ספטמבר2016 ,

מכרז מס'  - 413/16אספקת שירותי אינטרנט במעונות הסטודנטים
של אוניברסיטת חיפה
מסמך הבהרות ושינויים מספר 1
להלן מענה לשאלות הבהרה שהגישו המציעים וכן הבהרות כלליות מטעם האוניברסיטה.
מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.
המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם.
סודר

עמוד

סעיף

תשובה

שאלה

1

4

(2ח) למסמך א'

היות ומדובר בתקופת חגי תשרי נבקש לשנות עד לא יאוחר מ30.10.16-

ראה הבהרות לו"ז בתחתית מסמך זה.

2

4

(2יא) למסמך א'

כמה כתובות  IPנדרש להקצות?

כמות הכתובות ככמות הדירות  .כתובות חייבות
להיות ברצף ומוכלות  ip maskספציפי .

3

8+14

(7ח)( )5למסמך א'
(2ז) למסמך ב'

4

9

(10ג) למסמך ב'

5

11

(13י) למסמך ב'

6

23

(2י)(2-יא) להסכם

היות והרישיון כולל  143עמודים – האם ניתן לצרף עמוד ראשון של
הרישיונות הרלבנטיים עם הפנייה ללינק באתר משרד התקשורת לרישיון
כולו .
אנו סבורים שקביעת זוכה בדרך של הגרלה אינה רצויה ועדיף שעורך
המכרז יקבע כבר עכשיו פרמטרים לבחירת זוכה במקרה של שוויון הצעות
ולא בדרך של הגרלה
מבוקש להוסיף כי אם האוניברסיטה תחליט לגלות לצד שלישי ולאפשר לו
עיון במידע שסומן כסודי על ידי המציע יהיה עליה להודיע על כך מראש
ובכתב למציע על מנת לאפשר לו לנקוט הליכים ראויים בעניין זה .המציע
אינו יכול לוותר על טענות כלפי האוניברסיטה אם תפר התחייבות זאת
ותגלה לצד שלישי מידע סודי של המציע ללא קבלת הסכמתו מראש או על
פי החלטה שיפוטית.
מאחר והספק נדרש להוסיף תשתיות או לשדרג את התשתיות הקיימות
צריכה להיות מחויבות של המזמין למינימום דירות שיצדיק את ההשקעה.
מבוקש לתקן את הסעיף כך שבכל מקרה יהיה מינימום דירות שהספק
יצטרך לספק להן שירותים

ניתן.
במקרה של שוויון בין הצעות לוועדת המכרזים
יהיה שיקול דעת לפעול כמפורט בסעיף (10ג).
הסעיף לא ישונה .במקרה שוועדת המכרזים
תחליט לאפשר עיון בחלק מהצעה אשר סומן
כסודי ,תודיע על כך מראש לאותו מציע.
כפי שמפורט במסמכי המכרז בשלב הראשון
יבוצעו כ 90 -דירות שיהוו מינימום.

7

24
ו25-

(3ד) ו(3-ה) להסכם
וכן
(6א) ו(6-ב) להסכם

יש לתקן כך שהאמור שם לא יחול בקרות נזק על ידי צד שלישי שאינו
הספק ובמידה ונגרם נזק בזדון על ידי האוניברסיטה

ראו תיקון סעיפי האחריות להלן.

8

24

(3ו) להסכם

תשתיות חדשות המותקנות על ידי הספק הן רכושו וקניינו ולא עוברות
לבעלות האוניברסיטה – מבוקש לתקן בהתאם

לא מקובל  ,יש לנהוג לפי מה שרשום בסעיף.

9

24

(3ז) להסכם

מבוקש לסייג לגבי שינוי בציודים ,רכיבים שהוחלט לשנות ברמה ארצית
של הספק

יתווסף לסעיף" :במידה ומדובר בשינוי בציוד או
רכיב שהספק משנה ברמה הארצית הספק מחויב
להודיע לאוניברסיטה מראש ובכתב".

10

24

(3טו) להסכם

האם החיבור לשרתים הינו ע"ג האינטרנט באמצעות כתובת חוקית של
השרת?

