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   2015, מרס 
 אוניברסיטת חיפה

 לאספקת מחשבים נייחים וניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות 310/14פומבי מכרז 
 

 אוניברסיטת חיפה 
 

 1 מספר ושינויים הבהרות מסמך
 

 מענה לשאלות הבהרה וכן שינויים שחלו במסמכי המכרז.  להלן
 במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה 

 המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם.
לתקן את תוקף ערבות ההצעה  ישבהתאם לכך  . 12:00 בשעה  1515.04.כמו כן לתשומת לב המציעים כי המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום 

 .31.07.15 מסמך ג' כך שתעמוד בתוקפה עד ליום
 

מספר 
 הערה

 סעיף עמוד
תת 
 סעיף

 תשובה שאלה

      
1 

 
שאלה 
  כללית

 האם ניתן להגיש במטבע יורו ולא דולר?  -שאלה כללית
 

 לא

2 
 

שאלה 
  כללית

? הצפי HPהאם ניתן להגיש הצעות מחיר לנייחים ותחנות עבודה 
 הינו שתוך פחות מרבעון נהפוך להיות נותני שרות. 

 במסמך א' במכרז. 5לא. נא ראו סעיף 

3 
 

שאלה 
  כללית

. האם ניתן להגיש דגמים VPROבכל המפרטים ישנה דרישה ל 
 ?VPROמסוימים ללא 

 לא

4 
 

שאלה 
  כללית

על כל תחנה  יש לציין במדויק את סוג מערכת ההפעלה המבוקשת
 ו/או נייד

Win 7 Pro 

5 
 

שאלה 
  כללית

האם חלה חובה לענות על כל המוצרים המתוארים במכרז? 
לדוגמא: האם חובה עלינו להשתתף בפרק ציוד היקפי? האם 

 חובה לתת מענה על הניידים בכל הקטגוריות?

כן. נא ראו הערה במסמך ב', ההצעה למכרז, שיש 
 הנדרשים.להציע לכל הרכיבים 

אנחנו חלק מחברה ציבורית עד תאריך הגשת המכרז לא נפרסם  ג 5 6 6
  2014 שנת דוח, לכן נבקש שאישור ההכנסות יהיה ללא

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום 
החל לאחר המועד האחרון לפרסום דוח  15.04.15
 .2014בגין שנת 
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לתיאורם" ובמקומן רשמו אנא מחקו את המילים "מתאימים  ה 6 7 7
 "בהתאם לכתבי הכמויות במכרז זה"

 לא מקובל

 3ט  8 8 8
 נבקש להסתפק באישור חשב המציע.

 הבקשה נדחית

 4ט 8 9 9

יובהר כי המידע כאמור בסעיף זה אשר יפרט המציע בהצעתו, קרי 
שמות לקוחות, תקופת ההתקשרות עמם, היקף ההתקשרות עמם 

מסחרי של המציע ויהיו כפופים לחובת ופרטי ממליץ הינם מידע 
 סודיות.

 נא סעיף ט' בפרק השונות )בסוף מסמך א'(

 מה משמעות ההתקנה? 8ט 8 9 10
 נבקש להסתפק באישור חשב המציע.

 הבקשה נדחית

ים: " המיל את נוספים פרטיםהמילים  לאחר להוסיף נבקש י 8 9 11
 ."זה מכרז לצורך הרלוונטיים

 מקובל

 ?ההצעה ערבות דרישת את לבטל ניתן האם א 10 9 12
 ?ח"ש5,000  של לסך הסכום את להפחית ניתן האם ,לחילופין

 לא 

נוסח הערבות  ?בתוקף₪  10,000עד מתי ערבות ההצעה בסך  א 10 9 13
 מופיע במסמך ג'.

יום מהמועד המעודכן  90תוקף ערבות ההצעה הוא 
 להגשת ההצעה למכרז.

 ב 10 10 14

 מראש הודעה למתן בכפוף עשהיי הערבות חילוטאפשר ש האם
 ?לתיקון הזדמנות מתן תוך ימים 14  בת ובכתב

 בשל או/ו עליון כוח /סיכול של במקרה כי להבהיר ניתן האם
 ?תחולט לא הערבות ,במציע קשורות/תלויות שאינן נסיבות

הא רשאית לממש הערבות בתנאים האוניברסיטה ת
 האמורים במסמכי המכרז

 ב 10 10 15

יש להבהיר כי זכות האוניברסיטה לחילוט הערבות תהא רק לאחר 
מתן הודעה מראש ובכתב למציע על כוונתה לעשות כן, בפירוט 
ההפרה שבגינה מחולטת הערבות והמציע לא תיקן את ההפרה 

בתוך פרק הזמן הנקוב בהודעה. כמו כן יובהר כי מן הערבות 
ככל ויחולט סכום הגבוה מן יחולט אך ורק סכום הנזק בפועל וכי 

סכום זה יושב למציע תוך ולא יאוחר משבועיים  ,הנזק בפועל
 מחילוט הערבות.

 לעיל 14ר' תשובה לשאלה 

 ג 10 10 16

 ?הצעהה ערבות דרישת את לבטל ניתן האם. 1
 ₪?  10,000של לסך הסכום להפחית ניתן האם ,לחילופין. 2
 
 

 . לא1
 ₪. 10,000. סכום ערבות ההצעה הוא 2
 
 

 ב + ג 12 11 17

 הגשת למועד נכון המסמכים על מסתמכת המציעים הצעת
 ההצעה.

 ?חתימהה לפני ההסכם את לשנות מדוע. 1
 

 האוניברסיטה רשאית לערוך שינוי בהסכם בטרם   . 1
 המועד האחרון להגשת הצעות, לרבות עקב       
 תשובות ההבהרה.    
 האוניברסיטה אינה מתכננת לערוך שינוי בנוסח       
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     לזכות ובכפוףות: "אהב המילים את 'ב בסעיף למחוק נבקש. 2

  שיקול פי על כמתחייב ,בנוסחו שינוי כל לעשות האוניברסיטה    
 ."דעתה    
 .'ג סעיף את למחוק מבוקש. 3
 
 
 

 ההסכם לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות       
 )שאינו עקב ובהתאם תשובות ההבהרה( . עם     
 זאת במידה ומצב הדברים יחייב ביצוע תיקון     
 בנוסח ההסכם, למשל עקב שינוי בהוראות הדין,     
 האוניברסיטה שומרת על זכותה לעשות כן.    

 
 כאן לעיל 1ראה תשובה . 2
 
 מקובל. 3

 ג 12 11 18

    של במקרה ורק אך הביצוע יבוצע ערבות חילוט כי לקבוע נבקש. 1
   ובכתב מראש הודעה לאחר וזאת ההסכם של יסודית הפרה    
  חילוט בטרם ההפרה לתיקון ארכה מתן עם, למציע יום 30 של    
 . הערבות    
   את ישקף האוניברסיטה י"ע שיחולט הסכום כי לקבוע נבקש. 2

 .מוסכם פיצוי תהווה לא הערבות וכי בפועל לה שנגרם הנזק    

האוניברסיטה תהא רשאית לחלט את הערבות 
 הביצוע בהתאם לתנאים הקבועים בתנאי ההסכם

 ג 11 10 19
הספק ע"י נתינת ציון  , ניסיון וגודלהתייחסות ליכולות כללאין 

.שישקלל את המחיר הכולל  
 

שיטת שקלול ההצעות היא כפי שהוגדרה במסמך ב' 
 /ג'11סעיף 

20 11 12 
 

שיובהר כי כל שינוי במסמכי החוזה אשר נעשה לאחר מועד נבקש 
הגשת המענה יהיה כפוף לאישור מראש ובכתב של המציע/ 

 הזוכה.
 

 לעיל 17ראה תשובה 

 א 12 11 21
אנא הבהירו למה הכוונה ב"כל מסמך שיידרש לשם ביצוע והוצאה 

אנא  -ככל ונדרשים מסמכים נוספים  -לפועל של הזכייה במכרז" 
 העבירו כבר עתה.

הכוונה שאם יתעורר צורך לחתום לפי נהלי 
האוניברסיטה על מסמך נוסף הוא ייחתם. המסמכים 

 הכוללים את תנאי התקשרות צורפו למכרז.

 ב 12 11 22

אנא מחקו את המילים "ובכפוף לזכות האוניברסיטה לעשות כל 
"ו/או שינוי בנוסחו, כמתחייב על פי שיקול דעתה" ורשמו במקום 

 על כל נוסח אחר של ההסכם כפי שיוסכם בין הצדדים"
 

 17ראה תשובה לשאלה 

 ג 12 11 23
אנא תקנו את הסעיף כך שכל שינוי בתנאי ההסכם ייעשה בתיאום 

 ובהסכמת הספק הזוכה.
 

 17ראה תשובה לשאלה 

 לאחר יתאפשר לא המכרז ביטול ,מקרה בכל כי להבהיר נבקש א 13 11 24
 .הזוכות ההצעות בחירת

לאחר בחירת זוכה וחתימה על הסכם איתו, ביטול 
 ההתקשרות עמו יהיה לפי תנאי ההסכם

יש להבהיר כי שאלות ההבהרה והמענה לשאלות ההבהרה  ג שונות 12 25
ייחשבו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ולא יהוו שינוי ו/או 

תשובות ההבהר עשויות לשנות או להוסיף או 
להפחית ממסמכי המכרז ובכל מקרה יהיו לחלק 
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 תוספת. 
 

 בלתי נפרד הימנו

 ט שונות 12 26

 יש לסמן במענה מהם סעיפים שבבחינת סוד מסחרי. . 1
נא להוסיף כי בכל מקרה שמות לקוחות, היקף התקשרות עם . 2

לקוחות, תקופת ההתקשרות עמם, ופרטי ממליצים הינם מידע 
 עיון לגביהם.מסחרי של המציע ולא תינתן זכות 

 
 לעיל 9ראה תשובה לשאלה 

במקום "ברמה הגבוהה ביותר" שהוא מונח לא מדיד, נבקש  ד' 2 13 27
 לכתוב: "ברמה גבוהה".

