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  2016 יוני 23      
        

  המשתתפות החברות לכבוד
  החברה ל"מנכ  :לידי

  באמצעות הפקס              
  

להתקשרות בחוזה לאספקה ואחזקת חומרה,  2016/197/0008/00מסגרת פומבי מס' מכרז  :הנדון
  התקשוב, עבור רשות שדות התעופהתוכנה ורישוי בתחום 

  

  1הבהרה מס' 
  

 , להלן התייחסות רשות")טופס ההזמנהת ההצעות במכרז (להלן: "לטופס הזמנ 23.4בהתאם להוראות סעיף  .1
  בקשר עם המכרז שבנדון: ואשר נשאל ותלשאל ")הרשותשדות התעופה (להלן: "

  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

  ותהצעזמנת הטופס ה

 .1  כללי  המציעים.משקל לאיכות  מבוקש לכלול במסגרת המכרז  הבקשה נדחית.

 - שרתים ו 150 -האם הכוונה הינה לשירותי אחזקה ל  חיובי.
  הלקוחות במצטבר? 3 -ל נייחים וניידיםמחשבים  1,800

6.1.4  2. 

  הבקשות נדחות.

  

קש כי הרשות תהיה אחראית לנכונות ואמיתות ובמ
המידע שהיא מוסרת למציע במסגרת הליך המכרז, מאחר 
שהמציע מתבסס ומסתמך על מידע זה לשם הגשת 

  הצעתו. 

כל הסעיפים לפיהם הרשות פטורה למחוק את מבוקש וכן 
מכל אחריות למידע שמוסרת (לרבות במסמכי המכרז), 

בעצמו ועליו האחריות  והמציע נדרש לבדוק לגלות הכל
  .הבלעדית בעניין זה

5.8.2  3. 

מבוקש כי מניעה להשתתפות כאמור בפסקה תעשה   הבקשה נדחית.
לאחר הפעלת שיקול דעת סביר על ידי הרשות תוך מתן 

  הזדמנות למציע לטעון נגד מניעת השתתפותו. 

פסקה  6.2.5
  שלישית

4. 

להמיר את הדרישה בחתימתו של מנכ"ל המציע  מבוקש  הבקשה נדחית.
  בחתימתם של מורשי החתימה במציע. 

7.1 ,7.4  5. 

 .6  7.9.1  ₪. 150,000מבוקש להפחית את גובה הערבות לסך שך   הבקשה נדחית.

כי חילוט הערבות יעשה בכפוף למתן הודעה  מבוקש  הבקשות נדחות.
  .ימים תוך מתן הזדמנות לתיקון 14 מראש ובכתב בת

כי במקרה של סיכול/כוח עליון ו/או בשל נסיבות  מבוקש
  ט.שאינן תלויות/קשורות במציע הערבות לא תחול

8.1 ,8.3  7. 

להגביל בזמן סביר את תקופת הארכת הערבות  מבוקש  הבקשה נדחית.
  ואת תקופת הארכת ההצעה.

8.2  8. 

כי חילוט ערבות ההצעה יבוצע לאחר מתן זכות  מבוקש  הבקשות נדחות.
שימוע למציע. נבקש כי כל סכום שיחולט יופחת מתביעת 

  נזק ככל שתהיה.

8.3 ,8.4  9. 
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

לו ובכל מקום בו מדובר על אלמחוק סעיפים  מבוקש  הבקשה נדחית. 
הערה זו ויתור על זכויות ומניעות מלטעון מצד המציע. 

, 7.4, 7.2.3 ,6.3, 6.1.10, 5.2, 3.3רלוונטית גם לסעיפים 
  .בחוזה 31.4 -ו 13.2.2, 12.2

לטופס  2.9, 16.3
  ההצעה הכספית

10. 

כי במקרה של פיצול הזכייה, תינתן לספק  מבוקש  הבקשה נדחית.
אפשרות לביטול או לתמחור מחדש של הצעתו. בנוסף, 
במקרה כזה יישא הספק באחריות רק ביחס לחלק אשר 

  יסופק על ידו.

18.2.6  11. 

 ' לטופס הזמנת ההצעותאנספח 

הרשות מבהירה כי ניתן לצרף לתצהיר את 
מאתר הבורסה  המופקדו"ח המידע 

 לניירות ערך ביחס לבעלי המניות במציע
ובלבד כי דו"ח זה יאומת ע"י עו"ד 

  כ"העתק נאמן למקור".

לפרט אודות בעלי  מבוקש –ט בעלי המניות במציע וריפ
השליטה בלבד, לציין את אחוז האחזקה המשוער שלהם 

את הדרישה לכתובות ומספרי ת.ז. לחילופין, וכן למחוק 
לצרף את דו"ח המידע שניתן להפיק  מבוקש כי ניתן יהיה

מאתר הבורסה לניירות ערך ביחס לבעלי המניות במציע 
  ולהסתפק בכך לצורך עמידה בדרישות סעיף זה.

1.4  12. 

 הבקשה מאושרת.  .א

  הבקשה נדחית.  .ב

לפרט את המנכ"ל, סמנכ"ל הכספים מבוקש   .א
 .והמנהלים הרלבנטיים למכרז בלבד

כתובות ומספרי ציון לחוק את הדרישה מבוקש למ  .ב
  ת.ז.

1.5  13. 

 ' לטופס הזמנת ההצעותבנספח 

 הבקשה נדחית.   .א

רמת הדירוג של אישורי היצרן   .ב
  .TIER1הינה הנדרשים 

אישורי היצרנים השונים מופקים על בסיס דף נושא   .א
לוגו ולרוב עוברים תהליך אשרור באמצעות 
המחלקות המשפטיות של אותם יצרנים. על כן, 

 האימות של עו"ד המציעלהוריד דרישה  מבוקש
ולהסתפק בקיימות אישורי היצרנים השונים נושאי 

   .שם המציע במכרז

להבהיר מהי רמת הדירוג של אישורי היצרן  מבוקש  .ב
  ).TIERהנדרשים (

4  14. 

  הזמנת ההצעות' לטופס גנספח 

מבוקש לשנות את נוסח הנספח בהתאם לנוסח אשר   הבקשה נדחית.
  .ין לשכת רואי החשבון לבין החשכ"לבהוסכם 

 .15  כללי

קש לשנות את שם הנמען באישור, כך שיהיה מופנה ובמ  הבקשה מאושרת.
  .ולא אל רשות שדות התעופהמציע ל

 .16  כללי

 מילהאת המילה "לאשר" ב להחליף מבוקש  .א  הבקשות נדחות.
 ."לדווח"

את  –קש להוסיף לאחר המילים "הרינו לאשר" ובמ  .ב
"בהתאם להצהרת המציע שפט כדלקמן: המ

המצורפת בזאת ומאומתת בחותמת משרידנו לשם 
  .זיהוי בלבד"

 .17  פיסקה ראשונה
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

 טופס ההצעה הכספית

את להגיש  יידרש המציעבטבלת המחירים כי  מבוקש  .א  הבקשות נדחות.
יצרן אחד, ללא חובה לענות מתוצרת רק המוצרים 

על כל היצרנים מאותה קטגוריה להגשה, זאת מבלי 
המוצרים ספק את י הדרישה כי הספקלבטל את 

  שלושת היצרנים.מתוצרת 

את שינוי אופן הגשת מבוקש כי הרשות תשקול   .ב
למכרז זה, כך שתמחור ההצעות ייעשה ההצעה 

     .באמצעות תיחור דינאמי אלקטרוני/אינטרנטי

 .18  כללי

לטופס  2.3תשומת לב המציעים לסעיף 
  ההצעה הכספית.

גדר גובה שער הדולר עליו יתבסס שיפוט יוכי  מבוקש
  .הצעת המחיר לעניין מכרז זה

1  19. 

