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  2017מאי  24 
  מכרזה משתתפי: לכבוד

  מייל באמצעות      

בחוזה למתן שירותי ביטוח באמצעות פוליסת ביטוח להתקשרות  0707201//000093/מס'  מכרז פומבי: הנדון
  רשות שדות התעופה סייבר עבור

  1הבהרה מספר 

 על שנשאלו לשאלות הרשות תשובות להלן ,שבנדון במכרז ההצעות הזמנת לטופס 22.4 סעיף להוראות בהתאם
  :הליךב םמשתתפיהידי מי מ

 .04.06.2017המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ל   .א

 .29.06.2017המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ל   .ב

  שאר המועדים נותרו ללא שינוי.  .ג

  תשובה  שאלה  

1.   
איך מקבלים את טופס מבוקש לדעת 

  .הצעה לביטוח סייבר (שאלון סייבר)

לאחר טופס הצעה לביטוח סייבר (שאלון סייבר) יועבר למציע רק 
המעודכן אשר נספח ו' , חתם על כתב התחייבות לשמירת סודיותש

  .מצורף להבהרה זו

  המסירה תתבצע בשני אופנים:

" בתיאום מראש עם הח"מ HARD COPYמסירת המסמך כ"  .א
 .itayah@iaa.gov.ilאו במייל  9750203-03בטלפון 

צפייה במסמך דרך אתר מאובטח של רשות שדות התעופה,   .ב
המציע ישלח ביחד עם כתב ההתחייבות לשמירה על סודיות את 

 ון)(שם חברה, שם איש קשר, דוא"ל, טלפ פרטי איש הקשר
למכרז זה והרשות תקצה לו שם משתמש וסיסמא לצפייה 

 במסמך.
שאלון כי חתימה על כתב ההתחייבות לשמירת סודיות וקבלת  מובהר

סייבר אינם מהווים רישום למכרז ועל כן על המציע להירשם ה
  לטופס הזמנת ההצעות.  4.2למכרז כמפורט בסעיף 

2.   

מבוקש כי הסכום הנקוב בתנאי הסף 
לטופס הזמנת ההצעות  5.1.3שבסעיף 

מיליארד שקלים  1יעודכן ויעמוד על 
  .חדשים (לפני ביטוח משנה)

הרשות בחנה את המבוקש ואת תנאי הסף ובנסיבות השירותים 
  המבוקשים, הבקשה נדחית.

3.   
החתום  )נספח ו'(האם ניתן לשלוח את 

ולקבל את טופס ההצעה לביטוח סייבר 
  ע"י שליח? (שאלון סייבר)

   הבקשה נדחית.

4.   

לנספח ו' בטופס הזמנת  2סעיף 
  ההצעות.

 סייברהשאלון להעביר את כיצד ניתן 
   ?/ ברוקרים  למבטחי משנה

לשמירת  הרשות מעדכנת כי על אף האמור בכתב ההתחייבות
אך וזאת  ,/ברוקריםלמבטחי המשנההמידע , ניתן להעביר את סודיות

  , ובאופן הבא:ורק דרך אתר מאובטח של רשות שדות התעופה

כתב חתום על ילעיין במידע  אשר צריך(מבטח משנה/ברוקר) גורם כל 
(מצ"ב כנספח להבהרה זו, ראה  ההתחייבות לשמירה על סודיות

  ע"י המציע. אשר יועבר לו ,לעיל) 1התשובה לשאלה 

ידי אותו - על חתום וסרוק ההתחייבויות יוחזר למציעלאחר שכתב 
פרטי איש , בצירוף "מ באמצעות הדוא"ללח, המציע ישלח אותו גורם

, אותו גורם (שם איש הקשר, כתובת דוא"ל ומספר טלפון)של קשר 
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לכל דבר ועניין והמציע יגיש הבהרה  ההליךמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 
 הליךידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו ל -זו כשהיא חתומה על 

  

  תשובה  שאלה  

אתר כניסה ללשם משתמש וסיסמא  ואז יוקצה לאותו גורם
  מסמכים.לצפות ב אותו גורם וכך יוכל המאובטח של הרשות,

ככל שהגורם הרלוונטי יבקש לחתום על כתב ההתחייבות בשפה 
שאינה עברית, הרשות תקבל גם כתב התחייבות חתום בשפה זרה, 

באופן שתקף  ובתנאי שהתרגום לשפה הזרה יאושר ע"י נוטריון
  .בישראל על פי כל דין

מובהר כי ההיתר להעברת המידע כאמור הינו אך ורק לגורם אשר 
המידע אליו הינה הכרחית לצורך הגשת הצעה במכרז ואך מסירת 

  ורק לגבי המידע הרלוונטי לגביו.