כן  ,לא יבוצעו כל חסימות בצד הספק

חתימה וחותמת הספק ________________

1

שאלה

תשובה

סודר

עמוד

סעיף

11

25

(4ז) להסכם

לא ניתן (בשיטת מודמים אין פרוטוקולים)

12

25

(5ב) להסכם

מבוקש לשנות לכמות של 5

13

26

(7א) להסכם

מבוקש לשנות מ3-ימים ל 7"-ימי עבודה"

מקובל חלקית .ראו גם הבהרות ללו"ז בתחתית
מסמך זה

14

26

(7ב) להסכם

מבוקש לשנות עד 30.10.16

מקובל .ראו הבהרות ללו"ז בתחתית מסמך זה.

15

26

(7ד) להסכם

מבוקש לשנות כך שהשירות יינתן ללא תמורה עבור נקודות חדשות
שהותקנו בלבד ורק מיום ההתקנה בפועל ועד ליום 1.11.16

16

26

(7ח) להסכם

17

27

(8ב) להסכם

18

27

(9ו) להסכם

מקובל .סעיף זה יתוקן" :הזוכה ישלח לנציג
האוניברסיטה דוח שבועי של ניצולת קווי
התקשורת".
הסעיף יתוקן כדלקמן:
הספק מתחייב לדאוג למלאי גיבוי של  7נתבים
ו/או  7מודמים (לפי העניין והצורך) אשר
יאוחסנו באוניברסיטה.

לא מקובל  .ראו הבהרות ללו"ז בתחתית מסמך
זה.

לאוניברסיטה זכות לקיצור תקופת ההסכם וביטולו בהודעה של  30יום
מראש-הסעיף לא מקובל-המציע הספק נערך למכרז ולזכייה בו ומשקיע
זמן ומשאבים ניהוליים וכספיים רבים לרבות התקנת תשתיות חדשות,
לשם אספקת השירותים לאוניברסיטה לשביעות רצונה .אנו מבקשים
שההסכם יהיה בתוקף לתקופה של  24חודשים לפחות אלא אם הספק
הפר אותו מהותית ולא תיקן את ההפרה לאחר קבלת התראה בכתב
מהאוניברסיטה .לחלופין מבוקש שביטול ההסכם כאמור יוכל להיעשות
רק בחלוף  12חודשים ובהתראה של  6חודשים לפחות

לאחר המילים "בכל עת" ייכתב" :לאחר חלוף 12
חודשי ההתקשרות הראשונים ממועד החתימה".
בסוף הסעיף ייכתב כי " :מובהר כי אין באמור
בסעיף זה כדי למנוע ביטול ההסכם על ידי
האוניברסיטה אף לפני תום התקופה הנקובה
לעיל במקרים המפורטים בסעיף  16להלן".

הסעיף אינו מקובל .במקרים האמורים בסעיף הספק יבחן את העלויות
הקשורות בעניין זה ובמיוחד בנושא חפירות והקמת תשתית ויסכם מראש
ובכתב עם המזמין את התמורה המגיעה לו עבור הקמת תשתיות חדשות
כאמור .מבוקש לתקן את הסעיף בהתאם לכך

יתווסף סעיף (8ד) להסכם כדלקמן:
"למען הסר ספק הקמת תשתיות במידה ותידרש
במסגרת הרחבת ההתקשרות כאמור בסעיף זה
תתבצע על ידי הספק ללא תמורה נוספת ,אך
המחיר עבור נקודות גישה חדשות ככל שיהיו
כתוצאה מהרחבת ההתקשרות כאמור בסעיף זה,
יוצמד למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס
יהיה המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה"

לא ברור למה החשבונית צריכה לכלול פרטים בדבר מהירות הגלישה ומה
הקשר של זה לתמורה?-נא הבהירו .כמו כן-החשבונית לא יכולה לכלול
"כל פרט אחר וכו'" כאמור בסיפא של הסעיף – נא הבהירו איזה פרטים
נוספים מתבקשים אם בכלל

חתימה וחותמת הספק ________________

הסיפא של סעיף זה תימחק" :מהירות הגלישה
וכל פרט אחר או נוסף הדרוש לצורך בדיקת
החשבונית".

