמך על האמור במכרז
ועל בסיס זה מגיש את הצעתו .נבקש למחוק את הסעיף או לתקנו
בהתאם לאמור.

לא מקובל
מקובל
הסעיף ישאר כפי שהוא .
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20

מסמך 1

1.7

משפטי

מסמך 1

2.4

משפטי

21

מסמך 1

2.7

מסמך 1

סעיף  1.7ישאר כפי שהוא  ,לעניין
מסמך  6א' אין מניעה כי הצהרת
המציע תינתן על סמך תצהיר
ממנהלי המציע על פיו הם עומדים
בדרישות במכרז.

נבקש כי האמור בסעיף זה לא יחול במקרה שהאיחור נובע
ממעשה/מחדל של המועצה או מנסיבות שאינן בשליטת המציע.

מקובל ,שיקול הדעת לעניין
"נסיבות שאינן בשליטת המציע"
יהיה של המועצה בלבד.

למה הכוונה "ו/או כל רשות אחרת"? השירותים נשוא המכרז
מיועדים למועצה בלבד .נבקש הבהרתכם בנושא.
נבקש למחוק את המילים "ככל שתהיינה מעת לעת" – המציע
מגיש הצעתו על בסיס המפרט הטכני המצ"ב למכרז ומתמחר
אותה על בסיסו .כל שינוי בהוראות או בדרישות עשוי להשית
עלויות נוספות על המציע ,ובמקרה כזה נבהיר כי המועצה תישא
בעלויות אלו ככל שתהיינה.
בנוסף" ,לשביעות רצון המזמין" הינו קריטריון סובייקטיבי
לחלוטין ,ומטבע הדברים ,יקשה על המציע להיערך בהתאם על
מנת להבטיח עמידה בקריטריון זה .לפיכך מוצע להחליף הגדרה
זו בהגדרה אובייקטיבית ,לפיה כל התייחסות לשביעות רצון
במסמכי המכרז ובהסכם ,של המועצה ו/או כל גורם מטעמה
משמעותה :ביצוע התחייבויות המציע בהתאם לתנאי ההסכם
ונספחיו.

כל רשות אחרת = דרישות
רגולטוריות ו/או עמידה בתקנים .
יתר הסעיף יוותר כפי שהוא.

משפטי

22
5.5

לאור התיקון לסעיף  22לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,
תשמ"א –  ,1981מעביד אינו יכול לדרוש מעובד לקבל מידע
מהמרשם הפלילי וזאת גם אם עובד כאמור הסכים לכך .הדרישה
בסעיף זה מחייבת את המציע לדרוש מידע כאמור ממנהליו בו
לצורך הוכחת עמידתו בסעיף זה ,דרישה זו מהווה עבירה פלילית.
לכן ,נבקש למחוק את המילים "או אחד ממנהליו" .לחילופין,
נבקש להמיר דרישה זו בקבלת תצהיר מטעם המנהלים במציע
המעורבים במתן השירותים נשוא המכרז להיעדר הרשעות
פליליות מאומת על ידי עורך דין או לציין כי התצהיר ניתן למיטב
הידיעה ביחס להיעדר הרשעות של מנהלי המציע.
האמור רלוונטי גם לבולט "חמישי" ובולט "שישי" במסמך 6א' –
תצהיר לענין העסקת עובדים זרים ,שכר מינימום והעדר הרשעה
פלילית.

משפטי

נבקש להבהיר למען הסר ספק כי במקרה של עיכוב במתן צו
התחלת עבודה על ידי המועצה ,לא יושתו על המציע פיצויים
מוסכמים בגין האיחור (כאמור בסעיף  2.4לעיל למסמך  1זה) ,וכי
לוחות הזמנים לביצוע העבודות יוגדרו מחדש בהתאם לזמני
האיחור.

מקובל.