 לא מקובל

 ד 2 13 28
 "נא למחוק את המילים "ברמה הגבוהה ביותר

 לא מקובל

לאחר המילים "יתעדכנו מעת לעת" אנא הוסיפו "וימסרו לנו  יב 2 14 29
 בכתב"

 לא מקובל

30 14 3 
 

יש להבהיר כי התמורה תשולם בפועל לפי שיעורי המס ביום 
הוצאת החשבונית. כך שככל ותחול עליית מע"מ לפי דין ו/או כל 

 עלייה זו תגולם ותשולם על פי דין. -מס או היטל אחר 

"...לרבות מע"מ לפי שיעורו  3נא ראו ניסוח סעיף 
 בדין ביום הגשת ההצעה".
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31 15 6 
 

 נא למחוק את המילים "בלעדית" ולהוסיף במקומן "לפי דין".. 1
אחריות הספק תהיה יש להגביל ולסייג לנזקים ישירים בלבד.  . 2

ו/או למי מטעמה להם הוא  אוניברסיטהלנזקים ישירים שיגרמו ל
אחראי ע"פ דין בלבד ותוגבל לסך בגובה התמורה הכוללת 

החודשים שקדמו לאירוע הנזק. תקרת  6ששולמה לספק בגין 
האחריות בס"ק זה לא תחול ולא תגביל אחריות הספק ביחס ל: א. 

נזקי רכוש ו/או גוף, ב. במקרה של מעשה ו/או מחדל מצד הספק 
 שבוצע בזדון.

הספק לא יהיה אחראי בגין נזקים מיוחדים ו/או נזקים נלווים . 3
ו/או נזקים עקיפים ו/או נזקים תוצאתיים ו/או נזקים כלכליים 

כלשהם, לרבות אך מבלי לגרוע בגין אובדן הכנסות ו/או רווחים 
 מנועים ו/או אובדן עסקים או מוניטין. 

תחול  ,אוניברסיטהמובהר כי בשל ביצוע השירותים בחצרי ה. 4
אחריות על פי דין לכל נזק לפגיעה ו/או נזק  אוניברסיטהעל ה

 לגופם ו/או רכושם של עובדי הספק ו/או הבאים מטעמו ו/או מכוחו.
נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט:  "ובלבד שהינו נזק . 5

ישיר בלבד אשר נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל שלנו ו/או מי 
 מטעמנו".

 
 
 
 
 
 
 

    ידי מי -ידינו ו/או על-יוסף: "על 6ף סעי בסוף. 1
 מטעמנו"    

 
 לא מקובל. 2
 
 לא מקובל .3
 
 . לא מקובל4
 
 . לא מקובל5
 
 

 א 10 16 32
 נא להוסיף בסיפא "ובכפוף להוראות המכרז"

 כבר כתוב )"בתנאים המפורטים בכתב ההוראות"(

33 17 
  

או  dp to DVIנא להבהיר האם המתאם אותו אתם רוצים הינו 
DP to HDMI. 

DP to DVI   כברירת מחדל. במידה ונרצה להחליף
, בהזמנת הרכש יופיע השינוי  HDMIבמתאם 

 שיהיה ללא עלות.

34 17+18+19 
תצורות 
1+2+3  

 80 בתקן ולא PLUS 85 בתקן W 280 כוח ספק להציע נבקש
PLUS 

ואם  320W. נבקש ספק כוח בהספק של מקובל לא
 אז יתאים. PLUS 85יש בתקן 

35 18 
  

או  dp to DVIנא להבהיר האם המתאם אותו אתם רוצים הינו 
DP to HDMI. 

 

DP to DVI   כברירת מחדל. במידה ונרצה להחליף
 , בהזמנת הרכש יופיע השינוי  HDMIבמתאם 

 שיהיה ללא עלות.
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36 18 
תצורה 
2מספר    

  I5-4570 מעבד להציע מבקשים , I5-4670 מעבד ביקשתם
 המעבדים בין משמעותי הבדל שאין העובדה ציון כדי תוך

 יהיה המחשב מחיר ,במחירים יותר גדול הבדל יש אולם
 .מהרגיל מהירים יהיו אספקה זמני גם ומה יותר טוב

וגם  I5-4670ד עו מחיר גם למעבאם כך, נא הצי
 .I5-4570למעבד 

37 19 
  

האם  דרישה זו.. אנא בטלו vpro, אפשרות ל chipset Q85אין ב 
 ?chipset Q87להעלות ל 

 Chipset Q87 -כן, להעלות ל

38 20+21 
תצורות 

4+5  

   , נא בדיקתכם ושינוי המפרט 4790הוחלף ב  4770מעבד .1
 בהתאם.    
  נא להבהיר את מהות  –מתאם חיבור דיגיטלי על לוח האם . 2
    הדרישה.    
 

עם  4עבודה בתצורה  תניתן לקבל תחנ .1
 .4790מעבד 

כברירת מחדל.  DP to DVI -מתאם מ .2
,  HDMIבמידה ונרצה להחליף במתאם 

בהזמנת הרכש יופיע השינוי שיהיה ללא 
 עלות.

39 20+21 
תצורות 

4+5  

 בשתי נציע אנו ,לטובתנו שמרביתן קטן הערות' מס יש
 :ThinkStation P300 את 4+5 התצורות

     Nvidia 620K הוא Nvidia של הנוכחי דגםה :מסך כרטיס. 1
 . ל"הנ הכרטיס דגם את לשנות לבקש נא
 W 450 של כוח ספק נציע אנו :כוח ספק. 2
    (Energy Star 6.0 4 את נציע אנו :באנרגיה חיסכון תקן .3

 vPro for WS (AMT 9.x) את נציע אנו :מרחוק ניהול    
 חיבור לאשר נא :האם לוח על דיגיטלי לחיבור מתאם. 4

    Display Port!!!     
 ? גרסה איזו :הפעלה רכת. מע5

 מקובל. – 1-4הערות 
 
 
 
 
 Win 7 Proמערכת הפעלה  5

 תוספות 23 40
 

 נא הגדירו איזה כרטיסי מסך אתם רוצים. 1
 אנא אשרו להגיש סט מקלדת ועכבר של יצרן התחנות.. 2
 

          2Gכרטיסי מסך לפי הגדרת היצרן שכוללים  .1
 .זיכרון   
 . מאושר2
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41 23 
  

     קורא או רגיל ,להציע בדיוק כרטיסים קורא.נא ציינו איזה 1
 ? חכמים כרטיסים   
 ?GT210  דגם להציע האם מסך כרטיס .2
 (3.5או " 2.5)"  גודל לציין יש 1TB HYBRID דיסק. 3
אחר  לא לכל היצרנים יש היברידי מקורי, אנא אשרו להציע יצרן. 4

 מהתחנה המוצעת
רק רגיל כפי  1T HYBאין דיסק  ,לפי הידוע לנו ,בתוספות. 5

 שאתם מבקשים
חייבים להיות מקוריים של היצרן או   SSDהאם כל הדיסקים . 6

 שניתן להציע כתוספת גם של יצרנים אחרים
 
 
 

 יש להציע קורא כרטיסים אינטגראלי )בתוך  .1
 המחשב( של היצרן. לא יתקבל התקן חיצוני      
 .USBלחיבור     

 . לא.2
 לתחנות ומחשבים שולחניים. 3.5. "3
 מקובללא . 4
 קיים ואוותו אנו מבקשים HYB 1T. דיסק 5
 רק דיסקים מקוריים של היצרןנא להציע כן, . 6
 

42 24 
  

הרשימה שהגדרתם( למיטב ידיעתנו יש יצרן אחד בלבד )מתוך 
 .TOSHIBA -שעומד בדרישה זו ו

  –אם כן   " ?14" או 12.5 ", גודל13.3 האם ניתן להציע במקום .1
 א שנו.אנ   

 ק"ג על מנת שיצרנים נוספים יוכלו לגשת. 1.330משקל החל מ     
 אנא אשרו להגיש סט מקלדת ועכבר של יצרן הניידים. .2

 , משקל גדול 14" גם אפשר להציע – מקובל. 1
 ק"ג 1.33 -מ    

 
 . מאושר.2

43 25 
  

גדרתם( למיטב ידיעתנו יש יצרן אחד בלבד )מתוך הרשימה שה .1
 ק"ג על מנת  1.59שעומד בדרישה זו. אנא שנו משקל החל מ     
 שיצרנים נוספים יוכלו לגשת.    

 אנא אשרו להגיש סט מקלדת ועכבר של יצרן הניידים. .2
 

 מאושר .1
 מאושר. 2

44 26 
  

ידיעתנו יש יצרן אחד בלבד )מתוך הרשימה שהגדרתם( לפי 
 .TOSHIBA -שעומד בדרישה זו 

 

 בניגוד לאמור, קיימים מספר יצרנים. אנו מאשרים
 ק"ג  1.6להציע מחשב עם משקל של עד 

45 
   

תצורה נעולה על יצרן מבקשים  ,לפי הידוע ,ניידיםל 3תצורה 
 לשנות ל: מעבד 

I7 5550   ק"ג  ובלי  1.6משקלTRACKSTICK 
 

בניגוד לאמור, התצורה מתאימה למספר יצרנים. 
משקל עד , ב 5600Uמעבדלרק אנו מבקשים להציע 

 TRACKSTICKק"ג ללא  1.6

46 27 
  

ת תחנת עגינה אינטגרלית )שאינה אנא הבהירו האם נדרש .1
USB   ) 

 אנא אשרו להגיש סט מקלדת ועכבר של יצרן הניידים.  .2
 

 . כן.1
 . מאושר2
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47 28 
  

אנא הבהירו האם נדרשת תחנת עגינה אינטגרלית )שאינה  .1
USB   ) 

 אנא אשרו להגיש סט מקלדת ועכבר של יצרן הניידים.  .2

 . כן.1
 . מאושר2

48 29 
  

)שאינה  אנא הבהירו האם נדרשת תחנת עגינה אינטגרלית .1
USB   ) 