תהא רשאית  וועדת המכרזיםכי לסייג ולקבוע  מבוקש  הבקשה נדחית.
להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז חלקי הצעת הספק 
שהספק ציין שהם חסויים וסודיים רק אם נדרש לכך על 

ימים מראש  7פי דין ובתנאי ונתנה לספק הודעה בכתב 
המפרטת דרישת הדין, הזדמנות להשיב לכך, ושבכל 
מקרה יגלה/יחשוף רק החלקים מהצעת הספק שהדין 

  דורש לגלותם.

5  20. 

  הכספיתנספח א' לטופס ההצעה 

הבקשה מאושרת. גרסת המעבד תתוקן 
  בהתאם.

 הרסלג  V3רסת המעבד במקוםמבוקש לשנות את ג
  :העדכנית

Xeon 8c E5-2620v4 85W 2.1GHz/2133MHz  

מפרט  -1סעיף 
 לשרת

HP/LENOVO  

21. 

 ק"ג. 1.93מבוקש לשנות את המשקל המרבי לעד   .א  הבקשות נדחות.

יציאת כחלופה ל  HDMIהאם ניתן להציע יציאת   .ב
VGA?  

מפרט  -3סעיף 
למחשב נייד 
HP/DELL/ 
LENOVO  

22. 

  חוזה

"כפוף לאישורה של  מבוקש להחליף את המילים:  הבקשה נדחית.
  "כפוף לאישור הצדדים". :מיליםבהרשות" 

1.3  23. 

כי במקרה של סתירה בנושאים טכניים תגברנה  מבוקש  הבקשות נדחות.
הוראות המפרטים הטכניים ואילו במקרה של סתירה 

  בנושאים משפטיים, תגברנה הוראות ההסכם. 

כי בכל הקשור לנושא טכני ו/או מקצועי נספח  מבוקש
מאוחר יגבר על נספח מוקדם לו ונספח ספציפי יגבר על 

  כללי.

1.4  24. 

 .25  2.2.3  ימים להחלפת נציג הספק. 30התראה של  מבוקשת  הבקשה מאושרת. 

מבוקש להוסיף בסוף המשפט את המילים "למעט   הבקשה נדחית. 
  במקרים של התפטרות הנציג". 

2.2.5  26. 
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

שסופקו על ידו  ןכי הספק יישא באחריות לטובי מבוקש  הבקשה נדחית.
  בלבד.

3.4  27. 

להוסיף לאחר המילים "לא ימצא במצב של ניגוד  מבוקש  הבקשה נדחית.
  עניינים כלפי הרשות" את המילים "בקשר לשירותים".

3.6  28. 

 הבקשה מאושרת.  .א

  הבקשה נדחית.  .ב

כי הספק יקיים את הוראות  להבהיר קשומב  .א
והנחיות הרשות או נציגה, ובלבד שלא יחרגו 

   מהוראות חוזה זה.

ע"י בנוסף, במקרה והספק יידרש לביצוע הנחיה   .ב
הרשות או מי מטעמה אשר לפי שיקול דעתו אין 
לבצעה, הספק לא יישא באחריות לתוצאות או 
השלכות ביצוע ההנחיה על ידי הספק, ככל שנמסרו 

  על ידי הרשות.

3.7 ,4.2.1.1  29. 

  .הבקשה מאושרת

 –תשומת לב המציעים להוראות נספח ב' 
  "הוראות הביטחון".

מבוקש כי כל הדרישות הבטחוניות בהם נדרש הספק 
  לעמוד יובאו לידיעתו על ידי הרשות. 

3.11  30. 

המילים "כי יישא, על חשבונו,  מבוקש להחליף את  הבקשות נדחות.
מילים "כי יישא באחריות על פי בבאחריות המלאה" 

 דין".

את המילים "על אחריותו הבלעדית"  מבוקש להחליף
  "בכפוף לאחריותו על פי דין". במילים

3.13  31. 

להבהיר כי הספק יפעל באופן סביר מסחרית על  מבוקש  הבקשה נדחית.
כי לא יישא  להבהירמנת לקיים את התחייבויותיו וכן 

הספק באחריות לעיכובים שלא נגרמו כתוצאה ממעשה 
או מחדל שלו או של מי מטעמו, לרבות במקרים של עיכוב 
עקב מעשה או מחדל של הרשות או במקרים של כח 

  עליון.

3.14  32. 

להוסיף לאחר המילים "והוא יישא באחריות" וכן  מבוקש  הבקשה נדחית.
לאחר המילים "וכן יישא באחריות", את המילים "על פי 

  דין".

להוסיף בסוף הסעיף את המילים "אלא אם היא  מבוקש
  נושאת באחריות על פי דין".

3.17  33. 

הרשות מבהירה כי תינתן התראה מראש 
  ובכתב לספק לתיקון ההפרה.

התראה בכתב ואפשרות סבירה לתיקון טרם  מבוקשת
  קביעה שהאמור בסעיף מהווה הפרה.

4.2.1.2  34. 

הרשות מבהירה כי בהתייחס לטובין  
העודפים, ככל שאישרה הרשות את 
קבלתם, תשולם בגינם התמורה בהתאם 

  להוראות החוזה. 

ף משתמע כי הרשות יכולה לאשר קבלת הטובין ימהסע
  העודפים מבלי לשאת ולו בעלויות רכישתן. 

מבוקש למחוק את המשפט האחרון בסעיף החל מהמילה 
  "לחילופין...". 

4.2.1.3  35. 

כי שירותי תחזוקה ותיקון תקלות לציוד  מבוקש להגדיר  הבקשה נדחית.
צעו נרכשו במסגרת חוזה זה, יתב אגם בקשר לטובין של

בהתאם לדרישת הרשות כאשר כל מקרה ייבחן לגופו 
ובהתאם ליכולות המציע למתן שירות עליהם, בכלל זה 

  האפשרות להגשת הצעות מחיר נפרדות בהתאם לצורך.   

4.2.2  36. 
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

  הבקשות נדחות. 

 טיפול לא תכלולכי אחריות הספק  מובהר
קלקול  או/ו פגם או/ו תקלה או/ו בנזק

 נגרמו מרכיביהם אשרבמערכות/ציוד/רכיב 
כוח עליון ו/או השחתה בזדון ובלבד  בשל

  ידי הספק.-שזו לא נגרמה על

 או/ו בנזק טיפול לא תכלול כי האחריותלהבהיר  מבוקש
קלקול במערכות/ציוד/רכיב  או/ו פגם או/ו תקלה

 המקרים בשל נגרמו ") אשרהציודמרכיביהם (להלן: "
  להלן: המפורטים

 הציוד. של נכונים לא הפעלה או שימוש  .1
 בכל או בציוד תיקונים או שינויים, עבודה ביצוע .2

 מערכות עם הציוד זה ממשק ובכלל חלק ממנו
 מעובדי לבד כלשהו גורם ידי הרשות על של אחרות

 מטעמו. הספק או מי
 שלא אחרים מוצרים או חומרה, בתוכנה שימוש .3

 הספק. י"ע סופקו
 כוח, תאונה ,זדון מעשה ,מכוונת פגיעה ,השחתה .4

 ,נכון לא שימוש ,הזנחה ,למיניהם טבע פגעי או עליון
 ביצוע ,חשמליות הפרעות ,או מים אש בשל נזק

 או מטעמו מי הספק או י"ע שלא שינויים או עבודה
 הספק. של שמעבר לשליטתו אחרות סיבות

 בדרישה עמידה אי או הולמים שאינם אתר תנאי .5
 נאותה. עבודה סביבת לקיום

 ניתוקים או/ו שיבושים או/ו הפרעות או/ו הפסקות .6
 בשל או/ו הרשות  בשל מערכות שיגרמו תקלות או/ו
כל  או/ו האינטרנט לרבות אחרת תקשורת רשת כל

 אחרת.  תקשורת מרכיב
  אפילקציות של הרשות. .7

4.2.2  37. 