2

סודר

עמוד

סעיף

19

28

(10ד) להסכם

20

28

(10ה) להסכם

21

28

(10ז) להסכם

22

28

(10ז) להסכם

שאלה

הסעיף רחב וכוללני מדי באופן שכלל אינו נחוץ ופוגע בזכויות הספק.
מבוקש לבטל את הסעיף או לצמצם אותו למינימום הנדרש למזמין

לא יתכן שבמקרה זה זכות הביטול תהיה "לאלתר"-מבוקש לשנות כך
שאם תהיה הפרה תינתן לספק התראה בכתב ורק אם הוא לא יתקן את
ההפרה תהיה זכות ביטול למזמין
במקרה והאוניברסיטה תספוג תביעות מידי עובדים של הספק ,הספק
ישפה את האוניברסיטה בגין כל נזק או הוצאה ,על פי הוראות הסעיף.
לכן ,אין הצדקה לכך שהאוניברסיטה תקזז על דעת עצמה סכומים
בהתבסס על טענות לא מוכחות ולא מבוררות של עובדים.
לפיכך נבקש להבהיר שהאוניברסיטה לא תהיה רשאית על דעת עצמה
לקזז או לשלם לצדדים שלישיים סכומים המגיעים לספק ,ללא הסכמת
הספק מראש ובכתב.
לחלופין ,נבקש להבהיר שאם האוניברסיטה אכן תעביר סכומים לעובדים,
ויתברר שטענות עובדים אלו אינן מבוססות ,תעמוד לספק הזכות לתבוע
את האוניברסיטה להשבת הסכומים ששולמו או קוזזו על ידה.
הסעיף לא מקובל ואינו נחוץ-יחסי העבודה של הספק עם עובדיו אינם
עניינה של האוניברסיטה ככל שאינם משפיעים על טיב השירות שמקבלת
האוניברסיטה מהספק.

תשובה
הסעיף יתוקן כדלקמן" :במקרה שיעלה חשש
לפגיעה בזכויות עובדים או במקרה שתתקבל
תלונה אצל האוניברסיטה ,בעניין אי עמידתו של
הספק בחוקי העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים
הקיבוציים הרלבנטיים האוניברסיטה תהא
רשאית לדרוש מן הספק להציג אסמכתאות בין
היתר ,תלושי שכר ,דו"חות נוכחות ,חשבוניות,
דו"חות מגופים חיצוניים (כגון הפרשות לפנסיה,
תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי) וכל מסמך
אחר הדרוש לה .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע
מחובתו ומאחריותו של הספק על פי הסכם זה
ואין בכל האמור לעיל כדי להטיל על
האוניברסיטה אחריות כלשהי בקשר לביצוע מתן
השירותים ו/או בקשר לעובדי הספק".
לאחר המילה "לאלתר" ייכתב" :לאחר מתן
התראה בכתב".
לאחר המילים " ו/או בניגוד לדין" ייכתב" :
ובמקרה שהאוניברסיטה ערכה בירור מול הספק
והתשובה שניתנה לה לא הניחה את דעתה או
שלא ניתנה תשובה בתוך  3ימים".

לא מקובל.

(10ח) להסכם

מבוקש לתקן בהתאם גם את סעיף ( 10ח).

23

29

(10יא) להסכם

ימחק הסעיף

24

29

(11ד) להסכם

מאחר והאוניברסיטה איננה גוף ביטחוני ,ומאחר ולא מדובר בפרויקט בעל
אופי ביטחוני ,הרי שלא נדרש סיווג ביטחוני מכוח דין .לכן ,נבקש להבהיר
שאם האוניברסיטה תחפוץ בסיווג ביטחוני לעובדים היא תישא לבדה
בעלויות הסיווג הביטחוני.

הסעיף יימחק ובמקומו ייכתב" :בהתאם
לדרישת מנהל מחלקת הביטחון באוניברסיטה
הספק מתחייב למסור לידיו רשימה מלאה של
עובדיו אשר יפעלו מטעמו בביצוע ההתקשרות,
על פרטיהם האישיים ,כפי שתהא מעת לעת".

25

29

(11ה) להסכם

מיותר באשר הוא כפילות לסעיף (10ו)

מקובל .הסעיף יימחק.

חתימה וחותמת הספק ________________

לא מקובל.