 אנא אשרו להגיש סט מקלדת ועכבר של יצרן הניידים.  .2

 . כן.1
 . מאושר2

49 30 
  

אנא הבהירו האם נדרשת תחנת עגינה אינטגרלית )שאינה  .1
USB   ) 

 אנא אשרו להגיש סט מקלדת ועכבר של יצרן הניידים.  .2
 

 . כן.1
 . מאושר2

50 31 
  

 5300ולא  5200האם נתן להציע מעבד  .1
אנא הבהירו האם נדרשת תחנת עגינה אינטגרלית )שאינה  .2

USB   ) 
 אנא אשרו להגיש סט מקלדת ועכבר של יצרן הניידים.  .3

 5300מעבד לרק לא. נא להציע . 1
 . כן.2
 . מאושר3

51 32 
דגשים 

למחשבים 
 ניידים

 ?להצעה הניידים ברשימת לא LENOVO ניידי מדוע 
  LENOVO מחברת ניידים הגשת לאפשר נא

 לא מקובל

52 32 " 
 

בדגשים למחשבים ניידים החריטה של שפות לפי דרישה תתבצע 
 ולא היצרן האם בסדר? ע"י הספק

 
 כן

53 33 
  

 ?(USBת )שאינה ליאהבהירו האם נדרשת תחנת עגינה אינטגר. 1
 אנא אשרו להגיש סט מקלדת ועכבר של יצרן הניידים. . 2
 dp to DVIאנא הבהירו האם מדובר במתאם . 3
 DVIאו  VGA ,DISPLAPORTהגדירו  –אילו מתאמים בדיוק . 4
אין מקורי של יצרן הניידים. נא לאשר הגשת  –דיסק היברידי . 5

 יצרנים אחרים
אין אפשרות לתמחר באופן גורף, אלא על פי דגם,  –מסך מגע . 6

 לשנות את הדרישה.מאחר ומחיר שונה לגודל מסך שונה.... נא 
 
 
 
 

 
 כן. .1
 . מאושר.2
 . כן.3
-לוגם   VGA -ל DP מתאמים: 2-. נא להציע ל4

HDMI 
 רק מקורי של היצרן.קיים דיסק מקורי. יש להציע . 5
אין אפשרות להוסיף את כל התצורות  - . מסך מגע6

עם מסך מגע ולכן במידה ולאותו דגם מחשב יש 
ללא שינוי המפרט  ,אפשרות להוסיף מסך מגע

יש לציין את עלות התוספת של  (למעט מסך המגע)
 המסך ודגם המחשב.

 
 

54 37 
 

לאחר המילים "וועדת המכרזים" אנא הוסיפו "לאחר בחינת הצעת  2 "הואיל"
 הספק והתאמתה לדרישות האוניברסיטה"

 לא מקובל 
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 א 1 38 55
המילים: "כפי נבקש הבהרה להוסיף בסוף ההגדרה את  -"הזמנה"

 שאושרה ע"י הספק".
 

 לא מקובל

 ב 1 38 56

 נבקש להוסיף עקרון לתעדוף מסמכים כדלקמן:  – תעדוף מסמכים
במקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין נספח מנספחיו, יהיה 

האמור בגוף ההסכם עדיף על האמור בנספח. במקרה של סתירה 
בין ההסכם ו/או נספח מנספחי ההסכם לבין התחייבויות אחרות 

שנטל על עצמו הספק יחייבו הוראות ההסכם ונספחיו. במקרה של 
ספציפי על הכללי. סתירה בין הנספחים יגבר הנספח המאוחר וה

במקרה של בכל מקרה  .כתב הכמויותבנושאים טכניים יגבר 
כתוב יגבר ה הזמנה לבין ההסכם ו/או אחד מנספחיוסתירה בין 

 .בהזמנה

 
לא אמורות להיות סתירות, במידה ובכל זאת  יהיו, 

 אלה יוכרעו לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה.

שהוא מונח לא מדיד, נבקש  במקום "ברמה הגבוהה ביותר" ב 2 38 57
 לכתוב: "ברמה גבוהה".

 לא מקובל

 הכשלוש אספקה זמן מיוחד ביבוא מהדגמים בחלק ומדובר מאחר ו 2 39 58
 ההזמנה מיום שבועות

לא מקובל. על הזוכה לבצע עיתוד מלאי כך שיוכל 
לעמוד במועדי האספקה הנדרשים ע" 

 האוניברסיטה.

 ו 2 39 59

נוסח דרישתכם זו אינו מאפשר לספק להיערך באופן אשר ימנע . 1
ממנו לחרוג ממועדי האספקה הנדרשים. אין כמות הנדרשת 

 להיות במלאי ומאידך אין צפי מצד המזמין המאפשר להיערך. 
 14 –ימי עבודה ל  10 -אנו מבקשים לשנות את הסעיף הנ"ל מ. 2

של הספק באופן ימי עבודה או לחלופין לחשב את זמני האספקה 
 ממוצע בפועל ולא עפ"י הזמנה בודדת וזאת ברמה החודשית.

 

אנו לא מחייבים את הזוכים להחזיק בכמות . 1
מסוימת של מחשבים. באחריות הספק לבצע את 

עיתוד המלאי שלו על מנת לעמוד בלוחות זמני 
 האספקה.

 
 ימי עבודה. 10לא מקובל, יישאר . 2

 הדבר יהא בהתאם לאחריות יצרן.יצוין כי . 1 ח 2 39 60
 
 EOLנבקש הבהרה להכפיף הסעיף להכרזת היצרן על . 2

    . לא מקובל. על הזוכה להחזיק ברשותו חלפים 1
 שנים. 5לדגמים שנרכשו ממנו למשך     

 אנו רוכשים מחשבים חדשים מהדגמים    .2
   האחרונים ולכן למיטב הבנתנו, ניתן לקבל חלפים     
  שנים מיום רכישת המחשבים. 5מקוריים במשך     

 י 2 39 61
 במקום: "להוראות הסכם זה" צ"ל: "על פי הוראות הסכם זה."

 מקובל

לאחר המילים "ללא כל התחייבות מצד האוניברסיטה" אנא הוסיפו  א 3 39 62
 "לביצוע הזמנה כלשהי"

 לא מקובל

 ג 3 39 63
 "הצדדים"במקום המילה "האוניברסיטה" אנא רשמו 

 לא מקובל
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 ד 3 39 64

 פסקה ראשונה:
 ימי עסקים";  2שעות" אנא רשמו " 48במקום המילים ". 1
  לאחר המילים "או במועד אחר שצוין בפניה הפרטנית" אנא . 2

 ימי עסקים"; 2 -רשמו "אשר לא יפחת מ    
  אנא הוסיפו כי על האוניברסיטה לוודא קבלת ההזמנה אצל . 3
 הספק.   

 :2סעיף 
 בסיפא אנא הוסיפו "אלא בתיאום עם האוניברסיטה". 4

 :4סעיף 
 אנא מחקו את המילים "או על מחירי הפניה הפרטנית . 5
 הקודמת"   
יובהר כי בכל מקרה, רק לאחר אישור הפניה הפרטנית והצעת . 6

הספק על פיה והוצאת הזמנה מתאימה חתומה על ידי 
 הספק יהיה מחויב לספק את המוצרים. ,האוניברסיטה

 . לא מקובל1
 
 . לא מקובל2
 
 . לא מקובל3
 
 . לא מקובל4
 
 . לא מקובל5
 
 . לא מקובל6

 ה 3 40 65
 ?עליכם מקובל

 השאלה אינה ברורה 

 ו 3 40 66
אנא מחקו את המילים "או בהתאם למחירי הפניה הפרטנית 

 האחרונה שנעשתה, לפי הנמוך מביניהם" 
 

 מקובללא 

 ז 3 40 67

 במקום המילים "מיד עם קבלת ההזמנה" אנא רשמו . 1
 "בהתאם להוראות הסכם זה"    
 אנא מחקו את המילים "לשביעות רצון האוניברסיטה ונציג . 2

 האוניברסיטה" ובמקומן רשמו "בהתאם להוראות הסכם זה     
 וההזמנה"    

 . לא מקובל1
 
 . לא מקובל2

 ז 3 40 68

דהוא היא קריטריון סובייקטיבי המונע -רצונו של מאן שביעות
מהספק וודאות מסחרית. כדי להבטיח עמידה בקריטריון זה נבקש 

להבהיר במקום "שביעות רצון האוניברסיטה": "עמידת הספק 
 בהתחייבויותיו בהתאם לתנאי ההסכם".

 לא מקובל

 א 4 40 69
 בסיפא נא הוסיפו "ויועברו לספק בכתב"

 לא מקובל

 ב 4 40 70
אנא מחקו את המילים "והנהלים הפנימיים של האוניברסיטה" 

 מקובל  ובמקומן רשמו "ובהתאם להוראות הסכם זה"

 ג 4 40 71
 במקום המילה "משלוח" אנא רשמו "קבלת" 

 לא מקובל

 ח 4 40 72
 ימי עסקים"; 2שעות" אנא רשמו " 48במקום המילים "

 לא מקובל
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 א+ב 5 41 73
 ימי עסקים" 2אנא רשמו " -שעות"  24המלים "במקום 

 לא מקובל

 .עסקים ימי 7 על הנכון הטובין אספקת זמן את להעמיד נבקש ג 5 41 74
 .עבודה ימי 14 במלאי שאינו ולציוד במלאי לציוד

 לא מקובל

 ג 5 41 75
 ימי עסקים" 2אנא רשמו " -שעות"  48במקום המלים "

 לא מקובל

 ג 5 41 76
הבהרה להוסיף בתחילת הסעיף את המילים: "בכפוף נבקש 

 למדיניות היצרן".
 