5.   
האם חובה שהמנכ"ל  1נספח א' סעיף 

יחתום על סעיף זה או מורשי חתימה 
  גם יכולים?

 לטופס 6.1  ףמעדכנת ומודיעה כי ביחס לתצהיר הנזכר בסעי הרשות
 בהתאם אשר), ההצעות הזמנת לטופס' אהזמנת ההצעות (נספח 

, המציע של הכללי המנהל ידי על להיחתם צריך המכרז למסמכי
 להצהיר שמוסמך מי יהיה המציע בשם החותם כי תתיר הרשות
  .בתצהיר לאמור ביחס במציע תפקידו מכח המציע מטעם

 יעדכן, לעיל כאמור, הכללי המנהל אינו מטעמו החותם אשר מציע
, ל"הנ' א נספח לתצהיר 1 סעיף את) העדכון בצד ויחתום( יד בכתב
 ויצרף המציע בשם לחתום הסמכתו דבר את יפרט מקרה ובכל

  .כאמור מוסמך הוא מכוחו המציע של פרוטוקול

6.   

לטופס הזמנת  1' ונספח ג' נספח ג
האם ניתן לוותר  –. 3.3, סעיף ההצעות

על ההתחייבות וההצהרה המופיעות 
  ?בסעיף זה

פי - על חובה הינה וההצהרה ההתחייבות כי מודגשנדחית.  הבקשה
  ., והינה נדרשת לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף במכרזדין

7.   
ביטוח רשאי  מבוקש לדעת, האם סוכן

  ?להירשם למכרז בשם חברת ביטוח
סוכן  באמצעות הרשות מבהירה כי ניתן לבצע את הרישום למכרז 

  .ביטוח

8.   
מבוקשים שינויים שונים בנוסח בנספח 

כתב  -ו' לטופס הזמנת ההצעות 
   התחייבות לשמירת סודיות

להבהרה זו מצורף נספח ו' עדכני ובו נעשו שינויים שונים לאור פניית 
  מי מהמציעים. 

בקשר לשינויים שהתבקשו לעניין החרגת מבטחי ספציפית ו -בנוסף 
 4הרשות מפנה לתשובה מס'  -המשנה בכתב ההתחייבות הנ"ל 

  להבהרה זו.

  

  

  הברכב

   איתי אחוואל
  לוגיסטיקה אגף, קניין
  התעופה שדות רשות

  המציע חתימת
  

___________________________  

  :העתקים
  אחראית ביטוחים -    איה אבן טוב

  סגן בכיר ליועמ"ש -      קרן כהן
  רא"ג סייבר ואבטחת מידע -    רועי לאופר
  רפרנטית רכש בכירה -    לייני שפיגל

  עדותמזכירת ו -    אריאלה קעטבי
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  עדכני! -  לטופס הזמנת ההצעות 'ו נספח

  כתב התחייבות לשמירת סודיות

  

  לכבוד

  רשות שדות התעופה

  

  ביטוח שירותי למתן להתקשרות בחוזה 2017/070/0093/00מס'  פומבימכרז : הנדון

  התעופה שדות רשות עבור CYBERבאמצעות פוליסת ביטוח 

'') מודעים לכך, כי במסגרת המקבל''הצד ________ מרחוב _______ (הלן:  "פחהח"מ, _______, מס'  אנו

 CYBERבאמצעות פוליסת ביטוח  ביטוח שירותי למתן להתקשרות בחוזה 2017/070/0093/00מס'  פומבימכרז 

נספחי החוזה עליו  ידיעתנוידנו ולל וגיעיו/או  ומסרייו/או פו יחשי"), המכרז(להלן: " התעופה שדות רשות עבור