3

סודר

עמוד

סעיף

שאלה

26

30

 12להסכם

27

30

 12להסכם

28

30

( 12א) להסכם

29

30

( 12ב) להסכם

30

30

( 12ב) להסכם

31

30

( 13ד) להסכם

ירשם בסיפא "האמור בכפוף לכל כי האוניברסיטה תודיע לספק על
תביעה"
תימחק הסיפא "ולהציג בפני האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח בגינו,
במועדים כאמור ולמשך שלוש שנים נוספות לפחות ממועד תום מתן
השירותים על פי ההסכם"

32

30

( 13ה) להסכם

ירשם בסיפא "האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק בזדון"

בשירותים בתחום המחשוב והתקשורת מקובל כי הספק אינו אחראי
לנזקים עקיפים ותוצאתיים (ובכלל זאת הפסד הכנסה ,אבדן נתונים
וכיו"ב) .הגבלת האחריות נדרשת מאחר ששירותים מסוג זה חווים מעצם
טיבם תקלות שונות שאינן בהכרח בשליטתו של הספק ו/או שלא ניתן
להתחייב למנוע אותן .משכך ,נהוג לפטור את הספק מאחריות לנזקים
עקיפים שעלולים להתרחש בגינן.
לפיכך ,נבקש להבהיר כי על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,הספק
לא יהיה אחראי בשום מקרה לנזקים עקיפים ,נלווים או תוצאתיים.
דחיית בקשה זו עלולה למנוע מחברתנו להגיש הצעתה
בשירותים בתחום המחשוב והתקשורת מקובל להגביל את האחריות
הנזיקית של הספק לסכום פרופורציונאלי לתמורת העסקה .זאת ,מאחר
והנזקים העלולים להיווצר בשל תקלות במערכות מחשוב ותקשורת הינם
בעלי פוטנציאל נזיקי לא מוגבל ,וכן לאור העובדה ששירותי מחשוב חווים
תקלות כאלה מעצם טבען ,ואין אפשרות למנוע אותן לגמרי .אחריות לא
מוגבלת מהווה חשיפה וסיכון שאינם מצדיקים ,מבחינה כלכלית ,את
העסקה.
לפיכך ,נבקש לקבוע כי אחריותו של הספק לכל נזק שעלול להיגרם בקשר
לשירותים ,לרבות פיצויים מוסכמים ,אך למעט נזק לגוף ולרכוש ,תוגבל
לסכום השווה לסך התמורה ששולמה לספק בפועל ב 12-החודשים שקדמו
לאירוע הנזק.
דחיית בקשה זו עלולה למנוע מחברתנו להגיש הצעתה
תימחק המילה "לבדו לכל" וירשם "על פי דין ל"
נבקש להבהיר שחובת הספק לשפות את האוניברסיטה בגין כל תביעה,
מכל סיבה שהיא על פי הסכם זה ,תהיה כפופה לתנאים הבאים )1( :הספק
ישפה את האוניברסיטה בגין נזקים שהינם באחריותו על פי הסכם זה
בלבד; ( )2האוניברסיטה תודיע לספק על תביעה כאמור ותאפשר לו
להתגונן מפניה; ( )3חובת שיפוי תהיה אך ורק כנגד פסק דין חלוט או
הסכם פשרה שקיבל את הסכמת הספק מראש; ( )4האוניברסיטה לא
תשלם ולא תתפשר עם התובעים אלא בהסכמת הספק מראש ובכתב; ()5
חבות השיפוי בגין הוצאות משפט תהיה לגבי הוצאות משפט סבירות
בלבד.
דחיית בקשה זו עלולה למנוע מחברתנו להגיש הצעתה

חתימה וחותמת הספק ________________

תשובה

לאחר המילים "ו/או הפסד" ייכתב "ישירים"
ובסוף הסעיף יתווסף" :ולמעט אם אלו נגרמו
כתוצאה מפעולה בזדון של האוניברסיטה או מי
מטעמה".

אחריותו של הספק לנזקים הוצאות ו/או
הפסדים בהתאם לסעיף זה ,אך למעט נזקים
לגוף ולרכוש ,תוגבל לסכום השווה ל100,000-
דולר בהתאם לשוויים בשקלים במועד שנתגלה
לאוניברסיטה הנזק".

לא מקובל.

בסוף הסעיף ייכתב" :וזאת בכפוף לכך שבמידה
ומדובר בפניה/תביעה של צד ג' האוניברסיטה
הודיעה לספק על הפניה/התביעה כאמור
ואיפשרה לו להתגונן".