 
 
 

 לא מקובל
 
 

 ד 5 41 77

 .זה סעיף למחוק נבקש. 1
   על המחשבים שבדיקת כך הסעיף לשנות נבקש ,ן. לחילופי2

  טענות כי ייתכן לא )/סביר(בזמן  תוגבל ידי האוניברסיטה    
 .עת בכל ויתאפשרו בזמן יוגבלו התאמות לא אי על    
 נבקש להבהיר כי האמור בסעיף הנו בניגוד לדין ולא ניתן        
 להחזיר ציוד לאחר אספקתו, אלא על פי דין.     
 נבקש שיובהר כי הודעה על אי התאמה תינתן לא יאוחר      
 ימי עבודה ממועד אספקת הציוד. ככל והציוד   10מתום     
 מזמין את הציוד לקבלן מיידית. יימצא לא מתאים יחזיר ה    
 מובהר כי ציוד בהתאם למפרט  שאושר במסגרת אישור     
 הצעת הקבלן, ייחשב ציוד מאושר.    
 האוניברסיטה דורשת ביטול בגין אי התאמה לפי חוק המכר      
 אולם אינה מכפיפה עצמה לבדיקה מיד לאחר קבלה, כפי       
 קש כי יצוין מועד סביר לביצוע שדורש חוק המכר. לפיכך, נב    
 הבדיקה בהתאם לחוק המכר.    
 ימים   7-נבקש שיובהר כי בדיקת הציוד תעשה לא יאוחר מ   
 מיום האספקה.   
 

 . לא מקובל1
 
לא מקובל. עם זאת, האוניברסיטה תבדוק את  .2

 מקבלתם. ימי עבודה 10 הטובין תוך 
 

 1ב 6 42 78
 5%לעלות את המחיר ב באספקה של דגם חדש נבקש 

ממחיר  3.0%מחיר אספקת דגם חדש לא יעלה על 
 שהספק התחייב לספק את הדגם הישן

 א 7 42 79

נבקש כי ככל האמור בסעיף זה יחול אך ורק במידה והספק לא . 1
סיפק את ההזמנה בזמן כאמור בסעיף זה, בנסיבות שבשליטת 

הספק ו/או מי מטעמו ו/או ללא קבלת אישור מראש 
מהאוניברסיטה. ככל והספק לא סיפק את ההזמנה בנסיבות שאינן 

 . לא מקובל1
 
 
 



 12   חתימה וחותמת הספק ________________ 

 

בשליטת הספק ו/או מי מטעמו, יוכל הספק, בתיאום עם 
ימי עסקים ממועד  3וניברסיטה, לספק את ההזמנה תוך הא

האספקה המקורי שרק לאחריהם תוכל האוניברסיטה לבטל את 
 ההזמנה כאמור בסעיף. 

 במקום המילה "בתנאים" אנא רשמו "בהתאם". 2

 
 
 
 מקובל .2

 ד 8 42 80
סופקו ש נבקש להוסיף בסוף: "למעט התמורה עבור מוצרים

 שבוצעו, וכן הוצאות שאינן ניתנות לביטול". ושירותים
 
 

יוסף לאחר המילים "החזר כספי באשר הוא", 
כדלקמן: מובהר שאין באמור כדי לגרוע מחובתה 

פי תנאי הסכם זה עבור -של האוניברסיטה לשלם על
מוצרים שסופקו לאוניברסיטה בהתאם להוראות 

 הסכם זה.

 א 9 43 81
"או בהתאם לפניה הפרטנית האחרונה, אנא מחקו את המילים 

ל בכפוף למילוי כל ובמקום המילים "והכ לפי הנמוך מביניהם"
 " אנא רשמו "בהתאם להוראות"..התחייבויותיו של הספק לפי

 לא מקובל

נבקש הבהרה ביחס למילים: "לפי תנאי האוניברסיטה". להבנתנו  ג 9 43 82
 על התשלום להיות משולם לפי תנאי ההסכם.

הכוונה היא שכל חשבונית  תשולם לפי שער יציג 
 של תאריך החשבונית 
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 ב 10 43 83

 ו/ טיפול בנזק תכלול לא האחריות, שבתחום כמקובל כי ניתן האם
 מרכיביהם רכיב/ציוד/במערכות קלקול או / ו פגם או / ו תקלה או
 :להלן המפורטים המקרים בשל נגרמו אשר )"הציוד" :להלן)
 .הציוד של נכונים לא הפעלה או שימוש.  1
 חלק בכל או בציוד תיקונים או שינויים ,עבודה יצועב .2

 של אחרות מערכות עם הציוד ממשק זה ובכלל ממנו    
 או הספק מעובדי לבד כלשהו גורם ידי על האוניברסיטה    
 .מטעמו מי    
 סופקו שלא אחרים מוצרים או חומרה , בתוכנה שימוש. 3

 .הספק י"ע    
 עליון כוח , תאונה , זדון מעשה ,מכוונת פגיעה ,שחתה. ה4

 בשל נזק ,נכון לא שימוש הזנחה, ,למיניהם טבע פגעי או    
 שינויים או עבודה ביצוע ,חשמליות הפרעות מים, או אש    
 שמעבר אחרות סיבות או מטעמו מי או הספק י"ע שלא    
 .הספק של לשליטתו    
 לקיום בדרישה עמידה אי או הולמים שאינם אתר תנאי. 5

 .נאותה עבודה סביבת     
 או / ו ניתוקים או / ו שיבושים או / ו הפרעות או / ו הפסקות. 6

 כל בשל או / ו האוניברסיטה מערכות בשל שיגרמו תקלות    
 מרכיב כל או / ו האינטרנט לרבות אחרת תקשורת רשת    
 .אחרת תקשורת     

 .האוניברסיטה של אפליקציות  .7
  לאחר המילים "כל דין" אנא הוסיפו "ובהתאם ובכפוף לאחריות . 8

 כמו כן, אנא מחקו את המלה "מוכח", היצרן ביחס למחשבים"    
  . מבקשים להוסיף:9

  מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, מובהר בזאת, כי האחריות     
 ביצוע תיקון של תקלה ו/או באג אשר נגרמו איננה כוללת     
 כתוצאה מאחד מאלה:, במישרין או בעקיפין    
 בהתאם שלא למטרה לה הוא נועד  הציודשימוש ברכיב מרכיבי  .א

 להנחיות הספק ו/או יצרן הציוד.    
 -למערכות או חלקי מערכות )להלן הציודחיבור רכיב מרכיבי . ב

 בור נעשה ע"י יאותו ח אלא אם כןרכיבים( בלתי מתאימים,     
 .הספק    

   לרבות  המוצרים שבוצעו ברכיב מרכיבי  שינויים ו/או תיקונים. ג
     חיבור רכיבים נוספים, אם אלה נעשו על ידי אדם אשר לא פעל    
 . הספק, או אם אלה נעשו שלא בהתאם להוראות הספקמטעם    
 ו/או רכיב מרכיביה בתנאי סביבה בלתי  המוצריםהחזקת . ד

התשובה לכל השאלות היא כי האחריות תהיה 
 כאמור בהסכם.
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    ו/או מוצרי סדירים או מקובלים, או תקלות הנובעות ממערכות   
 . הספקצד שלישי שאינן תחת שירות    
  לרשת החשמל או  המוצריםבור בלתי נאות של רכיב מרכיבי יח.ה
 ליקויים באספקה הסדירה של זרם החשמל.    

  או חוסר /או חוסר זהירות ו/ו מעשה או מחדל של רשלנות. ו
 או מטעמו, כוח /ו המזמיןע"י או תאונה  ,או מעשה זדון מיומנות,   
 עליון, או כל פגיעה חיצונית.    
 האחריות לתוספות והשדרוגים לשנה בלבד.כאשר הוזמנו ללא    
 המחשבים.   
 נבקש להבהיר כדלקמן: . 10
 .ז.3הערה לסעיף ר'  –. לא מקובלים מונחי "שביעות רצון" א
    יהיו התחזוקה שירותי כל כי, בענף כמקובל, להבהיר . נבקשב

 . הרלוונטיים היצרנים של הרישוי להסכמי ובכפוף בהתאם    
  האמורים הרישיונות פי-על רק השירותים את לספק יכול הספק    
  פגם או/ו תקלה או/ו בנזק טיפול כוללים אינם השירותים כי וכן    
  המפורטים המקרים בשל נגרמו אשר כלשהו ברכיב קלקול או/ו    
  נוסף בתשלום יבוצעו, הספק י"ע שיבוצעו ככל, אלה וכל, להלן    
 : בלבד    

 חלק כל של או המחשב/ים של נכונים לא הפעלה או שימוש( 1)
 בכל או במחשב/ים תיקונים או שינויים, עבודה ביצוע( 2) ;מהם
, השחתה() 3) ; מטעמו מי או הספק שאינו מי י"ע מהם חלק

 טבע פגעי או עליון כוח, תאונה, זדון מעשה, מכוונת פגיעה
 ביצוע, חשמליות הפרעות, מים או אש בשל נזק, הזנחה, למיניהם

 אחרות סיבות או מטעמו מי או הספק י"ע שלא שינויים או עבודה
 אי או הולמים שאינם אתר תנאי( 4) ; הספק של לשליטתו שמעבר
 ידי על שלא הובלה( 5; )נאותה סביבה לקיום בדרישה עמידה
 או/ו ניתוקים או/ו שיבושים או/ו הפרעות או/ו הפסקות( 6) ; הספק
 הטלפונים רשת או/ו האוניברסיטה מערכות בשל שיגרמו תקלות

 האינטרנט לרבות אחרת תקשורת רשת כל בשל או/ו הציבורית
 בלתי או לקויים כיול או תחזוקה( 7; )אחר תקשורת מרכיב כל או/ו

 End of) היצרן י"ע נתמכות שאינן בחומרה תקלות( 8) ; נאותים
Life). 

 

 

 אנא מחקו את המילים "ו/או בעקיפין". 1 ד 10 43 84
 אנא מחקו את המלה "הבטוחה". 2

 . לא מקובל1
 . לא מקובל2
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 ה 10 44 85

 לתת הספק את מחייב הסעיף אחד מצד .ברור אינו הסעיף. 1
 ף.התערי ייקבע כיצד מצוין לא אולם תחזוקה שירותי

   ?השירותים את לתת הספק לחייב ניתן כיצד. 2
  לאחר המילים: "לאחר תום תקופת האחריות" אנא הוסיפו . 3

 "ובהתאם להסכמות אליהן יגיעו הצדדים"    
 נבקש הבהרה כי האחריות בתקופת התחזוקה כמו גם . 4

 בתקופת האחריות תהיה כפופה למדיניות היצרן וכן כי     
 EOLהחלפת חלקי החילוף תהיה כפופה גם להכרזת היצרן על     
  . 
 