 ומאחר"), הסודי המידע"- ו "הרשות: ", בהתאמה(להלן התעופה שדותרשות יחתום המציע הזוכה במכרז עם 

 ובהתאם, המכרז למטרת אלא שימוש בו יעשה לא וכי כראוי יוגן כאמור סודי מידע כי להבטיח הרשות וברצון

  :כדלקמן ומתחייבים מצהירים הננו, זה התחייבות בכתב למפורט

מתחייבים לשמור על סודיות מלאה של המידע הסודי, לעשות בו שימוש אך ורק במסגרת המכרז ולא  הננו .1

להשתמש במידע הסודי, כולו או חלקו, בין על ידינו ובין באמצעות אחרים, במישרין או בעקיפין, לצרכינו 

  או לצורך אחר, שאינו קשור למכרז. 

 הצעדים בכל לנקוט מתחייבים הרינו כן. אחר גורם לכל הסודי מידעה את להעביר שלא מתחייבים הרינו .2

  .זה במסמך כאמור ההתחייבויות כל וקיום הסודי המידע סודיות לשמירת הדרושים הסבירים

 או שכפולים, הסרטות, צילומים, העתקות הסודי במידע לבצע לאחר לאפשר ולא לבצע לא, מתחייבים הננו .3

  .הסודי המידע על עיכבון זכות כל לנו תהא לא כי, מצהירים הננו, כן כמו. אחר דומה שימוש כל

 דרישתה עם מייד להשיבו, מתחייבים ואנו הרשות של הבלעדי קניינה הינו הסודי המידע כי מודעים הננו .4

  .בשליטתנו או בחזקתנו המצויים העתקיו כל על הראשונה

  . זמן הגבלת ללאלשמירת סודיות המידע הסודי כאמור בכתב התחייבות זה הינה  התחייבותנו .5

מסכימים ומאשרים, כי אין לראות בכתב התחייבות זה משום הענקת זכויות כלשהן למקבל המידע  הננו .6

 במידע הסודי או לגביו. 

, טענה כל המידע למקבל תהיה ולא, המידע מקבל עם להתקשר הרשות את לחייב כדי זה בכתב באמור אין .7

 התחייבות בכתב אין, כן כמו. במכרז הזוכה כהצעה תבחר לא והצעתו במידה הרשות כלפי ודרישה תביעה

 .הסודי למידע מעבר נוסף כלשהו מידע לחשוף הרשות את לחייב כדי זה

 .כלפינו ואכיף אותנו מחייב זה התחייבות כתב כי, מצהירים אנו .8

  .לידנו הסודי המידע את קיבלנו כי מצהירים אנו .9
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 של המשפט בבתי ורק אך יידון זה מכתב הנובע עניין כל. בישראל הנוהג הדין יחול זה התחייבות כתב על .10

  יפו.-אביב- תל העיר

 מידע:   לגבי  תחייבות לשמירה על סודיות לא תחולה, מוסכם כי הלעילעל אף האמור  .11

  התחייבות זו. שהינו בגדר נחלת הכלל ו/או יהפוך לנחלת הכלל במהלך תוקפה של .11.1

  . , שלא עקב הפרת התחייבות לסודיותמצד שלישינו אשר קיבל .11.2

 זה.כתב התחייבות במועד חתימת  נומצוי בידיעת ו/או היה נואשר קיבל .11.3

סטטוטורי גורם ו/או על פי הוראות על פי דין ו/או במסגרת הליך משפטי  ולגלותאשר נהיה חייבים  .11.4

 אנו כפופים להוראותיו.ש

  .אנו נודיע לכם בכתב מראש, ככל שניתן, לפני חשיפת המידעבהתקיים כל אחד מהמקרים לעיל, 

  

  :החתום על באנו ולראיה

  

  :___________החברה חתימת

  

  :בחתימתם ולחייבנו בשמנו לחתום המוסמכים נציגינו באמצעות

  : ________תאריך: _______________ חתימה.ז: _________________ ת: _______________ שם

 : ________תאריך: _______________ חתימה.ז: _________________ ת: _______________ שם
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