ראו התיקון לעיל.
לא מקובל .אין שינוי בנוסח הסעיף.
הנ"ל מופיע בסעיף ( 13ה) הבקשה אינה ברורה

4

סודר

עמוד

סעיף

33

31

( 13ח) להסכם

34

32

35

32

36

32

סעיף )i( )3( 15
להסכם

37

32

סעיף )ii( )3( 15
להסכם

38

32

סעיף )iii( )3( 15
להסכם

39

32

40

32

41

32

סעיף ( 15א)()1
להסכם

סעיף ( 15א)()2
להסכם

סעיף ( 15א)()4
להסכם

סעיף ( 15א)()5
להסכם

סעיף ( 15א)()6
להסכם

שאלה
ירשם בסיפא "האמור לעיל בכפוף לכך כי האוניברסיטה תודיע לספק על
תביעה או דרישה בגין נזק כאמור ,תינתן לו האפשרות להתגונן ופסק דין
שלא עוכב ביצעו ואחריות הספק על פי דין לנזקים
מבוקש לשנות כך שיהיה במקום שעה – "שעתיים" ובמקום  10נקודות –
" 20נקודות"

מבוקש לשנות ל 6-שעות ו 20-נקודות גישה

מבוקש לשנות ל"-שעתיים" ו"₪ 500"-

מבוקש לשנות ל 6"-שעות" ו"₪ 1,000"-

נבקש להבהיר שבנוסף על מקרה של כוח עליון ,פיצויים אלו לא יחולו גם
במקרה וההשבתה או העיכוב נובעים מצד שלישי שאינו בשליטת הספק,
כגון תקלה בספק התשתית.
דחיית בקשה זו עלולה למנוע מחברתנו להגיש הצעתה
מבוקש לשנות ל₪ 100-

תשובה
לא מקובל .אין שינוי בנוסח הסעיף
הסעיף יתוקן כדלקמן :במקרה של הפסקה
באספקת שירותי האינטרנט בעד  10נקודות
גישה ולמשך זמן של שעתיים או יותר ,ינתן זיכוי
חודשי לאוניברסיטה בסך ( ₪ 25לא כולל מע"מ)
בגין כל נקודת גישה שהושבתה.
הסעיף יתוקן כדלקמן" :במקרה של הפסקה
באספקת שירותי האינטרנט עד  10נקודות גישה
ולמשך זמן של  5שעות או יותר ,ינתן זיכוי חודשי
לאוניברסיטה (עבור הלקוח) בסך ( ₪ 100לא
כולל מע"מ) בגין כל נקודת גישה שהושבתה".
הסעיף יתוקן כדלקמן" :הפסקה של שעתיים או
יותר  -הספק יחויב בתשלום לאוניברסיטה בסך
( ₪ 1,000לא כולל מע"מ)".
הסעיף יתוקן כדלקמן" :הפסקה של  5שעות או
יותר  -הספק יחויב בתשלום לאוניברסיטה בסך
( ₪ 5,000לא כולל מע"מ)".

לא מקובל
הסעיף יתוקן כדלקמן :בכל מקרה של איחור
במתן הפיתרון לתקלה משביתה -פיצוי מוסכם
של  100ש"ח +מע"מ עבור כל שעת איחור.

מבוקש לשנות ל  ₪ 100ו 3-שעות איחור

הסעיף יתוקן כדלקמן" :בכל מקרה של איחור
במתן הפיתרון לתקלה לא משביתה -פיצוי
מוסכם של +₪ 100מע"מ עבור כל שעתיים
איחור".

מבוקש לשנות ל – ₪ 1000

הסעיף יתוקן כדלקמן" :בכל מקרה בו תיווכח
האוניברסיטה כי הספק לא עומד בהתחייבותו
בנוגע למהירות ההורדה/ההעלאה ו/או נפח
התעבורה -פיצוי מוסכם של  1,000שקלים לכל
נקודת גישה שלגביה הופרה ההתחייבות
כאמור".