כי הרשות תדאג להכנת המבנה, המיקום  מבוקש  הבקשה מאושרת.
והתשתיות הפאסיביות בטרם תתבצע ההתקנה של 

  הציוד.

4.5  38. 

בהינתן מצב בו קיים פער מהותי בין המערכות המקוונות   הבקשה נדחית.
, כך שייסב הוצאות שאינן ידועות כעת רשותהבחצר 

לאשר כי יתקיים דיון ומו"מ למימון  מבוקשלהצעתנו, 
  פערים אלו.

4.6  39. 

 .40  5.2  סעיף. ה תקימח תמבוקש  הבקשה נדחית.

  הבקשה נדחית.

תשומת לב המציעים כי הספק רשאי 
במסגרת הליך התיחור לבקש את אישור 

  הרשות לאי השתתפות בתיחור. 

מבוקש כי בטרם הרשות תבטל את החוזה תינתן לספק 
הזדמנות להגיב אודות אי הגשת הצעת מחיר פרטנית 
וההפרה לא תיחשב כהפרה יסודית ככל ואי ההגשה חלה 

  מנסיבות שאינן נעוצות בספק. 

6.1.11  41. 

  הבקשה נדחית.  .א

  הבקשה מאושרת.  .ב

ככל ולא נמסרו לספק כי להבהיר  מבוקש  .א
ימים  5לביצוע השירותים תוך הסתייגויות באשר 

 הרי שיחשבו השירותים כמושלמים.

כי אישור על קבלת מוצר יינתן במועד כמו כן מבוקש   .ב
  אספקתו ובמועד זה תתחיל תקופת האחריות.

7.2.2  42. 

לא יישא באחריות לעיכובים שלא נגרמו  הספק כי מבוקש  הבקשה נדחית.
כתוצאה ממעשה או מחדל שלו או של מי מטעמו, לרבות 
במקרים של עיכוב עקב מעשה או מחדל של הרשות או 

  במקרים של כח עליון.

7.2.4  43. 
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כפוף לכך שהעיכוב נבע ב יהאכי האמור בסעיף  מבוקש  הבקשה נדחית.
י לא וכן כ מסיבות התלויות בספק ו/או מי מטעמו בלבד

ייגבו פיצויי פיגורים בגין איחור הנגרם ממעשה או 
ממחדל של הרשות או מי מטעמה או בנסיבות של כח 

  עליון.

7.3.1.1  44. 

כפוף לכך שהעיכוב נבע במבוקש כי האמור בסעיף יהא   הבקשה נדחית.
י לא וכן כ מסיבות התלויות בספק ו/או מי מטעמו בלבד

חור הנגרם ממעשה או ייגבו פיצויי פיגורים בגין אי
ממחדל של הרשות או מי מטעמה או בנסיבות של כח 

  .עליון

7.3.1.2  45. 

חד באופן יחול ך ההזמנה רמע 1%מבוקש כי תשלום   הבקשות נדחות.
לחילופין, מבוקש פעמי ולא בעבור כל יום איחור או 

  .0.5%להעמיד את גובה הפיצוי על 

מערך  10%מבוקש כי סך הפיצוי המצטבר לא יעלה על 
מהתמורה החוזית  10%או לחילופין  ההזמנה כולה

  .החוזההשנתית המגיעה לספק מכוח 

מבוקש לקבוע תקופת חסד של שבוע ימים בטרם יופעל 
  מנגנון הפיצוי המוסכם.

7.3.1.1 ,7.3.1.2  46. 

מבוקש להעמיד את גובה הפיצוי עבור תקלה קריטית על   הבקשות נדחות.
או ₪  50על תקלה רגילה על סך של  וגובה הפיצוי₪  150

סך הפיצוי המוסכם בסעיף לא יעלה לחילופין  לקבוע כי 
מהתמורה החוזית השנתית המגיעה לספק מכוח  10%על 

  זה. חוזה

מבוקש לקבוע תקופת חסד של שעתיים בטרם יופעל 
  מנגנון הפיצוי המוסכם.

7.3.1.3  47. 

לכך שהעיכוב נבע כפוף יהא בכי האמור בסעיף מבוקש   הבקשה נדחית.
י לא וכן כ מסיבות התלויות בספק ו/או מי מטעמו בלבד

ייגבו פיצויי פיגורים בגין איחור הנגרם ממעשה או 
ממחדל של הרשות או מי מטעמה או בנסיבות של כח 

   .עליון

7.3.1.3  48. 

כי מנגנון הפיצויים המפורט בסעיף יחל מאי  מבוקש  הבקשה נדחית.
  ואילך. השלישיהגשת מענה לתיחור 

7.3.1.4  49. 

על תתי  7.3.14  . 50%-מבוקש להפחית את הקנסות ב  הבקשה נדחית.
  סעיפיו 

50. 

כי כל סכום שיגבה כפיצוי מוסכם יופחת מתביעת  מבוקש  הבקשה נדחית.
  נזק ככל שתוגש.

7.3.2  51. 

התראה סבירה מראש ובכתב לספק ואפשרות  מבוקשת  .הבקשה נדחית 
נוקטת בצעדים שות לתקן את ההפרה לפני שהר

הספק לא יישא באחריות וכן כי  המפורטים בסעיף
  לביצוע השירותים על ידי ספקים חלופיים.

7.3.4  52. 
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   .א

 הבקשה נדחית. .1

 הבקשה נדחית. .2

תשומת לב המציעים למענה  .3
 .לעיל 37הרשות לשאלה מס' 

 הבקשה נדחית. .4

 הבקשה נדחית. .5

 הבקשה נדחית. .6

 הבקשה נדחית. .7

  הבקשה נדחית.  .ב

  הבקשה נדחית.  .ג

להבהיר כי שירותי האחריות, התמיכה,  מבוקש  .א
והתחזוקה לרבות בתקופת האחריות, אינם כוללים 
טיפול בנזק או תקלה אשר נגרמו בשל המקרים 

) שימוש או הפעלה לא נכונים 1המפורטים להלן: (
) ביצוע 2של המערכת/הציוד או של כל חלק מהם.  (

, עבודה או שינויים במערכת/בציוד או בכל חלק מהם
ובכלל זה על ידי גורם כלשהו לבד מעובדי הספק או 

) תאונה, כוח עליון או פגעי טבע 3קבלני משנה שלו. (
למיניהם, הזנחה,  נזק בשל אש או מים, הפרעות 
חשמליות או סיבות אחרות שמעבר לשליטתו של 

) תנאי אתר שאינם הולמים או אי עמידה 4הספק (
) הובלה 5בדרישה לקיום סביבת עבודה נאותה. (

) הפסקות ו/או הפרעות ו/או 6שלא על ידי הספק. (
שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו בשל 
מערכות הרשות ו/או רשת הטלפונים הציבורית ו/או 
בשל כל רשת תקשורת אחרת לרבות האינטרנט ו/או 

) תקלות בתוכנה שאיננה 7כל מרכיב תקשורת אחר. (
)/תקלות בחומרה end of supportנתמכת ע"י היצרן (

 ).End of lifeשאיננה נמכרת ע"י היצרן (

מבוקש להבהיר כי  –לגבי מוצר חומרה/שרת/תוכנה   .ב
 האחריות הסטנדרטית הניתנת על ידי היצרן למוצר

 .אחריות הספק לתקינות המוצר תהא

להבהיר כי תקופת האחריות של  מבוקשכן  כמו  .ג
  חבילות תוכנה תחל במועד אספקת התוכנה.

10.2  53. 

ידי - הרשות מבהירה כי המילים "במזיד על
  הרשות ו/או" ימחקו.

מבוקש להבהיר כיצד ייקבע כי הנזק נגרם במזיד על ידי 
  הרשות?

10.3  54. 

הבקשה נדחית, תשומת לב המציעים 
  לעיל. 54למענה הרשות לשאלה מס' 

 .55  10.3  .סעיףה מבוקש ביטול

איש צוות של הספק דרישת הרשות להחליף מבוקש כי   הבקשה נדחית.
תעשה רק מנימוקים סבירים שיפורטו בכתב ותהיה 

   ימים. 30 ימים או לחילופין 7 בכפוף להתראה של

12.3  56. 