 . תעריף התיקון יהיה כפוף להצעת מחיר מהספק1
 
 . זו אחת מדרישות המכרז2
 . לא מקובל3
 . לא מקובל4
 
 
 

 ו 10 44 86
 זה סעיף למחוק נבקש

 לא מקובל

87 44 11 
 

נבקש שיובהר כי הספק לא יישא באחריות לאספקות ו/או שירותים 
 שלא בוצעו על ידו ו/או בניגוד להמלצתו.

 

הספק לא יישא באחריות עבור מוצרים ו/או שירותים 
 של ספק אחר

 ד 12 44 88
חשב ודו"חות הפרשות לא יחשפו ובמקום,  נבקש כי תלושי השכר

החברה יעביר אישור כי החברה ממלאת את כל התנאים לגבי 
 שכר לעובדים ונותני שירות על פי דין ועל פי ההסכמים.

 

לא מקובל. האוניברסיטה תהא רשאית, במידת  
הצורך, לדרוש אסמכתאות, בין אם מדובר באישור 

חרת הגורם המוסמך בחברה או כל אסמכתא א
שתידרש לה, ועל הספק יהיה להציג אסמכתאות 

 כאמור.

 ה 12 44 89

 באספקת מחשבים ותחזוקהרק סעיף זה אינו מקובל. מדובר 
. במידת הצורך, יימסרו אישורים לפי הנדרש מסמנכ"ל בגינם

הכספים של הספק. לפיכך, במקום: "כל אסמכתא שתידרש על 
 הספק". ידה" נבקש לכתוב: אישור סמנכ"ל כספים של

 לעיל. 89ראה תשובה  
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 ו 12 45 90

 אנא מחקו את המלה "לרבות" . 1
 לאחר המילים "החלטה שיפוטית כלשהי" אנא הוסיפו של . 2
  מעביד על -"ערכאה משפטית מוסמכת שהתקיימו יחסי עובד   
 פי סעיף זה"    
 נבקש לתקן כדלקמן: . 3
    . זכות הקיזוז תוגבל  לתשלומים  על פי הסכם זה בלבד. א

     סנקציית הקיזוז צריכה להיות קשורה קשר ישיר לאי קיום     
 מחויבות ספציפית.     

   . הקיזוז יהיה בגין נזק מוכח ובגובה הנזק, ולא בגין נזק טעון ב
 הוכחה )להבדיל מפיצוי מוסכם מראש(.     

   . האוניברסיטה תודיע לספק בכתב על כוונתה לבצע קיזוז ג
 יום מראש. 14    

 . לא מקובל1
 
   המשפטי יתוקן כך שהמילה "החלטה" תוחלף  .2

 בצמד המילים "החלטת ערכאה"    
   זכות הקיזוז תופעל בהתאם להוראות  .א.3

 ההסכם ותהיה מוגבלת לכספים מכוח הסכם זה      
 הקיזוז יהיה בהתאם להוראות ההסכם ..ב3
 מקובל. ג.3

 ז 12 45 91

נבקש להבהיר כי חובת השיפוי תחול בתנאי שהאוניברסיטה . 1
הודיעה לספק על כל תביעה ו/או דרישה כאמור ונתנה לספק 

הזדמנות להתגונן ו/או הגנת התביעה תועבר לשליטתו. כמו כן, כל 
ערכאה משפטית מוסמכת. חובת שיפוי תחול על פי פסק דין של 

האוניברסיטה לא תתפשר עם תובע ללא הסכמת הספק בכתב 
 ומראש.

נבקש להוסיף בסוף: "ובלבד שהאוניברסיטה מסרה לספק . 2
הודעה מיידית בדבר תביעה כאמור, שיתפה את הספק בניהול 

ההגנה ו/או הפשרה וקיבלה פס"ד חלוט המחייב תשלום כאמור. 
לא אישור הספק מראש ובכתב. שיפוי האוניברסיטה לא תתפשר ל

 בגין שכ"ט עו"ד יחול בגין שכ"ט סביר בלבד."

לא מקובל. עם זאת יוסף בסוף  –לגבי שתי השאלות 
סעיף ז' כדלקמן: מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

האוניברסיטה תיידע את הספק על תביעה שהוגשה 
 נגדה והקשורה להסכם עמו.

 ב 13 45 92
 "הוראות הביטחון כמפורט בנספח ו'".נא למחוק את המילים 

 לא מקובל

 ג 13 45 93
 ברישא אנא הוסיפו: "במתן השירות". 1
 נא למחוק את המילים "או קרובי משפחתם" וכן את המילים . 2

 הדרישה אינה הגיונית – "ועובדים שאינם אזרחי ישראל"    

 . לא מקובל1
 . לא מקובל2
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 ד 13 45 94

 אנא רשמו "בהודעה  ,מהספק" לאחר המילים "לדרוש. 1
  מראש ומנומקת"    
 במקום המילים "סבירים" אנא רשמו "מקצועיים ו/או מטעמי . 2

 בטחון בלבד"    
 אנא מחקו את המילים "ו/או בקשר עמו". 3
  21במקום המילים "מיד עם קבלתה" אנא רשמו "תוך . 4

 ימים"    
 בתקופה הסיפא של הסעיף מהמילים "והספק לא תיקן . 5

 אנא  -הנ"ל את הנדרש עפ"י הוראות האוניברסיטה"     
 הבהירו למה כוונתכם.    
 אותו מצד אמונים הפרת או מרמה של במקרים נבקש כי למעט. 6

 של מנומקת הודעה לספק כזה האוניברסיטה במקרה תיתן, עובד
 .ובכתב מראש יום 60

 
 לא מקובל. – 1-3
הסיפא של הסעיף יתוקן כך שהמילים  – 4-5

המילים "מיד עם קבלתה" ימחקו,  לאחרהמופיעות 
ימים ממועד קבלת  7-ולא יאוחר מ –ובמקומן ייכתב 

 דרישת האוניברסיטה.
 לא מקובל. – 6

95 46 15 
 

 נבקש כי יובהר כי האחריות והיקפה יהיו בהתאם ובכפוף . 1
 למדיניות היצרן.     
 נבקש הבהרה כמקובל בהסכמים מסוג זה, להגביל את . 2
 האחריות כדלקמן: "על אף כל האמור בהסכם זה, מובהר    
  בין הצדדים כי אחריות הספק תהא לנזקים ישירים בלבד    
 אשר נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק ו/או מי    
 מטעמו ובכל מקרה גובה אחריות הספק לא תעלה על גובה    
 התמורה החוזית השנתית המגיעה לספק על פי הסכם זה.  

 .האחריות תהא כאמור בהסכם
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 ב 15 46 96

 לסכום תוגבל הספק חבות היקף כי ניתן האם להבהיר נבקש
 החודשים 12 במשך האוניברסיטה י"ע בפועל לו ששולם

 ?ההסכם חתימת ממועד הראשונים
 :הבא הנוסח את זה סעיף לאחר להוסיף מציעים אנו  ,כן על

 אחראי יהיה הספקזה,  בהסכם אחר מקום בכל האמור אף על"
 או/ו מטעמה למי או/ו לאוניברסיטה שייגרם לנזק ישיר דין י"עפ

 מטעמו, מי של או שלו מחדל או מעשה עקב ,כלשהו שלישי לצד
 האמורה האחריות הגבלת זה. פי הסכם על פעילותו במסגרת

 סוג מכל תביעה כל לגבי תחול לעיל
 .אחרת ובין נזיקית בין, חוזית בין ,שהוא
 מכוח הספק חבות/האחריות גבול ,לעיל האמור מן לגרוע מבלי

 פי על בפועל לו ששולמה התמורה גובה על תעלה זה לא הסכם
 ממועד הראשונים החודשים ( 12 ) עשר במשך שנים ,זה הסכם

 של ווןימכ מחדל/מעשה או גוף נזק למעט  זה, הסכם חתימת
 ."הספק
 הפגיעה/והנזק במידה תחול לא הספק אחריות כי להבהיר נבקש
 או/ו האוניברסיטה של זדון או/ו מחדל או/ו ממעשה כתוצאה נגרמו

 .מטעמו מי
 במקום הסעיף בנוסחו כעת, אנא רשמו:

על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, תהיה אחריותו הכוללת 
צד שלישי כלשהו, והמצטברת של הספק ו/או מי מטעמו ו/או 

מוגבלת לנזקים ישירים בין שעילתם חוזית, נזיקית ו/או אחרת, וכל 
זאת עד לסך בגובה סכום התמורה ששולם לספק בגין אותו חלק 

או טובין נושא הנזק. ובמקרה של שירותי תחזוקה תוגבל 
האחריות לתקרה כוללת בסכום השווה לסכום התמורה ששולם 

חודשים שקדמו לאירוע הנזק  6 לספק בפועל במשך תקופה של
 נשוא התביעה.

הספק לא יהיה אחראי בגין נזקים מיוחדים ו/או נזקים נלווים ו/או 
נזקים עקיפים ו/או נזקים תוצאתיים ו/או נזקים כלכליים כלשהם, 

לרבות אך מבלי לגרוע בגין אובדן הכנסות ו/או רווחים מנועים ו/או 
 אובדן עסקים או מוניטין. 