23
24
25

מבקשים להעביר פרוטוקול הכנס

מסמך 1

8.4

רכש

מסמך 1

13.2

משפטי

מסמך 1

14.2

משפטי
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מסמך 1

14.3

משפטי
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מסמך 1

14.5

מקצועי /משפטי
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מסמך 1

16.7

משפטי
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מסמך 1

16.7.5

משפטי

30

31

מסמך 2

3

משפטי

מסמך 6

כללי

משפטי

האמור בסיפא לסעיף זה איננו מקובל וככל שהמציע ידרוש
סעדים נוספים בשל ביטול כאמור ,אין לאסור את זכותו לפנות
לערכאות – נבקש תיקונכם לסעיף זה בהתאם.
נבקש כי במקרה של פיצול ההצעה ,תינתן למציע אפשרות
לביטול או לתמחור מחדש של הצעתו .בנוסף ,במקרה כזה ישא
המציע באחריות רק ביחס לחלק אשר יסופק על ידו.
נבקש כי במקרה של הקטנת/צמצום השירותים ,ישולמו למציע
תשלומים שהוציא טרם ההקטנה/הצמצום ושאלו אינם ניתנים
לביטול.
האמור רלוונטי גם לסעיף  14.5להלן במקרה של הפסקת ביצוע
העבודה או ביטול חלק ממנה.
נבקש להבהיר כי במקרה של ביצוע עצמי על ידי המועצה ,יהא
המציע אחראי רק לשירותים שסופקו על ידו.
נבקש למחוק את המילים "לדעת המועצה" המהוות קריטריון
סובייקטיבי.
נבקש להבהיר כי סעיפים אלו לא יחולו ככל שהמציע הינו חברה
ציבורית שהרי כל קבלת אישור לגבי מכירת מניות של המציע
עלולה להוות עבירה ומסירת מידע פנים .כמו כן – התנאי האמור
לעיל מהווה למעשה הגבלה על בעל השליטה בחברה מלעשות
עסקאות במניות החברה ,וזוהי הגבלה שאיננה סבירה בנסיבות
העניין.
לחלופין ניתן לקבוע כי במצב כזה תהא המועצה רשאית לבטל את
ההסכם עם נותן השירותים ,כסעד יחיד ובלעדי.
מאחר ולמציע מורשי חתימה רבים בנושאים שונים ,נבקש למחוק
את המילים "לכל דבר ועניין" ולכתוב במקום "לצורך מכרז זה",
שכן מורשי החתימה על פי מסמכי ההתאגדות וזכויות החתימה
של המציע הם שיחתמו על המכרז ,והם לא בהכרח מורשי חתימה
במציע "לכל דבר ועניין".
מאחר ולא ניתן להבטיח את זמינות מנכ"ל המציע בעת הגשת
ההצעה ,נבקש לאפשר להגיש את ההצהרה חתומה גם על ידי
מורשה חתימה מטעם המציע.

הועבר ביום  05.03.2020לכל
המציעים שהיו בסיור מציעים וכן
לאלו שרכשו ,כמו כן ,הפרוטוקול
מפורסם באתר המועצה.
הסעיף יישאר כפי שהוא .
ההצעה תהיה מחייבת  ,המציע
יידרש וישא באחריות רק ביחס
לחלק שיסופק על ידו.
היקף האספקה המבוקש יצוין
מראש בכל דרישה שתוציא המועצה.
מקובל
הסעיף יישאר כפי שהוא .

הסעיף אינו עוסק בחברה ציבורית.

מקובל.

מקובל

32
33
34
35

ראו הערתנו בסעיף  1.7במסמך  1לעיל ביחס לאיסור שחל על
מעסיק לדרוש מידע מהמרשם הפלילי לגבי עובדיו .נבקש בהתאם
למחוק את המילים "ו/או מי ממנהליו" ו"-ו/או נגד מי ממנהליו".

מסמך 6
א'
מסמך 7

משפטי

מסמך 8

5,2,3

משפטי

מסמך 8

11

מקצועי /משפטי
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מסמך 10

4.2

משפטי
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מסמך 10

4א'