"בכל הקשור  המשפטלהוסיף בסוף הסעיף את  מבוקש  הבקשה נדחית.
  מעביד בין הספק לעובדיו".- ליחסי עובד

12.4.3  57. 

האחריות לאתרים של הרשות הינה של הרשות ולא של   הבקשה נדחית.
  לתקן את הסעיף בהתאם. מבוקשהספק ולכן 

12.4.4  58. 

  הבקשה נדחית. 

מהרשות מבהירה כי תינתן לספק הודעה 
  ימים. 7מראש של 

לשנות את הסעיף כך ששיפוי ו/או פיצוי יהא כנגד  מבוקש
פסק דין חלוט/הסכם פשרה ובכפוף לכך שהרשות 
העבירה לספק את התביעה/הדרישה מיד עם קבלתה, 
אפשרה לספק לשלוט בניהול ההגנה ולא התפשרה ללא 

  .אישורו מראש ובכתב

12.4.5.1  59. 

כי חילוט הערבות יבוצע אך ורק במקרה של  מבוקש  הבקשה נדחית.
הפרה יסודית של ההסכם וזאת לאחר הודעה מראש 

יום למבצע, עם מתן ארכה לתיקון ההפרה  30ובכתב של 
בטרם חילוט הערבות. כן נבקש לקבוע כי הסכום שיחולט 
ע"י הרשות ישקף את הנזק שנגרם לה בפועל וכי הערבות 

  לא תהווה פיצוי מוסכם.

12.4.5.3 ,14.4 ,
21.4  

60. 
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ימים מראש ובכתב  7כי קיזוז ייעשה בהודעה בת  מבוקש  הבקשה נדחית.
לספק. בכל מקרה יקוזזו סכומים קצובים בלבד מכוח 
הסכם זה בלבד, ולא יקוזזו סכומים בגין נזקים שלא 

  הוכחו.

12.4.5.3 ,21.4  61. 

 .62  12.4.5.4  למחוק סעיף זה. מבוקש  הבקשה נדחית.

כי האמור בסעיף זה ביחס לאספקת שירותים  מבוקש  . הבקשה מאושרת 
שלא במסגרת הליך תיחור, תקבע התמורה בכפוף לכך 

  שניתנה הסכמת הספק.

13.1.2  63. 

לקבוע מנגנון ניטרלי כגון פוסק מקצועי בנושאים  מבוקש  הבקשה נדחית.
ביתר הנושאים תוקנה הסמכות  וכי טכניים מקצועיים

  לבית המשפט.

13.3.2  64. 

 .65  14.1  ₪. 150,000מבוקש להפחית את גובה הערבות לסך שך   נדחית.הבקשה 

כי חילוט הערבות יעשה בכפוף למתן הודעה  מבוקש  הבקשה נדחית.
  ימים תוך מתן הזדמנות לתיקון. 14 מראש ובכתב בת

 או/ו עליון כוח של סיכול/ במקרה כי להבהירמבוקש 
 הערבות לא, בספק קשורות/תלויות שאינן נסיבות בשל

  .תחולט

14.5  66. 

 .67  14.7  מבוקש למחוק סעיף זה.  הבקשה נדחית.

כי בקשר לסעיף זה ובקשר לכל סעיף אחריות  מבוקש  הבקשה נדחית.
אחר בהסכם או במכרז או בנספחים, ועל אף האמור בכל 
דין או הסכם, הספק לא יישא באחריות לכל נזק עקיף, 
תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם לרשות ו/או למי 
מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, 

דן זמן מחשב, שחזור רווח מנוע, אובדן נתונים, אוב
תוכנות, רכישות מוצרים או שירותים חלופיים על ידי 
הרשות (כגון עלות כיסוי) ועלויות זמן השבתה. הגבלת 
אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, 
תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין 
ו אחרת. בכל מקרה, גבול אחריות הספק, למעט נזק גוף א

נזק לרכוש מוחשי, לא יעלה על גובה סך כל התמורה 
ששולמה לספק בגין ההזמנה הרלוונטית להיווצרות עילת 
התביעה. מובהר בזה, כי הגבלת האחריות דלעיל לא 
תחול על נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל מכוון של 
הספק או מי מעובדיו או שלוחיו או בגין נזקי גוף ורכוש 

  מוחשיים.

15  68. 

 10"תקופת האחריות...  שפטהחליף את הממבוקש ל  הבקשה נדחית.
"תקופת החוזה ולעניין ביטוח אחריות שפט לעיל" במ

מקצועית משולב מוצר גם למשך שנתיים ממועד תום 
  תקופת החוזה".

16  69. 

המילים "הספק יישא באחריות  מבוקש להחליף את  הבקשה נדחית.
  על פי דין".מילים "הספק יישא באחריות בהבלעדית" 

17  70. 
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  ירה כי לסעיף יתווסף כדלקמן:ההרשות מב

הוראות , בסעיף זה לעיל על אף האמור
  :ויכללהסעיף לא 

) מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שלאחר 1(
חוזה הפך לנחלת הכלל, שלא החתימת 

כתוצאה מהפרת התחייבות הספק או 
) מידע שהגיע ו/או 2צדדים שלישיים; (
מצד ג' כלשהו שלא יגיע לידיעת הספק 

תוך הפרת ההתחייבות לשמירת 
) מידע אשר הרשות אישרה 3הסודיות; (
) 4אינו כלול במידע הסודי; (בכתב כי 

נדרש לגלותו בהתאם מידע אשר הספק 
לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה 
משפטית מוסמכת ובלבד שהספק הודיע 
לרשות מיד לאחר קבלת הצו האמור וכן 

  מספקת להתגונן. העניק לרשות שהות

התקיימות לכי נטל ההוכחה  ,מובהר
  .בלבד הספקאיזה מהחריגים, יחול על 

  :הוראות הסעיף ל נבקש להחריג

) מידע היה מצוי בחזקת הספק קודם לגילוי ללא  חובת 1(
) מידע שפותח על ידי הספק באופן 2שמירת סודיות; (

) מידע שנמסר לספק ע"י צד ג' ללא חובת 3עצמאי; (
) מידע אשר ייווצר על ידי הספק במסגרת מתן 4סודיות; (

השירותים על פי המכרז ואשר הינו גנרי, כללי ואינו מכיל 
) 5נתונים ו/או מידע אשר הועברו על ידי הרשות ו/או (

  מידע אשר גילויו נדרש עפ"י דין.

  

18.1  71. 

להגביל את משך השמירה על סודיות לתקופת  מבוקש  הבקשה נדחית.
  שנים לאחריה. 3-ולההסכם 

18.1  72. 

כי הספק יחתים את העובדים אשר יש להם זיקה  מבוקש  הבקשה מאושרת.
  להתקשרות זו.

18.3  73. 

במקרה של סיום ההתקשרות מכל סיבה  מבוקש כי  הבקשה מאושרת.
שהיא, הספק יהיה זכאי גם לתשלום בגין הזמנות שבוצעו 
וטרם סופקו במועד הסיום בפועל, במידה ולא ניתן לבטל 

וכן  הזמנות אלו ובכפוף לכך שסופקו בהתאם להזמנה
  .בגין התחייבויות כלפי צדדים שלישיים שלא ניתן לבטלן

19.1  74. 

 30מילים "ביום"  15המילים " להחליף אתמבוקש   הבקשה נדחית.
  ימים".

19.2.1  75. 

קש להבהיר כי האמור בסעיף אינו גורע מזכויות מבו  הבקשה נדחית.
הספק לסיים את ההתקשרות במקרה של הפרה על ידי 

  יום. 30הרשות וזאת לאור הודעה מוקדמת של 

19.2.1  76. 