חתימה וחותמת הספק ________________

5

סעיף

סודר

עמוד

42

32

43

32-33

סעיף  16להסכם

44

32-33

סעיף  16להסכם

45

32

סעיף ( 16א)
להסכם

46

32

סעיף ( 16ב)
להסכם

47

33

סעיף ( 16ג) ()3-4
להסכם

48

33-34

סעיף  17להסכם

49

33

סעיף ( 17ג)
להסכם

נבקש להבהיר שהאמור בסעיף זה לא ימנע העברת פעילות לחברה אם,
חברת אחות או חברה בת.
ספק המשנה מוצג במסגרת ההצעה ובהתאם אם ההצעה ובהתאם אם
ההצעה נקבעת כזוכה מבוקש לראות בכך אישור לזהות ספק המשנה
ולפיכך יש לשנות את נוסח הסעיף .בכל מקרה לא סביר לשנות זהות ספק
משנה ללא כל נימוקים

לא מקובל .אין חובה להציג גם את ספק המשנה
במסגרת ההליך המכרזי ,האישור לספק המשנה
יינתן רק לאחר הזכיה בכפוף להוראות הסעיף

50

34

סעיף ( 17ד)
להסכם

דרישת האוניברסיטה להחלפת ספק משנה צריכה לכלול נימוקים סבירים
וכלול מתן אפשרות לספק וספק המשנה לתיקון כל הטעון תיקון בפרק זמן
סביר לפני החלפת ספק המשנה

לאחר המילים "אי שביעות רצון" ייכתב:
"ולאחר שניתנה לו הזדמנות של  5ימים להתגונן
או לתקן הפרות של ספק המשנה אם ישנן"

51

34

סעיף  18להסכם

שמירת סודיות-מבוקש להפוך את הסעיף להדדי באשר גם המזמין נחשף
למידע סודי של הספק

לא מקובל

52

34

סעיף  18להסכם

53

35

סעיף (19ד)
להסכם

נבקש להבהיר שהאמור בסעיף זה לא יחול על מידע שחובה לגלותו על פי
דין או צו של רשות מוסמכת.
מבוקש לשנות כדלקמן" -הספק ישפה את האוניברסיטה ו/או את מי
שפועל מטעמה במלוא הסכומים בגינם חויבו לשלם על פי פס"ד שלא עוכב
ביצועו בעקבות נזק ,אבדן או פגיעה שהספק אחראי בגינו כאמור בסעיף 19
(ד) לעיל ,וכן בכל סכום פיצוי או הוצאה שהאוניברסיטה ו/או מטעמה
נשאו בהם בקשר לתביעה ו/או בקשר להתגוננות בתביעה כאמור ,ובלבד
שתימסר לספק הודעה מוקדמת על הנזק ו/או על ההוצאה על מנת שתינתן
לו האפשרות לתקנם או להתגונן מפני התביעה האמורה ובלבד
שהאוניברסיטה לא תגיע להסכם פשרה ללא הסכמת הספק מראש ובכתב"

מקובל

סעיף ( 15ב)
להסכם

שאלה
קיזוז כספים כאמור בסעיף יהיה כפוף למתן הודעה בכתב לספק  7ימים
מראש לפחות
נבקש להבהיר כי במקרה של הפרה שאיננה יסודית ,תהיה האוניברסיטה
רשאית לסיים את ההתקשרות בהודעה שלא תפחת מ 30-יום מראש.
במקרה של הפרה יסודית תהיה האוניברסיטה רשאית לסיים את
ההתקשרות בהודעה שלא תפחת מ 7-ימים מראש.
נבקש להבהיר כי גם במקרה שהאוניברסיטה החליטה לסיים את
ההתקשרות על פי סעיף זה ,יהיה הספק זכאי לתמורה עבור שירותים
שסופקו עד למועד סיום ההתקשרות.
נבקש לשנות את המועדים לתיקון הפרה לא יסודית ל 30-יום
נבקש שגם במקרה של הפרה יסודית תינתן התראה בכתב של  15יום
לתיקון ההפרה והביטול לא יהיה אוטומטי .זאת במיוחד שתנאי ההסכם
נוקשים באופן בלתי סביר וכמעט כל סעיף ותת סעיף מוגדר כסעיף
שהפרתו מהווה הפרה יסודית
אינם סבירים ומבוקש לבטלם או לחלופין לקבוע זמן התראה שלא יפחת
מ 7-ימי עבודה לתיקון ההפרה הנטענת .לא יתכן שהמזמין יוכל לבטל את
ההסכם לאלתר על סמך חשש בלבד מבלי שתינתן לספק זכות שימוע
ותגובה