, תחול על אוניברסיטהבשל ביצוע השירותים בחצרי ה מובהר כי
אחריות על פי דין לכל נזק לפגיעה ו/או נזק לגופם  אוניברסיטהה

 ו/או רכושם של עובדי הספק ו/או הבאים מטעמו ו/או מכוחו.
. נבקש להבהיר חורג מהמקובל בתחום ואינו מוסכםסעיף זה 
 כדלקמן: 

הספק יהיה אחראי למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, 

 .האחריות תהא כאמור בהסכם
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לנזקים ישירים בלבד שיגרמו ללקוח ו/או לצד ג' ולא יהיה אחראי 
ולא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים כלשהם שיגרמו ללקוח 

ו/או לצד שלישי כלשהו לרבות אובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן זמן 
מחשב ו/או אבדן נתונים. אחריות של הספק עפ"י הסכם זה, תהיה 

כך שסך כל הסכומים שייאלץ לשאת בהם, תהא עילת מוגבלת 
התביעה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, יהיה עד 

 גובה התמורה ששולמה בפועל עפ"י הסכם זה.
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 ג 15 46 97

נבקש להבהיר כי חובת השיפוי על פי סעיף זה תחול בתנאי 
כל תביעה ו/או דרישה כאמור  שהאוניברסיטה הודיעה לספק על

ונתנה לספק הזדמנות להתגונן ו/או הגנת התביעה תועבר 
לשליטתו. כמו כן, כל חובת שיפוי תחול על פי פסק דין חלוט שאין 
עליו עיכוב ביצוע של ערכאה משפטית מוסמכת. האוניברסיטה לא 

 תתפשר עם תובע ללא הסכמת הספק בכתב ומראש.
זה ובין על פי דין כלשהו" נבקש לכתוב:  במקום: "בין על פי הסכם

 "על פי הסכם זה". 
 .ב לעיל.15לא מקובלת אחריות בלתי מוגבלת, ר' הערה לסעיף 

נבקש שיובהר כי כל שיפוי ו/או פיצוי יהיה בכפוף למגבלת 
האחריות כמבוקש בהסכם זה ובכל מקרה יהיה על פי פס"ד 

עה מייד עם שביצועו לא עוכב ובכפוף לכך שניתנה לספק הוד
קבלת התביעה ו/או הדרישה ואפשרות להתגונן מפניה ו/או לנהל 

 מו"מ לפשרה באופן עצמאי.
 

 לא מקובל

 ד 15 46 98

 .בפועל נזקים כנגד יהיה הפיצוי כי להבהיר נבקש
נבקש להבהיר כי חובת הפיצוי בהתאם לסעיף זה תחול על פי 

פסק דין חלוט שאין עליו עיכוב ביצוע של ערכאה משפטית 
מוסמכת אשר תקבע כי נזק כאמור בסעיף זה נגרם כתוצאה 

מהפרה כלשהי של הספק את הוראות הסכם זה, והכל בהתאם 
 לפסק הדין.

 להלן(.הערה נבקש להכפיף את הסעיף לסעיף כוח עליון )ר' 
נבקש הבהרה להוסיף בתחילת הסעיף את המשפט: "בכפוף 

למגבלת האחריות וסעיפים השיפוי בהסכם זה". כמו כן נבקש 
להוסיף בסוף הסעיף את המשפט: "ההפרש בין אספקה שהיתה 
אמורה להתבצע על ידי הספק לבין אספקה שבוצעה על ידי גורם 

 ידי הספק".מהמחיר שהוצע על  15%שלישי לא תעלה על 

 לא מקובל

99 
 

מבקשים 
תוספת 

 –סעיף 
ה 15  

 

 נבקש להוסיף כמקובל סעיף כוח עליון כדלקמן: 
צד להסכם זה לא יהיה אחראי לעיכוב בביצוע או לאי מילוי של 

איזו מהתחייבויותיו בהסכם ככל שאלה נגרמו כתוצאה ממעשה 
ובין אם ו/או מחדל הנמצאים מעבר לשליטתו, בין אם ניתן לחזותם 

לאו, לרבות אך לא רק, אירועי כוח עליון, מלחמה, טרור, הפסקות 
חשמל, אסונות טבע, שריפה או כל כשל של מערכות תקשורת 

 לרבות התוכנה והחומרה הכלולים בהם.

לא מקובל. על ההתקשרות יחולו הוראות הדין לעניין 
 סיכול.
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 ה 16 46 100

ביטוחים לתקופה על מנת שלא להטיל על הספק חובת עריכת 
בלתי סבירה ולאור המקובל, מבוקש להבהיר כי במקום המילים: 
"וכל עוד אחריותו מכוחו קיימת" יבוא: "ולעניין ביטוח חבות מוצר 

 36)משולב עם אחריות מקצועית( גם במשך תקופה נוספת של 
 חודשים לאחר מכן".

 

 מכוחו אחריותו עודהמילים: "וכל -כך ישונה הסעיף
 אחריות ביטוח: "ולעניין במילים יוחלפו" קיימת

 שנים 3 למשך גם המוצר חבות וביטוח מקצועית
 ".ההסכם תקופת תום לאחר נוספות

 ז 16 46+47 101

 לגבי המשפט האחרון בפסקה:
לאחר המילים: "ולהציג לחברה" מבוקשת הוספת  .א

 המילים: "על פי בקשתה בכתב".
נוספות" מבוקשת החלפת המילים: "ארבע שנים  .ב

 במילים: "שלוש שנים נוספות"
 מבוקשת מחיקת המילה: "לפחות". .ג

 . לא מקובל .א
המילים: "ארבע -מקובל. הסעיף ישונה כך .ב

 שנים" יוחלפו במילים: "שלוש שנים".
 .מקובל לא    ג.       

 ח 16 47 102

נבקש להבהיר כי זכות הקיזוז בהתאם לסעיף זה תחול רק על פי 
פסק דין חלוט שאין עליו עיכוב ביצוע של ערכאה משפטית 

מוסמכת אשר תקבע כי הספק חב לאוניברסיטה סכום כל שהוא 
 בהתאם לסעיף זה, והכל בהתאם לפסק הדין.

לא מקובל. זכות הקיזוז תהא בהתאם להוראות  
 ההסכם.

 א 17 47 103
 ?ההצעה ערבות דרישת את לבטל ניתן האם להבהיר נבקש

  של לסך הסכום את להפחית ניתן האם להבהיר נבקש ,לחילופין
 ?ח"ש 10,000

א מתייחס לערבות ביצוע שעומדת על 17סעיף 
לא ניתן לבטל את ערבות ההצעה אשר ₪.  15,000

 ₪. 10,000עומדת על סכום של 

 ב 17 47 104

 ובכתב מראש הודעה תינתן לספק הערבות חילוט בטרם . האם1
 ?לתיקון הזדמנות מתן תוך ימים 14 בת

 בשל או/ו עליון כוח /סיכול של במקרה כי להבהיר ניתן האם. 2
 ?תחולט לא הערבות  ע,במצי קשורות/תלויות שאינן נסיבות

הערבות תחולט בגין הפרות מהותיות . האם ניתן להבהיר כי 3
ומוכח, בגובה הנזק, ולא תהווה פיצוי בלבד, כנגד סכום קצוב 

  ?מוסכם
 ?בתום ההסכם תושב הערבות לספקהאם . 4
חילוט כאמור תהא אך ורק ל אוניברסיטהמובהר כי זכות ה. 5

ימים מראש על כוונת הרשות  30לאחר שניתנה לספק הודעה בת 
חילוט כאמור ל אוניברסיטההערבות. מובהר כי זכות ה את ממשל

. אוניברסיטהלכיסוי הנזק אשר נגרם בפועל לבסעיף זה הינה 
במידה ויחולט מן הערבות סך העולה על הנזק אשר נגרם 

 7לספק את היתרה בתוך  אוניברסיטה, תשיב האוניברסיטהל
 ימים מיום דרישתו הראשונה.

 
 
 

 . לא מקובל1
 ערבות תחולט בהתאם להוראות ההסכם והדין.  ה2
 .  לא מקובל.3
 
 
 להסכם בדבר תום תוקף הערבות.א  17. ר' ס' 4
 .  לא מקובל.5
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105 

 
 א 18 47

נבקש שההודעה  -ביטול ההסכם בגין הפרה שאינה יסודית . 1
 ימים. 30תהיה 

נבקש להחליף בשורה הראשונה את המילים: "מכל סיבה . 2
 שהיא" במילים: "מסיבות התלויות בספק ו/או מי מטעמו בלבד.

 . לא מקובל1
 . לא מקובל2

 ב 18 47 106

  14נבקש כי בכל מקרה תינתן לספק הודעה מראש של . 1
 ימים והזדמנות לתקן את ההפרה.    
 נבקש להוסיף לאחר המילים: "הפרה יסודית" את המילים: . 2

 "מסיבות התלויות בספק בלבד ולאחר שניתנה לו אפשרות     
  לתקן והוא לא עשה זאת במועד הנדרש".     

 . לא מקובל1
 לא מקובל. 2

 ג 18 47 107

 לאחר המילים "הוזמנו על ידי האוניברסיטה" אנא רשמו . 1
 הודעת הביטול"של "עד למועד הנקוב     
 אחרי: "מתחייב הספק" נבקש להוסיף: "כנגד תשלום . 2

 התמורה".    

 . לאחר המילים "על ידי האוניברסיטה" יוספו   1
 המילים: עד למועד הנקוב בהודעת הביטול.    

 לעיל. 80. ראה תשובה לשאלה 2

 ב+ג 19 47+48 108

יובהר כי מרגע שהאוניברסיטה אישרה את ביצועו של הסכם זה 
על ידי אחר )למעט קבלן משנה( ו/או הסבתו של הסכם זה וחובות 

 הספק על פיו, הספק לא יכול להיות אחראי לביצועו על ידי האחר
)למעט קבלן משנה(, והספק ישוחרר מכל אחריות בקשר עם 

ביצועו של הסכם זה. לכל היותר, אחריות הספק יכולה להמשיך 
ביחס לשירותים שניתנו על ידו בעבר לפני ההסבה, אולם מובהר 
כי מרגע החלפת ספק לאספקת ציוד ולמתן שירותי תחזוקה, לא 

 תחול יותר אחריות על הספק.
ניתן להמשיך באחריות כל עוד הציוד מטופל על זאת מאחר ולא 

 ידי צד ג' כלשהוא שאינו הספק.