שההפרה בוצעה כפוף לכך יהא בכי האמור בסעיף  מבוקש  ית.חהבקשה נד
  מסיבות התלויות בספק ו/או מי מטעמו בלבד.

19.2.1 ,19.2.2  77. 

יום" יוחלפו  3הסעיף יתוקן כל שהמילים "
  יום". 7במילים "

 .78  19.2.2  ימים". 14מילים "ביום"  3המילים " מבוקש להחליף את

מבוקש כי בטרם תפנה הרשות לביצוע באמצעות אחר,   הבקשות נדחות.
תפנה היא לספק בכתב אודות כוונתה לעשות כן תוך מתן 

  הזדמנות לביצוע בעצמו. 

כמו כן, מבוקש להוריד את רכיב התוספת או לחילופין 
 . 5% -להפחיתו ל

21  79. 
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

: כדלקמן להוסיף בסוף הסעיף את המשפט מבוקש  הבקשה נדחית.
לספק אפשרות סבירה לתקן את ההפרה "ובלבד שניתנה 

  והוא לא עשה זאת במועד שנדרש ממנו".

21.1  80. 

למחוק סעיף זה ולהבהיר שהספק יישא בעלויות  מבוקש  הבקשה נדחית.
העודפות בלבד שהוציאה הרשות, מעבר לסכום שהיה 

  אמור להיות משולם לספק בגין ביצוע התחייבויותיו.

21.1  81. 

המילים "על פי שיקול דעת למחוק את  מבוקש  .א  הבקשות נדחות. 
 הרשות".

להבהיר, כי הספק לא יהיה אחראי לפעולות  מבוקש  .ב
ו/או להשלכות ו/או לתוצאות של עבודות שיבצע צד 

בצע תהרשות לא וכן כי ) SLA –ג' (כולל פגיעה ב 
ני הביצוע ולפ את החוזה הביצוע עצמי אלא אם ביטל

סבירה העצמי תינתן לספק הודעה בכתב ושהות 
  לתקן את ההפרה.

21.1  82. 

 .83  21.3    סעיף. ה תקימח תמבוקש  הבקשה נדחית.

מילים בהמילים "ראיה חותכת"  מבוקש להחליף את  הבקשה נדחית.
  .""ראיה לכאורה

21.3  84. 

בשאלה כפוף להגבלת האחריות ב הסעיף יהאכי מבוקש   הבקשה נדחית.
  לעיל. 68

21.5  85. 

או לחילופין לשנות הסעיף כך לבטל את הסעיף קש ובמ  הבקשה נדחית.
מחויב להודיע לרשות רק במקרה שיש יהא הספק ש

בשינוי כאמור כדי לפגוע במהלך העסקים השוטף של 
  זה. חוזההספק ו/או במחויבויותיו כלפי הרשות במסגרת 

23  86. 

 .87  24  להפוך סעיף זה להדדי. מבוקש  הבקשה נדחית.

למחוק את הסיפא של הסעיף לגבי ויתור על  מבוקש  הבקשה נדחית.
  על פי דין. הספק טענות ולשמור את זכויות

31.4  88. 

לתנאי בטיחות לכל המבקר  מבוקש כי הרשות תדאג  הבקשה נדחית.
  .בשטחה

32.2  89. 

לאחר ו מבוקש כי קיזוז ייעשה מכוח התקשרות זו בלבד  הבקשה נדחית.
    עבודה.ימי  5שניתנה לספק הודעה מראש ובכתב של 

35  90. 

  שירותיםמפרט ה -נספח א' 

 .91  כללי  האם נדרש מענה כתוב של המציע למפרט השירותים.  שלילי.

הפיצוי המוסכם לא יופעל במקרים בהם כי מבוקש   הבקשות נדחות.
  נסיבות האיחור אינן תלויות בספק ו/או מכוח עליון. 

כמו כן, מבוקש לתת לספק הזדמנות לתיקון בטרם יועבר 
לספק אחר או לחילופין קביעת "תקופת חסד" בטרם 

  ייחשב כאיחור לצורך הפעלת הסנקציה. 

 .92  (ג)  5.3.1
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

כי המונח "שביעות רצון הרשות"  בהירלהמבוקש   הבקשה מאושרת. 
משמעותו: ביצוע התחייבויות הספק בהתאם לתנאי 

  החוזה ונספחיו.

6.1.1  93. 

   .א

 הבקשה מאושרת. .1

 המקשה מאושרת. .2

 הבקשה  נדחית. .3

 הבקשה מאושרת. .4

  

  הבקשה נדחית.  .ב

האם יש התקנות שהרשות אמורה לאשר? אם כן   .א
להוסיף שבכל הקשור להתקנות מועד  מבוקש

הקבלה ומועד תחילת תקופת האחריות יהיה במועד 
) התאריך שבו יוכיח 1המוקדים מבין הבאים: (

הספק לרשות, בדרך של ביצוע מוצלח של מבחני 
הקבלה או בדרך אחרת, כי התוצרים תואמים באופן 
מהותי את עקרונות הקבלה המפורטים בתכולת 

יך שבו מתחילה הרשות להשתמש ) התאר2העבודה; (
במערכת או בחלקה לכל מטרה שהיא מלבד ביצוע 

) ביום העשירי לאחר הודעת הספק 3מבחני הקבלה; (
שהמערכת מוכנים למבחני קבלה כאשר מבחני 

) ביום 4הקבלה נדחו מסיבות התלויות ברשות; או (
העשירי לאחר תחילת מבחני הקבלה אם הרשות לא 

ני הקבלה או לא מסרה לספק אישרה עד אז את מבח
רשימה בכתב של כל אי ההתאמות המהותיות של 

מועד מערכת לקריטריונים לקבלה (להלן: "
 ").הקבלה

מתן אישור קבלה לא יעוכב מחמת כמו כן מבוקש כי   .ב
התאמה מינורית לדרישות המפורטות בתכולת -אי

העבודה/קריטריונים לקבלה. לאחר מועד הקבלה 
- רי סביר לתקן כל אייעשה הספק מאמץ מסח

  התאמה כאמור שהתגלתה בזמן מבחני הקבלה.

6.1.1  94. 

או  "או על פי החלטת הרשות" מבוקשת מחיקת המילים  הבקשה נדחית.
מילים: "בהתאם לאחריות היצרן ב לחילופין החלפתן

  למוצר".

6.2.1  95. 

להוסיף לאחר המילים "וציוד נלווה המסופק"  מבוקש  הבקשה מאושרת.
  את המילים "על ידי הספק".

6.2.3  96. 

נבקש להגביל את אחריות הספק לאחריות על פי דין   הבקשות נדחות.
  ולנזק ישיר בלבד.

כמו כן, מבוקש להבהיר כי היקף אחריות הספק תוגבל 
החודשים  12לסכום ששולם לו בפועל ע"י הרשות במשך 

  ק.היווצרות הנזשקדמו למועד 

7.1.7  97. 

 וכי כי הספק לא יהיה אחראי לכל אובדן מידע מבוקש  הבקשה נדחית.
ת לבצע את כל הגיבויים איהרשות מתחייבת להיות אחר

  הנדרשים למידע שנמצא ברשותה.

7.1.7  98. 

להוסיף לאחר המילים "הספק הזוכה יהיה  מבוקש  הבקשה נדחית.
  אחראי" את המילים "על פי דין".

7.1.7  99. 

מבוקש להבהיר כי לספק תינתן אפשרות לטעון לנזק   הבקשה נדחית.
כתוצאה מהתרשלות המשתמש ואף להגיש הוכחות לכך.  

באובייקטיביות ועל סמך כך תקבל החלטתה על הרשות 
  הממצאים אשר יעמדו מולה. 

7.4.1  100. 
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

תשומת לב המציעים למענה הרשות 
  לעיל. 53לשאלה 

המפורטים נבקש להתאים את הסעיף לחריגים לתחזוקה 
  .לעיל 53 בשאלה

7.4  101. 