משפטי

38
מסמך 10
39

מסמך 10

5.1
5.3

משפטי
משפטי

נבקש למחוק פסקה זו -הבנק לא יסכים להנפיק כתב ערבות
הניתן להארכה באופן חד צדדי על ידי המוטב.
נבקש כי האמור בסעיפים אלו יחול ככל שהאמור במסמכי המכרז
הינו נכון ומדויק.
נבקש כי במקרה של הקטנת/צמצום השירותים ,ישולמו למציע
תשלומים שהוציא טרם ההקטנה/הצמצום ושאלו אינם ניתנים
לביטול.
יובהר כי המציע איננו יצרן המחשבים והציוד ההיקפי שאספקתם
נדרשת על פי מכרז זה ,ושכך אינו יכול להתחייב לאי הפרת
זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים .יובהר לעניין זה כי
אחריות להפרות כאמור תהא בהתאם לאחריות היצרן.
נבקש להוסיף סעיף של התחייבויות המועצה כדלקמן:
המועצה —
( )1תיתן לספק גישה ושימוש בכל מידע ,נתונים ,תיעוד ,זמן
מחשב ,מתקנים ,שטח עבודה ושירותי משרד ,אשר לדעת הספק
יש צורך בהם.
( )2תספק מידע ומענה לשאלות  -תוך  3ימים מיום הבקשה;
קיום פגישות עם גורמים שונים אצל המועצה  -תוך  5ימים מיום
הבקשה; בדיקת מסמכי ביניים ומסירת תגובתה המלאה של
המועצה עליהם או אישורה ,וכן תגובה או אישור לכל תוצר שלא
נקבע לגביו מועד ספציפי אחר  -תוך  7ימים מיום הגשתם .לא
נמסרה תגובת המועצה למסמך ו/או לתוצר בפרק זמן של 7
הימים הנ"ל ,ייחשב המסמך ו/או התוצר כמאושר.
נבקש לקבוע קריטריונים אובייקטיביים לקביעת עדיפות בין
מסמכים (למשל הוראה ספציפית תגבר על הוראה כללית)
בהתאם לסעיף  6להלן בהסכם ,במקום הקנית סמכות חד צדדית
למפקח לקבוע את ההוראה העדיפה.
האמור רלוונטי גם לסעיף .6.2
יובהר כי על הוראות המפקח להיות בהתאם לאמור במסמכי
המכרז.

ראה תשובה  19לעיל.
הדרישה תישאר כפי שהיא( .
ערבויות בנוסח זה מתקבלות
במועצה כל העת).
על המציע לבסס את הצהרתו על
בדיקותיו הוא.
ראה תשובה 26לעיל.

הדרישה תיוותר כפי שהיא.

לא מקובל ,המועצה תבצע את
מחויבותיה לרבות אישורים,
אספקת מידע ומענה או קיום
פגישות בזמן סביר.

הסעיף יוותר כפי שהוא.

מקובל.
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ככל שקיימות סתירות ,על המועצה לשאת בעלויות הכלכליות
שלהן ולא על המציע שכן המועצה אחראית לכתיבת מסמכי
המכרז .כמו כן ,הכרעה כזו או אחרת של המפקח בדבר ההוראה
המחייבת עשויה להשית עלויות שלא לצורך או עלויות מוגזמות
על הספק.
מאחר והספק ממציא את המסמכים על חשבונו ויש גם לתמחר
את העלויות שלהם ,אנא הבהירו מראש מהם המסמכים
הנדרשים ,או שלחילופין כל המצאת מסמך הכרוכה בתשלום
ושלא צוינה במסמכי המכרז ,תהא על חשבון המועצה.
נבקש כי הפסקת השירותים לחלוטין תהא רק במקרה של הפרה
יסודית שבוצעה על ידי הספק ושלא תוקנה תוך  14יום .לחילופין,
נבקש לקבל הודעה מראש בת  90יום לפחות טרם ביטול
השירותים .בכל מקרה ,נבקש כי ישולמו לספק תשלומים בגין
העבודה שבוצעה בפועל וכן תשלומים שהוצאו בקשר עם ביצוע
השירותים ושאלו אינם ניתנים לביטול (כך למשל תשלום עבור
שירותי אחריות של היצרן או רכש מחשבים וציוד שלא ניתן
לבטל).
האמור רלוונטי גם לסעיפים  9.8ו 14.7-לחוזה התקשרות זה.
האמור בסעיף זה איננו מקובל ואיננו רלוונטי לשירותים נשוא
הסכם זה .הספק בעצמו אינו בעל הזכויות בקניין הרוחני אלא רק
מספק מוצרים של היצרן בהתאם לדרישת המועצה .למועצה
יינתנו רישיונות שימוש בהתאם למגבלות יצרן אך לא יותר מכך.
נבקש למחוק את הסעיף.
ראו הערתנו לסעיף  10.6לעיל – אנא מחקו את המילים "לרבות
מלוא הזכויות הקנין הרוחני הקשורות בהן ,לרבות הזכות
המוסרית".
נבקש כי לא יעוכבו תשלומים שאינם שנויים במחלוקת.

הסעיף יוותר כפי שהוא.

הסעיף יוותר כפי שהוא.

