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      עבור מועצה מקומית תעשיות נאות חובב  365לאספקת רישיונות ושירותים אופיס 
 

 תשובה שאלות  סיווג  מסמך /סעיף עמוד מס

האם יש אפשרות לרכוש את המכרז דרך האינטרנט או טלפונית בכרטיס אשראי/   משפטי  2 3  .1

 לרכוש אותו? העברה בנקאית במקום להגיע מקומית 

 

לרכוש את המכרז בהעברה   אפשרכן, 

וליצור קשר עם מזכירת  בנקאית  

 . 08-6543161 -הגזברות יהודית בטלפון

ריד  ואפשר לה כרז י המכאת מסמ

 מהאתר 
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 נספח א 

לביטוחים, האם יש אפשרות לוותר על חבות המוצר? כיוון שמדובר במוצר של  בנוגע   ביטוח 

מקרים והפעמים שאנו  ים ה בודד תחת אחריות היצרן  רישוי,ט שהוא מיקרוסופ

 במכרזים לרישוי מיקרוסופט נדרשים להגיש ביטוח חבות מוצר  ) או משולב( 

 מאושר 

3.  

30 

דרישה זו לא מובנת . מה הציפיה של הלקוח   – התממשקות וחיבור למנויים" מקצועי  -

 משירות זה ? 

ות  למועצה כרגע יש חיבור לשני רישיונ

אחד למייל,    - OFFICE 365(םויינמ)

זה אומר שלכל  . ותהשני לשאר התכנ

ד במועצה יש להגדיר שני רישיונות  בוע

יש  . עבור עבודה רגילה עם תוכניות

אחד   ן לרישיו לשלב רישיונות אלה 

 . עבור כל עובד
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  12פרקי זמן של    4-המועצה תהא רשאית להאריך את משך תקופת ההתקשרות ב מקצועי  -

ישאר  י נוספת המחיר לא ניתן להתחייב שבחידוש לשנה   –" .חודשים נוספים כל אחד

 . המחיר חייב להיות כפוף למחירון מיקרוסופט באותו רגע –זהה 

המחיר יתעדכן בכל חידוש של תקופת  

ההתקשרות בהתאם לשיעור העדכון  

מיקרוסופט בכל חידוש. תעדכן ש

להציג אסמכתא   המציע הזוכה יידרש

 כון על ידי מיקרוסופט דלשיעור הע
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  – "2022.12.31ם  משך תקופת ההתקשרות תהא מיום חתימת ההסכם ועד ליו" מקצועי  -

יבות לשנה ולא  י הזמנת רישוי עם התח   MICROSOFT 365בתוכנית החדשה של 

 משווק.  ד השנה אין אפשרות ללקוח לעבור נוסף לפני תום מעוב-פחות 

תקופת ההתקשרות הראשונה תתוקן  

הרישיונות  ך שתחול מיום אספקת כ

 . למשך שנה קלנדרית אחת

כמפורט    אופציות  4שמורות  למועצה 

   בהסכם

 

 

 