להבהיר כי כל שינוי בציוד על ידי מישהו מלבד  מבוקש  הבקשה נדחית.
עובדי הספק עלול לגרום לפגיעה בכיסוי שירותי 

  האחריות.

7.4.2  102. 

 הוראות בטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות - נספח ב' 

תהיה כפופה למו"מ בין הזוכה  סעיףהכי דרישת  מבוקש  הבקשה נדחית.
  .לרשות

4  103. 

עד לאישור המועמד ע"י הרשות, נאמן כי  מבוקש לקבוע  הבקשה נדחית.
אבטחת מידע ונאמן הביטחון יהא מנהל הפרויקט מטעם 

  הספק.

4.2  104. 

 שמירת סודיות, סדרי ביטחון. - : כתב התחייבות של הספק 1טופס 

להבהיר כי התצהיר הינו בשם התאגיד ואינו  מבוקש  הבקשה נדחית.
וכן  מהווה התחייבות אישית של מורשה החתימה

  לכך. מסמךאת ה להתאים

 .105  כללי

תשומת לב המציעים למענה הרשות 
  לעיל. 71לשאלה מס' 

כי חובת הסודיות של הספק לא תחול לגבי מידע  מבוקש
אשר היה מצוי בחזקתו קודם לגילוי ללא  חובת שמירת 
סודיות; פותח על ידו באופן עצמאי; נמסר לו ע"י צד ג' 
ללא חובת סודיות; הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל 
ללא הפרת חובת סודיות של הספק; מידע אשר ייווצר על 

מתן השירותים על פי המכרז ואשר  ידי הספק במסגרת
הינו גנרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו 
על ידי המזמין ו/או מידע אשר גילויו נדרש עפ"י דין. 

  .2מבוקש כי מענה לשאלה זו יחול גם על טופס 

5  106. 

כי הסנקציה תחול רק במקרה בו נקבעה על ידי  מבוקש  הבקשה נדחית.
ערכאה שיפוטית מוסמכת, אחריותו של נותן השירותים 

  עפ"י דין לנזקים שנגרמו.

8  107. 

מילים "עפ"י באת המילה "הבלעדית"  מבוקש להחליף  הבקשה נדחית.
  דין". 

9  108. 

 הצהרה על שמירת סודיות. -השרות -: כתב התחייבות של נותן2טופס 

  למחוק את סעיף זה.  מבוקש  נדחית.הבקשה 

לתקן הסעיף כך שיובהר שכל המפורט מבוקש  –לחילופין 
בכתב ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי בטחון, הובאו 
לידיעת החותם, אך לאו דווקא על ידי מורשה חתימה עם 

  .ציון שמו

6  109. 

למחוק את ההתייחסות למורשה החתימה של  מבוקש  הבקשה נדחית.
  התאגיד.

6 ,7  110. 

 בטיחות וגהות -נספח ג' 

יובהר כי אחריות הספק תהיה אחריות על פי דין ובכפוף   הבקשה נדחית.
  .לעיל 68 בשאלהלמגבלת האחריות המבוקשת 

 .111  כללי
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

"המלאה והבלעדית" ו/או "המלאה המילים  מבוקש כי  הבקשה נדחית.
בכל  "על פי דין"יוחלפו במילים  המוחלטת והבלעדית"

  מקום בנספח.

 .112  כללי

הספק יהיה אחראי על פי הוראות הדינים מבוקש כי   הבקשה נדחית.
המפורטים אך ורק ככל שחלים עליו ורלוונטיים לעבודות 
נשוא מכרז זה, שכן מרבית הוראות הנספח אינן 

  רלוונטיות כלל ועיקר לעבודות נשוא מכרז זה.

 .113  כללי

 איכות הסביבה - נספח ד' 

תו של הספק תוגבל לאחריות עפ"י דין, וכי אחרי מבוקש  הבקשה נדחית.
. לעיל 68בשאלה בכפוף למגבלות האחריות המבוקשות 

תחול רק ביחס לנזקים להם  –כמו כן, חובת השיפוי 
אחראי הספק עפ"י דין, במגבלות תקרת האחריות הנ"ל, 
והיא תיכנס לתוקפה עם מתן פס"ד חלוט של ערכאה 

הודיעה לספק באופן  שיפוטית מוסמכת, ובלבד שהרשות
מיידי על כל תביעה ו/או דרישה כאמור, העבירה לספק 
את השליטה הבלעדית בניהול ההגנה ו/או מו"מ לפשרה, 
סייעה לספק ככל שנדרש על ידו באופן סביר ולא 
התפשרה בכל תביעה ו/או דרישה כאמור ללא קבלת 

  הסכמת הספק לכך מראש ובכתב.

רק בגין נזקים מוכחים פיצוי יהיה כמו כן מבוקש כי 
  ובכפוף לפסק דין סופי.

להבהיר כי הרשות תישא באחריות עפ"י  מבוקשבהתאם, 
  דין למעשיה ומחדליה.

 .114  כללי

 אחריות בנזיקין וביטוח -' זנספח 

להוסיף לאחר המילים "וכל תאגיד שייגרם" את  מבוקש  הבקשה נדחית. 
  המילים "עקב מעשה או מחדל של הספק".

 .115  א'

להגביל את אחריות הספק לנזק ישיר בלבד וכי  מבוקש  נדחית. הבקשה
היקף אחריות הספק תוגבל לסכום ששולם לו בפועל ע"י 

ודשים שקדמו למועד היווצרות הח 12הרשות במשך 
 הנזק.

להוסיף סעיף בנוסח  מבוקשלאור המבוקש לעיל אנו 
  הבא: 

"על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, הספק יהא 
אחראי עפ"י דין לנזק ישיר בלבד שייגרם לרשות ו/או למי 
מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, 

  שלו או של מי מטעמו, במסגרת פעילותו על פי חוזה זה. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, באם הספק ימצא אחראי 
ת/החבות  הכוללת והמצטברת של לנזק, גבול האחריו

הספק לפיצוי/שיפוי בגין הנזק הישיר לא יעלה על גובה 
התמורה ששולמה בפועל לספק על  פי חוזה זה בשנים 
עשר החודשים שקדמו לאירוע הנזק האמור, למעט נזק 

  גוף או מעשה/מחדל מכוון של הספק ".

כמו כן, מבוקש להוסיף בשורה האחרונה של הסעיף 
  זדון...":"ו/או ב

 .116  א'
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

 הבקשה נדחית  .א

 הבקשה נדחית.  .ב

 הבקשה נדחית.  .ג

 הבקשה נדחית.  .ד

  הבקשה נדחית.  .ה

להחליף את המילה "לפצות"  מבוקש - 1שורה   .א
 במילה "לשפות".

 המילים "וכל צד שלישי". מבוקשת מחיקת - 1שורה   .ב

להוסיף לאחר המילים "ו/או מבוקש  - 3שורה   .ג
מעשה התקנתם נשוא הסכם זה" את המילים "עקב 

 או מחדל של הספק להם הוא אחראי על פי דין".

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "למעט   .ד
  .במקרים בהם הרשות אחראית על פי דין"

מבוקש כי הסעיף יוכפף למגבלת האחריות   .ה
  לעיל. 68המבוקשת בשאלה 

 .117  ב'

תשומת לב המציעים למענה הרשות 
  לעיל. 59לשאלה מס' 

לשנות את הסעיף כך שפיצוי יהא כנגד פסק דין   מבוקש
ה לספק רחלוט/הסכם פשרה ובכפוף לכך שהרשות העבי

את התביעה/הדרישה מיד עם קבלתה, אפשרה לספק 
לשלוט בניהול ההגנה ולא התפשרה ללא אישורו מראש 

  ובכתב. 

 .118  ב', ג'

נבקש למחוק את המילים: "מיד עם דרישתה הראשונה   הבקשה נדחית.
  של הרשות לעשות כן". 