הסעיף יוותר כפי שהוא ,זכויות
הספק בעניין הפסקת עבודה
מוסדרות בסעיף  9.8ובסעיף .14.9
המועצה תפעל בסבירות וכמצופה
מגוף מנהלי.

סעיף  10.6ימחק.
הסעיף יסויג לזכויות ככל ואינן
בבעלות צד ג' ורלוונטיות לשירותים
שסופקו במועצה בלבד.
מקובל.
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נבקש כי ישולמו לספק תשלומים בגין העבודה שבוצעה בפועל וכן
תשלומים שהוצאו בקשר עם ביצוע השירותים ושאלו אינם
ניתנים לביטול (כך למשל תשלום עבור שירותי אחריות של היצרן
או רכש מחשבים וציוד שלא ניתן לבטל).

14.9
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נבקש למחוק מהסיפא את המילים "שינוי במפרט ו/או במסלול
הסיורים וכיוצ"ב" שכן כל שינוי עשוי להשפיע על תמחור ההצעה,
ואין הספק צריך לספוג עלויות בשל כך שכן הוא מתמחר את
הצעתו מראש על המפרט שצורף בעת הגשת ההצעה .נבקש
להתאים סעיף זה למקובל בתחום ,שלפיו כל בקשה לשינוי תועבר
לבחינת הספק ,אשר יבדוק ,בתוך פרק זמן נקוב ,את פירוט
ההשלכות הנובעות מן השינוי על השירותים ,לוחות הזמנים,
התמורה ,הביצועים ,מבחני הקבלה ויתר ההתחייבויות על פי
החוזה ,ויגיש למועצה הצעה בכתב לביצוע השינוי או ,ימסור
למועצה הודעה בכתב המפרטת כי לא ניתן לבצע את השינוי ואת
הסיבה לכך .הצעת שינויים כאמור תכלול את השינויים
וההתאמות הנדרשים בחוזה ובנספחיו ואת משמעויות השינויים
כאמור לעיל .לפני הביצוע בפועל של כל שינוי ,ייחתם בין הצדדים
מסמך בהתאם או תמסר הזמנה על ידי המועצה בהתאם להצעה
העדכנית של הספק לביצוע השינויים.
האמור בסעיף זה על תתי סעיפיו איננו רלוונטי לשירותים נשוא
המכרז .נבקש למחוק את הסעיף – ראו לעניין זה גם הערתנו
לסעיף  10.6לעיל או לתקנו בהינתן השירותים נשוא המכרז.
נבקש להחיל על סעיף זה את החריגים להתחייבות לשמירת
סודיות המפורטים בסעיף  11לנספח ה' – התחייבות לשמירת
סודיות מידע ,וכן את החריג להלן" :מידע שנמסר לספק ע"י צד ג'
ללא הפרת חובת סודיות; ו/או (ה) מידע אשר יוצר על ידי הספק
במסגרת תכולת העבודה על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי ,כללי
לרבות ידע מקצועי ,שיטות עבודה ,מתודולוגיה know-how ,וכו',
ואינו מהווה פיתוח ייחודי למועצה".
כמו כן ,נבקש להגביל את תקופת ההתחייבות לסודיות לתקופת
ההסכם וכן  3שנים לאחר מכן.
המבוקש בסעיף זה רלוונטי גם לסעיף  24.1להלן.
נבקש לכתוב " 14יום" במקום " 7ימים".

משפטי

מקובל ככל ומדובר בשינוי מהותי,
מובהר כי שינוי שלא נחתם בגינו
מסמך נפרד לא יזכה את הספק
בתוספת תשלום.

סעיף  12יסויג כך שיכול על מסמכים
שהוכנו עבור המועצה ואינם בבעלות
צד ג'.

לעניין החלת הוראות סעיף 11
לנספח ה' ,מקובל .שאר הדרישות
תיוותרנה כפי שהן.

הדרישה תתוקן ל 7-ימי עבודה.
ראה תשובה  42לעיל  .מובהר כי
במקרה והחוזה הופסק שלא בגין
הפרה ע"י הספק המועצה תישא
בעלות שירותים שאינם ניתנים
לביטול כגון :רכישת אחריות יצרן
ו/או רכש שבוצע לדרישתה בכתב
אשר איננו ניתן לביטול בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
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השאלה אינה ברורה הסעיף יוותר
כפי שהוא.