 לא מקובל

 לאחר המילים "וחלקם בשותפות" נא הוסיפו "לא" ד 19 48 109
 

 לא מקובל. 
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 א 20 48 110

 מידע סודי בקשר עם ביצוע השירות על . מבקשים להוסיף ש1
 פי הסכם זה לא יכלול:    
  ו/או מי מטעמו לפני הספקמצוי ברשות יה השמידע )א(     
   מידע המצוי ו/או )ב( ; הסודי מאת האוניברסיטה קבלת המידע    
   בנחלת הכלל או שהגיע אל נחלת הכלל; ו/או )ג( מידע סודי     
 צד שלישי הרשאי,  ו/או מי מטעמו ע"י הספקשהגיע כדין לידי     
 מידע זה; ו/או )ד( מידע  למיטב ידיעתו של הספק, למסור כדין    
 שפותח באופן עצמאי ע"י הספק טרם קבלתו מאת     
 האוניברסיטה; ו/או )ה(     
 ידע שחלה לגביו חובה על פי דין ו/או צו שיפוטי כלשהוא מ    
 למסרו.    
   כדלקמן: את החריגים המקובלים בסוף הסעיף נבקש להוסיף  .2
   "ואולם כל מידע כאמור לא ייחשב עוד "מידע סודי" באיזה    
 ( היה מצוי בידיעת הספק לפני גילויו לו 1מהמקרים הבאים: )    
 ( פותח על ידי הספק באופן עצמאי; 2על ידי האוניברסיטה; )    
 ( נמסר לספק ע"י צד ג' או לצד ג' ע"י האוניברסיטה, וזאת 3)   
 ( הינו או הפך להיות נחלת הכלל ללא 4ללא חובת סודיות; )    
 (  7( שגילויו נדרש על פי דין; )5הפרת סודיות מצד הספק;  )   
   ( know-howשהינו ידע, רעיונות, תפישות וניסיון מקצועיים )   
 שהצטברו בידי הספק או  מידע וידע כללי הנוגעים לתחום    
 "פעילות הספק.   

ונספח ד' מגדירים במפורש מהו מידע  20סעיף 
 סודי.

 ב 20 48 111

 במקום המילים "ויוודא כי יקיימו" אנא רשמו "וינחה אותם כי . 1
 עליהם לקיים"    
 הספק הוא חברה ציבורית, נבקש להבהיר כי . במקרה וה2

 החתימה תהיה רק על עובדים המעורבים בקשר עם     
 האוניברסיטה.    

 . לא מקובל1
   .  במקרה של חברה ציבורית החתימה תהיה רק 2

   ידי עובדים הקשורים במתן השירותים -על     
 לאוניברסיטה.      

 ג 20 48 112
 3לאחר המילים "בתוך תקופת ההסכם" אנא רשמו "ולתקופה של 

 לא מקובל שנים"
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 א 21 48 113

לאחר המילים "מצהיר ומתחייב בזאת" אנא רשמו "בכפוף . 1
 לתשלום מלוא התמורה בעד המוצרים נשוא הסכם זה"

יובהר כי יש להבהיר כי ביחס לתוכנות אשר בבעלות  -כמו כן 
הספק ו/או צדדים שלישיים, והואיל ומדובר ברישיון שימוש 

בתוכנות, הרי שתנאי לקבלת ההיתר והרישיון הינו עמידה בתנאי 
 הרישיון, לרבות תשלום התמורה במועדה ובמלואה.

נבקש להבהיר כי כל שימוש של האוניברסיטה במוצרים כפוף  .2
 לרישיונותיהם.

נבקש הבהרה להוסיף בתחילת הסעיף את המילים: "בכפוף . 3
 לתנאי רישיון היצרן"

 (.60.  לא מקובל. )תנאי התשלום הם שוטף + 1
 

מובן כי מקום ומדובר  – 2-3סיפא ושאלות  1לגבי 
ברישיון שימוש, זכות השימוש של האוניברסיטה 

 כפופה להוראות הרישיון. 
 

 ב 21 48 114
נבקש הבהרה להוסיף לאחר המילים: "מתחייב בזאת" את 

 לא מקובל המילים: "למיטב ידיעתו".

 ד 21 48 115

  למחוק נבקש ?כזו הצהרה על הספק את לחייב ניתן כיצד. 1
 .הסעיף את    
 נבקש לשנות את נוסח הצהרה בסעיף זה לכך שלמיטב . 2

 ידיעתו של הספק ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם לרבות     
 בהענקת מכלול הזכויות על פיו לא מפרים זכויות של צד ג'     
 כלשהו.    
 ל בכפוף לשימוש במוצרים על פי ונבקש להוסיף בסוף: "והכ. 3

 רישיונותיהם".    

 . לא מקובל1
 . לא מקובל2
. לא מקובל. אך יוספו בסוף המילים הבאות: 3

במידה והאוניברסיטה תעשה שימוש במוצרים על פי 
 הרישיונות שניתנו בידה.

נבקש להבהיר כי האחריות היא בהתאם לתנאי האחריות של  1.1 1 53 116
 היצרן.

 לא מקובל

 ימי עסקים" 2רשמו "אנא  -שעות  48במקום המילים  1.2 1 53 117
 

 לא מקובל

118 53 1 1.3 

 במקום המילים "זאת ללא צורך בנימוק כלשהו" אנא רשמו . 1
 "מנימוקים מקצועיים ו/או ביטחוניים בלבד"   
  מצד אמונים הפרת או מרמה של במקרים נבקש כי למעט. 2

 של מנומקת הודעה כזה במקרה לספק תינתן, אותו עובד    
 ובכתב מראש יום 60    
 הרי עד היום לא היה צורך  כתוב הצבת טכנאי קבוע,. 3

 בטכנאי קבוע באתר. מהיכן עולה הדרישה? האם אכן זוהי     
 כוונתכם ומה רמת הסיווג הנדרש?    
 

 . לא מקובל1
 לא מקובל. 2
. הכוונה שיוקצה לאוניברסיטה טכנאי מקצועי קבוע 3

שונה בכל  שמודע לנוהלי האוניברסיטה ולא טכנאי
קריאת שרות, שצריך לעבור איתו שנית על הנהלים 

 ולוודא את התמצאותו בקמפוס.
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119 53 1 1.4 

 סעיף זה אינו מקובל, נבקש להבהיר כי האוניברסיטה .1
 אחראית על ביצוע הגיבויים.   
 רשום שלפני כל פעולה יבצע הטכנאי גיבוי לנתונים. יש .2
 אחראי על החומר במחשבלמחוק סעיף זה טכנאי לא    
 אחריות הגיבוי היא על הלקוח בלבד.   
 

 מאושר .1
 . מאושר2
 

120 53 1 1.5 
 אנא הוסיפו בסיפא "ואשר יובאו לידיעתם בכתב ומראש"

 
 יוסף: אשר הובאו לידיעתם. 

121 53 1 1.6 

מסגרת האחריות רשום שיש לתקן את המחשבים באתר . 1
 הלקוח.

 אין בעיה.מבחינת מחשבים נייחים 
האחריות המובנה של לפחות חלק מהניידים עשויה להיות של 

את הניידים למעבדה כאשר תיקון  איסוף והחזרה. כלומר, לוקחים 
ימי עבודה. אנו מציעים לאפשר לתת תמחור  5נייד הוא עד 

דיפרנציאלי לרמת שרות זו ולרמת שרות אתר לקוח מלא כולל 
מחורי בין רמות השרות. יתיקון ושאת בדגמים בהם יש הבדל ת

 אנא עמדתכם בנדון.
 
בכל מקרה, עליכם לקחת בחשבון כי במקרי קיצון, מחשב . 2

הכולל אחריות באתר הלקוח, עשויה להילקח לטיפול ותיקון 
 במעבדה.

 . הדרישה למתן שירות ואחריות היא באתר הלקוח 1
 לכל הדגמים ללא יוצאים מן הכלל.    

 
 
 
 
 
 
 1.6סעיף . 2

122 
  

1.7 

למיטב הכרתנו סעיף זה מוכר לנו וניסוחו זהה לזה המופיע 
במכרזי חשכ"ל. הקונוטציה של סעיף זה מתייחסת בדרך כלל 

ממשלתיים אשר אצלם קיימת רגישות גבוהה ום יטחונייללקוחות ב
לאבטחת המידע על המחשבים. עד היום, במכרזים קודמים, לא 

את הציוד משמעותית דרשתם אפשרות זו והיא בהכרח מייקרת 
ולטעמנו שלא לצורך. בנוסף האפשרות שניתנת כאן לכל משתמש 

להחליט מהו רכיב מקולקל והאם להשאירו אצלו, הינה בעייתית. 
כמו כן, אפשרות זו עשויה לייצר התנהלות לא עניינית/אתית מצד 

אותו משתמש. מאחר ואין אנו רואים צורך קטגורי לסעיף שכזה 
 בורי אקדמי, אנו שואלים האם ניתן לבטלו?במכרז של גוף צי

 

אנו  1.7.5הסעיף יישאר כפי שהוא אולם לגבי סעיף 
מוסיפים: אוניברסיטת חיפה מתייחסת בחשיבות 

רבה לחומר המצוי בדיסקים קשיחים או להתקנים 
ניידים ולאבטחת מידע ולכן הספק חייב לגרוס את 
הדיסק הקשיח התקול לאחר החלפתו ולא להוציא 

ממנו כל חומר או להעבירו למי מטעמו או לצד 
 שלישי.

123 

תוספת של 
האוניברסיטה 
שלא נכללה 

 בחוברת המכרז

 1.7.6 סעיף חדש
 

במידה ויימצאו תוכנות שמסופקות ע"י יצרני שיובהר 
אשר '(, המחשבים )תוכנות חינמיות, עזר, ניהול וכדו

מוגדרות כסוסים טרויאניים ודרכן עלול לזלוג מידע 
רגיש או שמאפשרות כניסה למחשבי האוניברסיטה 

ללא ידיעתנו, הספק מתחייב להגיע ולהסיר את 
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 התוכנה/תוכנות באופן מיידי וללא דיחוי.
תוכנה כזו, דבר קיומה של במידה והספק מגלה על 

עליו ליידע את האוניברסיטה באופן מיידי וללא 
  דיחוי.