חתימה וחותמת הספק ________________

תשובה
יתווסף המשפט" :למרות האמור לעיל קיזוז
בהתאם לסעיף זה יבוצע לאחר משלוח הודעה
לספק".
בסעיף (16א) במקום המילים "תוך  7ימי עבודה"
ייכתב "תוך  14ימי עבודה".
בסעיף (16ד) יתווסף" :ותשלם לו תמורת
השירותים שיסופקו על ידו עד למועד סיום
ההתקשרות".
ראו התיקון לעיל.
לא מקובל

לא מקובל
יותר רק באישור האוניברסיטה ובכפוף להצגת
מסמכים כפי שתבקש.

לא מקובל .ראו את שינוי סעיף האחריות
כמפורט לעיל

6

עמוד

סעיף

שאלה

תשובה

סודר

38

נספח  2אישור
עריכת ביטוח
סעיף 1

סעיף " – 1ביטוח אש מורחב" – נבקש למחוק את הסעיף .או לחילופין,
לציין כי בזק בינלאומי רשאית שלא לערוך ביטוח זה במלואו או בחלקו.
יודגש כי עפ"י סעיפים  13ה' ו 13ו'  -ניתן פטור מלא לאוניברסיטה מנזקים
לרכוש ולכן אין כל משמעות עם בזק מחליטה לבטח את רכושה או אם
לאו.

55

38

נספח  2אישור
עריכת ביטוח
סעיף 2

סעיף  – 2צד שלישי -לאחר המילים "או במשקה" נבקש להוסיף "אשר
הוגש ככיבוד בחצרי המבוטח".

56

38

נספח  2אישור
עריכת ביטוח
סעיף 2

סעיף -2ירשם בסיפא "למעט הפריט עליו עבדו במישרין"

57

39

נספח  2אישור
עריכת ביטוח
סעיף 4

לסעיף (13א) תתווסף ההוראה הבאה" :למרות
האמור ,מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך את
הביטוח כאמור בסעיף  1לאישור עריכת הביטוח
(ביטוח הרכוש) ,במלואו או בחלקו ואולם,
במקרה כזה ,יחול הפטור כאמור בסעיף ( 13ה)
להלן כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו".
האישור יישאר בנוסחו המקורי.
למרות האמור לעיל ,לאחר הזכיה האוניברסיטה
תהיה רשאית לקבל אישור ביטוח אשר יכלול
את השינוי המבוקש.
נוסח סעיף  2לאישור יתוקן באופן הבא:
המילים " :רכוש האוניברסיטה ,לצורך ביטוח
זה ,ייחשב כרכוש צד שלישי" – תימחקנה
ובמקומן יירשם" :לעניין רכוש האוניברסיטה לא
תחול הגבלה בדבר רכוש הנמצא בחזקתו,
בפיקוחו ,בשליטתו או בהשגחתו של הספק או
רכוש שפועלים בו עד לסך של
 ₪ 1,000,000למקרה".
א .האישור יישאר בנוסחו המקורי.
למרות האמור לעיל ,לאחר הזכיה
האוניברסיטה תהא רשאית לקבל
אישור ביטוח אשר יכלול את השינויים
המבוקשים ובלבד שהספק יצהיר כי
אינו מעסיק קבלנים ו/או קבלני משנה
בקשר למתן השירותים נשוא המכרז
לאוניברסיטה.
ב .האישור יישאר בנוסחו המקורי .
למרות האמור לעיל ,לאחר הזכיה
האוניברסיטה תהא רשאית לקבל
אישור ביטוח אשר יכלול את השינויים
המבוקשים או חלקם ובלבד שהספק
יצהיר כי אינו מעסיק קבלנים ו/או
קבלני משנה בקשר למתן השירותים
נשוא המכרז לאוניברסיטה.
האישור יישאר בנוסחו המקורי.
ג.
למרות האמור לעיל ,לאחר הזכיה
האוניברסיטה תהא רשאית לקבל
אישור ביטוח אשר יכלול את השינוי
המבוקש

54

סעיף 4
א-

שורה שלישית  -נבקש למחוק את המילים "מי מטעמו".

ב -שורה אחרונה  -נבקש למחוק את המילים "מי מטעמו" ולהחליפן
במילים "עובדיו ומנהליו".