האמור בסעיף זה איננו מקובל ויש בו לפגוע בזכותו של הספק
לפנות לערכאות ככל שיש לו עילת תביעה או שנגרם לו נזק.
נבקש לתקן את הסעיף כך שחובת השיפוי תיכנס לתוקפה עם מתן
פס"ד חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת ,בכפוף לכך שהמועצה
העבירה לספק את השליטה הבלעדית בניהול ההגנה ו/או מו"מ
לפשרה ,סייעה לספק ככל שנדרש על ידו באופן סביר ולא התפשר
בכל תביעה ו/או דרישה כאמור ללא קבלת הסכמת הספק לכך
בכתב (להלן" :תניות השיפוי").
אחריות הצדדים מתבקשת להיות על פי דין .בהתאם ,נבקש
להוסיף אחרי המילה "אחראי" את המילים "על פי דין".
נבקש למחוק את המילים "ובין בעקיפין".
נבקש להחיל את תניות השיפוי המבוקשות בסעיף  15.3לעיל על
סעיף זה.
נבקש כי האמור בסעיף זה יחול רק ככל שלא מוטלת על המזמין
אחריות על פי דין ,בשים לב שהשירותים יסופקו באתרי המזמין
ומשכך כן יכולים להיגרם נזקים לעובדי הספק .מתן פטור גורף
מאחריות למזמין מטיל על הספק אחריות רחבה מזו שבדין,
בשים לב שאחריות זו אינה בת ביטוח ומה גם שאחריות בנזיקין
עשויה להיות משותפת.
נבקש להבהיר ביחס לסיפא כי אחריות הספק תוטל עליו רק אם
תקום לו אחריות על פי דין ,ואם האחריות תהא משותפת – יישא
גם המזמין באחריות בהתאם לחלקו על פי דין.
מאחר והשירותים מסופקים באתרי המזמין ,זוהי אחריות
המזמין לעמוד בהוראות הבטיחות על פי דין .נבקש לתקן את
הסעיף בהתאם.
נבקש להחיל את תניות השיפוי המבוקשות בסעיף  15.3לעיל על
סעיף זה.

מקובל.

נבקש להוסיף אחרי המילה "אחראי" את המילים "על פי דין".
נבקש למחוק את המילים "ובין בעקיפין".

אחרי המילה אחראי יתווספו
המילים על פי דין.

מקובל ,למעט המילה הבלעדית.

מקובל.

הסעיף יוותר כפי שהוא.

הסעיף יוותר כפי שהוא.
הסעיף יוותר כפי שהוא.
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נבקש להוסיף כי בכל מקרה ועל אף האמור בכל מקום אחר
בהסכם ו/או בדין הספק לא יישא באחריות לכל נזק עקיף,
תוצאתי ,מיוחד או עונשי שייגרם למועצה ו/או לצד שלישי
כלשהו ,לרבות אובדן הכנסה ,רווח מנוע ,אובדן נתונים ,אובדן
לא מקובל.
זמן מחשב ,עלויות זמן השבתה ,וכי גבול האחריות לפיצוי בגין
נזק ישיר לא יעלה על גובה התמורה השנתית ששולמה לספק.
הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא ,תהא
עילתה אשר תהא ,בין חוזית ,בין נזיקית ובין אחרת ,למעט
תביעות בגין נזקי גוף או נזק לרכוש מוחשי.
פי
על
אחריות
לספק
נבקש כי האמור בסעיף זה יחול ככל שקמה
הסעיף יוותר כפי שהוא.
דין.
מתן פטור גורף מאחריות למזמין מטיל על הספק אחריות רחבה
מזו שבדין ,בשים לב שאחריות זו אינה בת ביטוח ומה גם
שאחריות בנזיקין עשויה להיות משותפת .נבקש להבהיר כי
אחריות הספק תחול רק ככל שקמה לו אחריות על פי דין.
נבקש להחיל את תניות השיפוי המבוקשות בסעיף  15.3לעיל על
סעיף זה.
יש למחוק סעיף זה – זהה לאמור בסעיף .17.6
יש לכתוב "יפצה" במקום "ישפה".
נבקש להגביל את זכות הקיזוז לסכומים קצובים בלבד
ולתשלומים המגיעים לספק על פי הסכם זה בלבד ,ובלבד שתינתן
לספק התראה בת  7ימים טרם הקיזוז ואפשרות לתיקון ההפרה.
האמור בסעיף זה איננו מקובל .ככל שקיימות תביעות שבגינן יהא
על הספק לשפות את המזמין ,ישלם הספק למזמין את הסכום
שייקבע (בכפוף לתניות השיפוי) ,אך אין זה מתקבל על הדעת
לעכב סכומים בגין כל דרישה או תביעה שתוגש.
"לשביעות רצונה המלא של המועצה" הינו קריטריון סובייקטיבי
לחלוטין ,ומטבע הדברים ,יקשה על המציע להיערך בהתאם על
מנת להבטיח עמידה בקריטריון זה .לפיכך מוצע להחליף הגדרה
זו בהגדרה אובייקטיבית ,לפיה כל התייחסות לשביעות רצון
במסמכי המכרז ובהסכם ,של המועצה ו/או כל גורם מטעמה
משמעותה :ביצוע התחייבויות המציע בהתאם לתנאי ההסכם
ונספחיו.
האמור רלוונטי גם לסעיף  30.4לחוזה התקשרות זה.