 .119  ג'

 הבקשה נדחית.  .א

 הבקשה נדחית.  .ב

  הבקשה נדחית.  .ג

למחוק את המילים "או שנדרשה לשלם  מבוקש  .א
בקשר לנזק כאמור" וכן למחוק את המילים "או 

  שנדרשה לשאת בהם".

להוסיף לאחר המילים "ששילמה הרשות"  מבוקש  .ב
  את המילים "בהתאם לפסק דין חלוט".

יוכפף למגבלת האחריות מבוקש כי הסעיף   .ג
  .לעיל 68שאלה המבוקשת ב

 .120  ג'

 הבקשה נדחית.  .א

  הבקשה מאושרת.  .ב

מבוקש למחוק את המילים: "להבטחת...  – 1שורה   .א
 לעיל, ו".

מבוקש להוסיף לאחר המילים: "מתחייב  - 3שורה   .ב
לקיים" את המילים: "באמצעותו ו/או באמצעות מי 

  מטעמו".

 .121  א1

 הבקשה נדחית.  .א

  .נדחיתהבקשה   .ב

קש להוסיף לאחר המילים: "עם ובמ - 2שורה   .א
 הרשות" את המילים: "באופן סביר".

קש להוסיף לאחר המילה: "למבטחים" ובמ -  3שורה   .ב
את המילים: "ככל ואין בכך כדי ליצור ניגוד עניינים 

  לספק". 

 .122  1ב1

 הבקשה מאושרת.  .א

  הבקשה נדחית.  .ב

קש למחוק את המילים: "לבתי ובמ - 1שורה   .א
 תוכנה".

"כל עוד...  קש להחליף את המילים:ובמ - 2שורה   .ב
דין" במילים: "למשך שנתיים נוספות לאחר תום 

 36במשך תקופה של או לחילופין " תקופת ההסכם"
  ההסכם".חודשים לאחר תום תקופת 

 .123  2ב1
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

קש למחוק את המילים: "וזאת לא ובמ - שורה אחרונה  הבקשה נדחית.
  יאוחר מיומיים".

 .124  3ב1

קש למחוק את המילה: "כל" לפני ובמ - 5שורה   .א  הבקשות מאושרות.
 המילה: "דין".

קש להוסיף לאחר המילים: "לביטוחי ובמ - 8שורה   .ב
הספק" את המילים: "ככל ויערוך בקשר להסכם 

 זה".

המילה: "לכלול" קש להחליף את ובמ - 10שורה   .ג
 במילה: "לשפות".

קש למחוק את המילים: "כמבוטח ובמ - 10-11שורה   .ד
  נוסף".

 .125  5ב1

: "ובביטוחי חבויות הפוליסה המשפטמבוקשת מחיקת   הבקשה נדחית.
תורחב לכלול את הרשות עובדיה ו/או מנהליה כמבוטח 
נוסף בגין אחריותם למעשה ו/או מחדלי הספק ומי 

  מטעמו".

 .126  5ב1

 נדחית. הבקשה  .א

 הבקשה מאושרת.  .ב

 הבקשה נדחית.  .ג

הבקשה מאושרת למעט המשפט   .ד
ביטוח רכוש מסוג אש מורחב בתנאי "

  ".ביט

קש למחוק את המילה: "כל" לפני ובמ - 1שורה   .א
 המילה: "טענה".

קש למחוק את המילים: "ו/או לרכוש ובמ - 2שורה   .ב
 באחריותו".

נבקש למחוק את המילים: "וכן בגין כל  -  2שורה   .ג
 .נזק"

נבקש להחליף את המילים: "במסגרת  - 3-4שורה   .ד
ביטוחיו" במילים: "במסגרת ביטוח הרכוש שעורך 

  הספק (ביטוח רכוש מסוג אש מורחב בתנאי ביט)".

 .127  6ב1

לאחר המילים: "לרכוש באחריותו ו/או  מבוקש כי  .א  הבקשות מאושרות.
בא לחצרי ו: "המיתווספו המיליםבשימושו" 

  הרשות".

תתווסף מבוקש כי לאחר המילים: "וכן בגין כל נזק"   .ב
  : "לרכוש".המילה

 .128  6ב1

  הבקשה נדחית.

תשומת לב המציעים לגובה הפרמיה 
וההשתתפות העצמית הנקובים בסעיפים 

  .4ג1 - ו 3ג1

קש כי הרשות תפעל לצרף את הספק לפוליסת צד ג' ובמ
  מהרשות בכתב.שלה רק אם הספק יבקש זאת 

לדעת מה גובה הפרמיה וההשתתפות קש ובבנוסף, מ
  העצמית עבור הפוליסה.

 .129  5ג1-1ג1

קש להוסיף לפני המילים: "הספק מוותר" ובמ - 1שורה   הבקשה נדחית.
  את המילים: "ככל ועמדה הרשות בהתחייבותה לעיל".

 .130  6ג1

קש להחליף את המילה: "מקרה" במילים: ובמ - 1שורה   הבקשה נדחית.
  "מקרה של נזק".

 .131  7ג1

קש להוסיף לאחר המילים: "אך לא חייבת" ובמ - 2שורה   הבקשה נדחית.
את המילים: "לאחר שנתנה לספק התראה בכתב, והספק 

ימי עבודה ממועד קבלת  15לא מילא התחייבויותיו תוך 
  התראת הרשות".  

 .132  ה1
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

קש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "למרות ובמ  הבקשה נדחית.
האמור, אי המצאת אישור עריכת ביטוח במועד, לא 
תהווה הפרה יסודית אלא אם הודיעה הרשות בכתב 

 15לספק על אי ההמצאה והספק לא המציא אישור תוך 
  ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הרשות".  

 .133  ו1

 אישור עריכת הביטוחים -  1'זנספח 

להוסיף לפני המילים: "הסכם כי ניתן יהיה קש ובמ  מאושרת.הבקשה 
  מיום" את המילים: "אישור קיום ביטוחים בקשר עם".

 .134  פסקת הנדון

להוסיף לאחר כי ניתן יהיה קש ובמ - 1שורה   .א  הבקשות מאושרות.
המילים: "המפורטים להלן" את המילים: "בין 

 היתר".

המילים: להחליף את כי ניתן יהיה קש ובמ - 2שורה   .ב
  "כמוגדר בחוזה" במילים: "בקשר עם חוזה".

פסקה מתחת 
  לפסקת הנדון

135. 

 הבקשה מאושרת.  .א

 הבקשה מאושרת.  .ב

 הבקשה מאושרת.  .ג

 הבקשה מאושרת.  .ד

 הבקשה מאושרת.  .ה

 הבקשה מאושרת.  .ו

 הבקשה מאושרת.  .ז

 הבקשה מאושרת.  .ח

הבקשה מאושרת בכפוף להעברת   .ט
הצהרת הספק כי אינו מעסיק קבלנים 

במסגרת מתן  ו/או קבלני משנה
 השירותים.

 הבקשה מאושרת.  .י

 הבקשה נדחית.  .יא

 הבקשה מאושרת.  .יב

 הבקשה מאושרת.  .יג

למעט ניתן להוסיף את המילים "  .יד
במקרה של מרמה ו/או אי תשלום 

  פרמיה".

למחוק את כי ניתן יהיה קש ובמ -הסעיף  תשור  .א
 המילים: "לבתי תוכנה".

להחליף את המילים: כי ניתן יהיה קש ובמ - ס"ק ב  .ב
 ת מסך" במילה: "בסך"."לא יפח

למחוק את המילים: כי ניתן יהיה קש ובמ - ס"ק ב  .ג
 "או שווה... הצמדה".

להוסיף לאחר המילה: כי ניתן יהיה  קשובמ – ס"ק ג  .ד
 ".1.1.96"שבנדון" את המילים: "אך לא לפני 

להחליף את המילה: כי ניתן יהיה קש ובמ -ס"ק ג   .ה
 "לכלול" במילה: "לשפות".