ג -תקופת גילוי  -נבקש לשנות מ 12 "-חודשים" למילים "אופציה לרכישת
תקופת גילוי של  6חודשים".

ד -סעיף כללי – נקודה אחרונה  -נבקש להחליף את המילה "יצומצמו"
במילים "ישונו לרעה".

חתימה וחותמת הספק ________________

ד.

מקובל .נוסח האישור יתוקן בהתאם.

7

סודר

עמוד

סעיף

58

39

נספח  2אישור
עריכת ביטוח

59

כללי/טכני
כללי

60
61

כללי

שאלה

תשובה

"כללי לכל הפוליסות"

תת סעיף ראשון-ימחקו המילים "ויכללו קבלנים ו/או קבלני משנה
כמבוטחים נוספים" וירשם "ותיכלל אחריות הספק בגין ו/או כלפי קבלנים
וקבלני משנה"
האם מותר לערב טכנולוגיות כגון יחידות גישה אלחוטיות ויחידות ?vdsl
נבקש לברר באחריות מי לתקן פגיעות בתשתית הכבילה מנקודת הנס"ר
ועד לנקודת הקצה של יחידת הגישה האלחוטית? (נפגעי הצפות ,מכרסמים
וכד')
נבקש להבהיר כי חבלה בזדון בתשתית הכבילה כולל שקעים אינה כלולה
באחריות הספק הזוכה.

חתימה וחותמת הספק ________________

מקובל .נוסח האישור תוקן בהתאם.
כן מותר  ,עפ"י סעיף (2ז) בעמוד .4
אנא ראו הסכם סעיף  3ד ו-ו (עמ' .)24
ראו תיקון לסעיפי האחריות לעיל.

8

הבהרות לו"ז
סעיפי המכרז וההסכם יתוקנו בהתאם למועדים החדשים להלן (מסומן באדום)
א .בתוך  7ימים ממועד החתימה על הסכם זה הספק מתחייב להעביר לאישור
האוניברסיטה תכניות מפורטות של הפיתרון שהוצע על ידו ולהתחיל בביצועו מיד עם
קבלת אישור האוניברסיטה לתכניות כאמור.
ב .הספק מתחייב לסיים את כל ההתקנות והעבודות הנדרשות לצורך ביצוע השירות
)לרבות עבודות התקנת תשתית חדשה או התאמת תשתית קיימת ( עד לא יאוחר מיום 30.10.2016
ג .הספק מתחייב להתחיל במתן שירותי האינטרנט למשתמשים החל ממועד סיום ביצוע
ההתקנות ובכל מקרה לא יאוחר מתאריך .15/11/2016
ד .החל ממועד החתימה על ההסכם ועד לתאריך)  30/11/2016להלן" :תקופת ההרצה("
השירות יינתן לאוניברסיטה על ידי הספק ללא תמורה והתמורה תתחיל להשתלם לו
החל מיום  01/12/2016בהתאם להוראות סעיף  9להלן.
ה .במהלך תקופת ההרצה הספק מתחייב לספק לאוניברסיטה לפי דרישתה אמצעי בדיקה
שיוכיחו באופן חד משמעי את עמידת הפיתרון הטכני שהותקן בכל דרישותיה
והאוניברסיטה תבצע בדיקה מקבילה בכל הדירות בו זמנית להוכחת העמידה ברוחב
הפס גם בעומס מקביל .במידה והבדיקה תעלה ליקויים להנחת דעתה של האוניברסיטה
הספק מתחייב לתקנם באופן מיידי לשביעות רצונה המלא של האוניברסיטה.
ו .תקופת מתן שירותי האינטרנט לפי הסכם זה תימשך  24חודשים ,תחל במועד סיום
תקופת ההרצה ,בתאריך  1/12/2016 ,ותסתיים בתאריך)  (30/11/2018להלן" :תקופת
מתן שירותי האינטרנט "(,בכפוף לזכותה של האוניברסיטה להאריך תקופת זו לפי סעיף (8ז)
להלן או לקצרה על פי הוראות הסכם זה.
תקופת ההרצה ותקופת מתן שירותי האינטרנט יהוו יחדיו את "תקופת ההתקשרות".

חתימה וחותמת הספק ________________
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