הסעיף ייותר כפי שהאו למעט
השינוי המבוקש לתניית השיפוי.

סעיף זה ימחק.
מקובל.
בטרם ביצוע קיזוז תינתן התראה
בת  7ימים מראש לספק.
הסעיף יבוטל.

מקובל ,ובלבד שההכרעה לעניין
ביצוע מלא של התחייבויות המציע
הינה בהתאם לשיקול דעתה של
המועצה .
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נבקש להבהיר כי האיסור ליתן שירותים לכל גורם אחר (שאינו
המזמין) המעורב בשירותים רק ככל שיש במתן השירותים כדי
ליצור ניגוד עניינים עם השירותים נשוא מכרז זה ,כי אחרת
הסעיף יכול להטיל מגבלה שלא לצורך על פעילותו העסקית של
הספק.
נבקש לתקן את הסעיפים ולקבוע כי חילוט ערבות הביצוע יתבצע
רק במקרה של הפרה יסודית שלא תוקנה לאחר קבלת התראה
בכתב על כך מאת המועצה ,ולאחר שניתנה לספק שהות סבירה
לתיקון הטעון תיקון .בהקשר זה נבקש לקבוע כי יחולטו רק
סכומים בגין נזקים שהוכחו ,וכי הערבות לא תהווה פיצוי
מוסכם.
נבקש להבהיר כי בהתאם לדין מסירת תלושי שכר כפופה
להסכמה בכתב של העובדים.
נבקש להחיל את תניות השיפוי המבוקשות בסעיף  15.3לעיל על
סעיף זה.
נבקש לכתוב בסוף הסעיף "על פי הסכם זה ובלבד שניתנה לספק
ארכה בת  7ימים לתשלום הסכומים טרם ביצוע הקיזוז".
נבקש למחוק סעיף זה האוסר על הספק לפעול בהתאם לזכותו
לפנות לערכאות משפטיות ככל שיהיה לו צורך בכך.
נבקש כי תינתן ארכה לספק להעסיק עובדים או למצוא ספק
משנה חלופי המוסכם על המועצה.
נבקש למחוק את המילים "באחריות מלאה" ולכתוב במקום
"באחריות על פי דין".
נבקש כי ביצוע עצמי יהא בכפוף לסיום ההסכם .בכל מקרה,
יובהר כי הספק יהא אחראי רק לשירותים שבוצעו על ידו.
נבקש לכתוב " 14ימים" במקום " 7ימים".
זוהי אחריות המועצה לפנות למשרד התמ"ת לקבלת האישורים
כאמור ולא אחריות הספק שכן אלו שירותים הניתנים למועצה
והיא צריכה להצדיק את קיומם גם בעת חירום.
נבקש לאפשר לכתוב סכום במקום " 10%מערך ההצעה".
נבקש למחוק סעיף זה -הבנק לא יסכים להנפיק כתב ערבות
הניתן להארכה באופן חד צדדי על ידי המוטב.

מקובל.

הסעיפים יוותרו כפי שהם.