למחוק את המילים: כי ניתן יהיה קש ובמ - ס"ק ג  .ו
 "כמבוטחים נוספים".

להוסיף לאחר המילים: כי ניתן יהיה קש ובמ - ס"ק ג  .ז
"אחריות צולבת" את המילים: "אולם הפוליסה לא 

 תכסה אחריות הרשות כלפי הספק".

למחוק את המילים: כי ניתן יהיה קש ובמ - ס"ק ד  .ח
 "ו/או מעילה".

חוק את המילים: למכי ניתן יהיה קש ובמ - ס"ק ד  .ט
 "או של הבאים מטעמו".

למחוק את המילים: כי ניתן יהיה קש ובמ -ס"ק ד   .י
 "אחריות כנושא... משרה".

להוסיף לאחר המילים: כי ניתן יהיה קש ובמ - ס"ק ד  .יא
"פיננסי" את המילים: "בכפוף לתנאי הפוליסה 

 וסייגיה".

למחוק את המילה: כי ניתן יהיה קש ובמ -ס"ק ה   .יב
  "לפחות".

פוליסה  - 1יף סע
משולבת לביטוח 
אחריות מקצועית 

וחבות המוצר 
  לבתי תוכנה

136. 
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

מבוקש כי ניתן יהיה להחליף את המילים  –ס"ק ה   .יג  
 חודשים". 6חודשים" במילים " 12"

להוסיף לאחר המילים: כי ניתן יהיה קש ובמ -ס"ק ה   .יד
"אי חידושה" את המילים: "בכפוף להרחבה 

המילים: "למעט במקרה או לחילופין את בפוליסה" 
  של מרמה ו/או אי תשלום פרמיה".

   

 הבקשה מאושרת.  .א

 הבקשה מאושרת.  .ב

 הבקשה מאושרת.  .ג

הבקשה מאושרת בכפוף להעברת   .ד
הצהרת הספק כי אינו מעסיק קבלנים 
ו/או קבלני משנה במסגרת מתן 

 השירותים.

 הבקשה מאושרת.  .ה

 הבקשה נדחית.  .ו

 הבקשה מאושרת.  .ז

 הבקשה מאושרת.  .ח

 מאושרת.הבקשה   .ט

  

להחליף את המילים: כי ניתן יהיה קש ובמ - ס"ק ב  .א
 "לא יפחתו מסך" במילה: "בסך".

למחוק את המילים: כי ניתן יהיה קש ובמ - ס"ק ב  .ב
 שווה ערך... הצמדה".או "

למחוק את המילה: כי ניתן יהיה קש ובמ -ס"ק ג   .ג
 "כל" לפני המילה: "דין".

המילים: למחוק את כי ניתן יהיה קש ובמ - ס"ק ג  .ד
 "וכל הבאים מטעמו".

למחוק את המילים: כי ניתן יהיה קש ובמ -ס"ק ג   .ה
 "ו/או אספקת המוצרים".

למחוק את המילים: כי ניתן יהיה קש ובמ -ס"ק ג   .ו
 "ו/או התקנתם".

להחליף את המילה: כי ניתן יהיה קש ובמ - ס"ק ג  .ז
 "לכלול" במילה: "לשפות".

המילים:  להחליף אתכי ניתן יהיה קש ובמ -  ס"ק ד  .ח
 "לא יפחתו מתנאי" במילים: "הינם על פי תנאי".

להוסיף לאחר המילה כי ניתן יהיה קש ובמ - ס"ק ד  .ט
  .2012"ביט" את השנה 

 -  2סעיף 
פוליסה לביטוח 
אחריות חוקית 

כלפי הציבור (צד 
  שלישי)

137. 

 הבקשה מאושרת.  .א

 הבקשה מאושרת.  .ב

הבקשה מאושרת בכפוף להעברת   .ג
מעסיק קבלנים הצהרת הספק כי אינו 

ו/או קבלני משנה במסגרת מתן 
 השירותים.

ניתן להוסיף את המלל המבוקש לאחר   .ד
המילים "וכל הבאים מטעמו" ללא 

 מחיקת המילה "בגין".

  הבקשה מאושרת.  .ה

להחליף את המילים: כי ניתן יהיה קש ובמ - ס"ק ב  .א
 "לא יפחתו מסך" במילה: "בסך".

המילים: למחוק את כי ניתן יהיה קש ובמ - ס"ק ב  .ב
 שווה ערך... הצמדה".או "

למחוק את המילים: כי ניתן יהיה קש ובמ - ס"ק ג  .ג
 "וכל הבאים מטעמו".

להחליף את המילה: כי ניתן יהיה קש ובמ - ס"ק ג  .ד
"בגין" במילים: "כלפי עובדיו על פי פקודת הנזיקין 
[נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, 

 התש"ם".

להוסיף לאחר המילה: ניתן יהיה כי קש ובמ - ס"ק ג  .ה
 "מחלה" את המילה: "מקצועית".

להחליף את המילים: כי ניתן יהיה קש ובמ - ס"ק ג  .ו
 "תוך כדי או עקב" במילים: "תוך כדי ועקב".

להחליף את המילה: כי ניתן יהיה קש ובמ - ס"ק ג  .ז
  "תכלול" במילה: "תורחב לשפות".

ביטוח    - 3סעיף 
 אחריות מעבידים

138. 
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

 נדחית.הבקשה   .ו

הסעיף יתוקן באופן בו לאחר המילה 
"בגין" יוחלף המשפט: "פגיעה גופנית 
ו/א מחלה...במתן השירותים" 
במשפט: "תאונה שארעה תוך כדי או 
עקב עבודתם במתן השירותים וכן 
כתוצאה ממחלה מקצועית שארעה 
תוך כדי ועקב עבודתם במתן 

  השירותים".

 הבקשה מאושרת.  .ז

 הבקשה מאושרת.  .ח

 מאושרת.הבקשה   .ט

  הבקשה מאושרת.  .י

למחוק את המילים: כי ניתן יהיה קש ובמ - ס"ק ג  .ח
 "כמבוטחים נוספים".

להחליף את המילים: כי ניתן יהיה קש ובמ -  ס"ק ד  .ט
 "לא יפחתו מתנאי" במילים: "הינם על פי תנאי".

להוסיף לאחר המילה כי ניתן יהיה קש ובמ - ס"ק ד  .י
  .2012"ביט" את השנה 

   

 הבקשה מאושרת.  .א

 הבקשה נדחית.  .ב

 הבקשה נדחית.  .ג

 הבקשה מאושרת.  .ד

 הבקשה מאושרת.  .ה

  

להחליף את המילים: כי ניתן יהיה קש ובמ - 1ס"ק   .א
"ו/או כל אדם או גוף הפועל מטעמה" במילים: "ו/או 

 עובדיה ומנהליה".

למחוק את המילים: כי ניתן יהיה קש ובמ - 1ס"ק   .ב
 "וכן כלפי...מקרה הביטוח".

הסעיף  יהיה להוסיף בסוף כי ניתןקש ובמ - 2 ס"ק   .ג
או  המילים: "בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח"את 

את המילים: "בקשר עם השירותים נשוא לחילופין 
 אישור זה".

להוסיף בסוף הסעיף כי ניתן יהיה קש ובמ - 4ס"ק   .ד
 את המילים: "על פי הפוליסות".

להוסיף לאחר המילים: כי ניתן יהיה קש ובמ - 5ס"ק   .ה
את המילים: "במשך תקופת  "ו/או לביטול"

 הביטוח".

למחוק את המילה: כי ניתן יהיה קש ובמ - 5ס"ק   .ו
  "לפחות".

סעיף הוראות 
  כלליות

139. 

  
  
  

 המציעעל  .זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין מסמך
 .ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז- על מהא חתויכשה הבהרה זוגיש לה

  
  

_________________  
  חתימה + חותמת המציע

  
  ,בכבוד רב

  
  פלג מצויינים

  ורך התקשרויות בכירע
  גף לוגיסטיקהא
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