הסעיף ימחק.
מקובל.
יתווספו המילים על פי הסכם זה.
ככל והכוונה היא לסעיף , 24.2
הסעיף יוותר כפי שהוא.
מקובל ,ארכה בת  3ימים.
המילה "מלאה" תימחק.
הסעיף חוותר כפי שהוא ,אולם
הספק יהיה אחראי רק על
שירותצים שבוצעו על ידו.
הסעיף יוותר כפי שהוא ,אולם
במקום  7ימים רצופים יבואו
המילים  7ימי עבודה.
הדרישה תיוותר כפי שהיא ,מובהר
כי הסעיף איננו רלוונטי לשירותים
מושא מכרז זהץ
ערבות הביצוע אשר תומצא למועצה
לאחר קבלת הודעת זכיה תעמוד
ע"ס של  15,000ש"חץ
ראה תשובה  33לעילץ
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נבקש להוסיף" :ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה".
נבקש לכתוב אחרי המילים "כל הנזקים ו/או ההוצאות" את
המילה "המוכחים".
נבקש להוסיף חריג נוסף" :מידע אשר יוצר על ידינו במסגרת
תכולת העבודה על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי ,כללי לרבות ידע
מקצועי ,שיטות עבודה ,מתודולוגיה know-how ,וכו' ,ואינו
מהווה פיתוח ייחודי למועצה".
נבקש להוסיף את הסעיף הבא :תקופת ההתחייבות לסודיות תהא
בתוקף לתקופת ההסכם וכן  3שנים לאחר מכן".
מאחר וחוק הגנת הפרטיות ותקנותיו קובעים שורה ארוכה של
דרישות והתחייבויות שייתכן ורלוונטיות למידע שתספק המועצה
לספק ,נבקש להבהיר כי עמידת ואופן יישום החוק על ידי הספק
תהא בהתאם להנחיות המועצה שכן היא בעלת המידע.

מקובל
מקובל
מקובל
לא מקובל ,ראה תשובה  48לעילץ
הדרישה תיוותר כפי שהיא ,ככל
והספק זקוק למידע בנושא ספציפי
יפנה בכתב לאחראי על אבטחת
המידע במועצהץ

לאור המצב הקיים (קורונה) קיימים חוסרים לכל היבואנים
הרשמיים יכול להיווצר מצב של עכובים בזמני ההספקה .

עיכובים ככל ויתרחשו יאושרו מראש
ובכתב עם המועצה ,ארכה תינתן
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של
המועצהץ

בהמשך לסעיף הקודם האם ניתן להציע בכל הסעיפים מחשבים
הכוללים מעבדים מסדרה i7 generation) th8 Intel Core
,סדרה ? 8

כן .אפשר  .th generation8מעבד i7 -
8700

לגבי סוגי המארזים בסעיפים  , 1,3בסעיף  1מבוקש דגם TINY
שקיים רב בלנובו  ,דגם  MFFב , DELLאבקש הבהרה לגבי שאר
המותגים
בגלל המצב הקיים של העכובים האם ניתן לספק מחשבים
תואמים מורכבים במפרט זהה הכוללים  3שנים אחריות ?

1. TINY: Lenovo - Tiny /
ThinkCentre, Dell - MFF / Micro
Optilex, HP - Desktop Mini PC 2.
Tower: Lenovo - ThinkStation,
Tower, Dell - Tower, HP - Tower
3. Mini: Lenovo - SFF, Dell - SFF,
HP - SFF
לא .רק מחשבים מותגים
 Quadro K2000 NVIDIAלדוגמה.
חשוב שתהיה היכולת להתקין את
כרטיס המסך במארז  TOWERו 2-
ג'יגה זיכרון

נא לציין דגם של כרטיס מסך  QUADROאבקש הבהרות .
הספקה
בקשה למתג , N1524 DELLאבקש הבהרה לגבי אפשרות
לא .רק דגם N1524
של מתג מקביל של חברת ? HP
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הבהרה

 2 Professional VL 10 Windowsסוגים קיימים של  VLדגם
הלבנה (( )GGWAלמחשבים ללא מערכת הפעלה ) ודגם UPGEADE
שדרוג למחשבים אשר יש מערכת הפעלה מותקנת חוקית  .נא
לציין עבור אלו מחשבים נדרשת המערכת האם אלו מחשבי שיש
תוכנות  OEMמותקנות או ללא תוכנה ?

הבהרה מטעם המועצה  -כתב הכמויות תוקן ע"י
המועצה

זקוק למערכת הפעלה שמתקינה
במחשב "נקי" ללא מערכת הפעלה.זקוק
למערכת הפעלה שמוקלטמ באתר
 MICROSOFTבשם "נאות חובב".

מצ"ב כתב כמויות עדכני הכולל
תוספת של מחשבים נידיים ,יש
למלא את כתב הכמויות המתוקן
ולצרף אותו לחוברת המכרז,