124 54 1 1.8 

 וניידים תחנות במכרז ומדובר מאחר ברור אינו ל"הנ הסעיף
 .זה סעיף למחוק יש

 תכפי שהוא מנוסח על ידכם, אינו ניתן לתמחור מראש ברכיש
הציודים שעל הפרק. זאת מאחר ומדובר בשעות עבודה נטו שאינן 

קשורות להתקנת המחשבים עצמם ואין לדעת את כמותן. כל 
בדיקות התאימות אל מול המערכות שלכם יכולות להתבצע מולנו 

בטרם רכישתו של ציוד זה או אחר ועל כן לדעתנו אין מקום לסעיף 
על התאמת החומרה  זה במכרז. מאידך, באם נתחייב מפורשות

ליישום של תוכנה זו או אחרת ויתגלה כי אין הדבר מדויק, אנו נוכל 
 לזכות אתכם באופן מלא בגין אותה הרכישה .

 לא מקובל

125 
  

1.9 
נו מוכרים אחריות על יש למחוק בעיות תפעול ובעיות תוכנה אנח

 החומרה בלבד.
 

 לא מקובל

 מקובל 12:00ולא  16:00עד למחרת עד מבקשים  :טיפול בקריאה 1.10.1 1 54 126

127 55 1 1.14 
אחת תחשב כמסך   רז כתוב שנקודה שרופהנקודות שרופות במכ

נקודות שרופות ומעלה.  3מעל לא תקין. הסטנדרט בתעשייה הינו 
 אנא אישורכם.

 לא מקובל
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 קנסות 2 55 128
 

 . זה סעיף לבטל ניתן האם לדעת נבקש. 1
 -50% ב הקנסות גובה את להפחית נבקש, לחילופין. 2
  יופעל בטרם ימים שבוע של חסד תקופת לקבוע נבקש. 3

 .הקנסות מנגנון    
 איחורים עבור והכולל המצטבר הקנסות גובה כי נבקש. 4

 .כולה ההזמנה מערך 10% על יעלו לא באספקה
בעמודת חריגה מדרישות המכרז ביחס לאספקת ציוד שאינו . 5

נבקש לשנות את המילים  -המכרז על כל נספחיו וחלקיו תואם את 
 ימי עסקים"  2" -שעות" ל 48"
 אחרי: "בהתאם לדרישות המכרז" נבקש להוסיף: "וזאת . 6

 מסיבות שבשליטת הספק".     
 לא יתכן כי יוטלו על הספק קנסות עקב מועדים וכיו"ב . 7

  יבות מסיבות שאינן תלויות בו, לרבות כוח עליון או ס    
 הנובעות מצדדי ג' כמו ספקים אחרים או האוניברסיטה     
 עצמה.    
 נבקש שיובהר כי הטלת הקנסות תחול רק במקרה . 8
 איחורים ו/או ההפרות נבעו מסיבות התלויות בספק ו/או שה   
 מי מטעמו בלבד.    
 כי סך כל הקנסות הכולל והמצטבר שעשוי הספק  בקשנ. 9

  מהתמורה החוזית  20% על בהם לא יעלהלהיות מחויב     
 השנתית המגיעה לספק לפי הסכם זה.    

 :  לא מקובל1-6סעיפים 
 
 
 . לא מקובל. על הספק להיערך מול היצרן כך 7

 שיוכל לעמוד בדרישות האספקה של     
 האוניברסיטה.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . לא מקובל8
 
 
 . לא מקובל. ספק שלא יעמוד בהתחייבויותיו 9

 למועדי אספקה, ייקנס כפי שנקבע במכרז.    
 

129 56+57 3 
 

 ?כוונתכםמה 

היא: יצירת תמונת מערכת תבוצע ע"י אנשי הכוונה 
המקצוע באוניברסיטת חיפה ותהיה באחריותם 

הבלעדית. תמונת המערכת תועבר לספקים והם 
שתופיע בהזמנת הרכש יתקינו אותה  לפי דרישה

 במחשבים אותם הם יספקו. 

130 56 3 3.16 
באתר הלקוח: בדרך כלל ביצוע   יבוצע  "תמונות מערכת"ביצוע 

מתבצע במעבדה שם מותקנים כל הדרייברים    "תמונות מערכת"
 בתאום מלא עם הלקוח ואח"כ נשלח. האם מקובל? 

מערכת תבוצע ע"י האוניברסיטה ותועבר  תמונת
לספק על מנת שהוא יתקין אותה במעבדה לכל 

המחשבים שיסופקו על ידו בעתיד, במידה ויידרש 
 לכך.

הסעיף מקובל. באשר לטעות  –באשר לטעות שנובעת מהספק  3.1.11 3 57 131
 של המזמין, סעיף זה לא יכול להיות מקובל מראש. אנא אישורכם.

 קובלמ

132 58 1 
שמירת 
 סודיות

במקום: "מוחלטת" נבקש לכתוב: "בהתאם להנחיות האוניברסיטה 
 השמירה של מהסטנדרטים נופלת שאינה שמירה של או בדרגה

 פחות לא מקרה ובכל שלו סודי מידע לגבי נוקט שהספק
 לא מקובל
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 סודיות". שמירת של המקובלים מהסטנדרטים

133 58 5 
שמירת 
 סודיות

 לא מקובל המילים "להחזיר" אנא הוסיפו "ו/או להשמיד"לאחר 

134 58 8 " 
 לא מקובל אנא מחקו את המילים "ובין בעקיפין"; "ובין באמצעות אחרים"

135 58 9 " 
במקום המילים "להיות אחראיים למילוי" אנא רשמו "להנחות את 

 המורשים כי עליהם למלא"
 לא מקובל

136 58 11 " 
ל בכפוף לפסק דין חלוט שאין עליו עיכוב ובסיפא: "והכאנא הוסיפו 

ביצוע מאת ערכאה משפטית מוסמכת אשר תקבע כי אנו אחראים 
 לנזק אשר נגרם לאוניברסיטה עקב הפרת כתב התחייבות זה"

 לא מקובל

137 58 12 " 

 במקום המילים "ללא הגבלת זמן" אנא רשמו "לתקופת . 1
 ההתקשרות"    
 לאחר המילים "ויישאר בתוקף גם" אנא רשמו "לתקופה של . 2

 שנים" שלוש    
 נבקש להגביל את  -12התחייבות לשמירת סודיות, סעיף . 3

 שנים מיום סיום  5תוקף ההתחייבות לתקופה של     
 ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא.    

 . לא מקובל.1
 . לא מקובל2
תוחלף במילה . לא מקובל. המילה ה"מכרז" 3

 "הסכם"
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138 59 13 
שמירת 
 סודיות

 אנא הוסיפו את ההחרגות הבאות למידע סודי:. 1
)א(  מידע סודי בקשר עם ביצוע השירות על פי הסכם זה לא יכלול:

 קבלת המידע ו/או מי מטעמו לפני הספקמצוי ברשות יה השמידע 
מידע המצוי בנחלת הכלל או ו/או )ב( ; הסודי מאת האוניברסיטה

 הספקשהגיע אל נחלת הכלל; ו/או )ג( מידע סודי שהגיע כדין לידי 
צד שלישי הרשאי, למיטב ידיעתו של הספק,  ו/או מי מטעמו ע"י

למסור כדין מידע זה; ו/או )ד( מידע שפותח באופן עצמאי ע"י 
הספק טרם קבלתו מאת האוניברסיטה; ו/או )ה( מידע שחלה 

 בה על פי דין ו/או צו שיפוטי כלשהו למסרו.לגביו חו
כדלקמן: את החריגים המקובלים בסוף הסעיף נבקש להוסיף . 2

"ואולם כל מידע כאמור לא ייחשב עוד "מידע סודי" באיזה 
( היה מצוי בידיעת הספק לפני גילויו לו על אמהמקרים הבאים: )
( נמסר ג)( פותח על ידי הספק באופן עצמאי; בידי האוניברסיטה; )

לספק ע"י צד ג' או לצד ג' ע"י האוניברסיטה, וזאת ללא חובת 
( הינו או הפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת סודיות דסודיות; )

(  שהינו ידע, רעיונות, ו( שגילויו נדרש על פי דין; )המצד הספק;  )
( שהצטברו בידי הספק או  know-howתפישות וניסיון מקצועיים )

 "הנוגעים לתחום פעילות הספק. מידע וידע כללי
 :הבאה הפיסקה את הסעיף של בסיפא להוסיף נבקש. 3
 או/ו לספק שהגיע מידע ל,הכל נחלת בחזקת אשר מידע ולמעט"

 מידע  ת,דיוסו חובת הפרת עקב שלא 'ג צד מידי מטעמו מי
 שימוש תוך שלא מטעמו מי או/ו הספק "יע עצמאי באופן שפותח
 קודם מטעמו מי או/ו הספקרשות ב שהיה מידע  י,הסוד במידע

 ."האוניברסיטה ידי על למסירתו
 נהוג הפיס מפעל , ל"משכ , ל"חשכ : כגון גדולים במכרזים. 4

לתוספות. נבקש לשנות  10%למחשב,  90%מ :המשקל את לחלק
 זאת בהתאם.

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט: "ולמעט מידע שהוא . 5
בזמן כלשהו לנחלת הכלל, שלא נחלת הכלל או אשר הפך 

כתוצאה מהפרת כל התחייבות בה מחויב הספק כלפי 
האוניברסיטה; מידע שהובא לידיעתו של הספק טרם שגילתה 

האוניברסיטה את המידע האמור לספק; מידע שהובא לידיעתו של 
הספק ממקור שאינו האוניברסיטה, שלא כתוצאה מהפרה של 

מידע שפותח באופן עצמאי על  חובת סודיות כלפי האוניברסיטה;
ידי הספק; מידע שחובה לגלותו על פי כל דין ו/או צו של רשות 

 שיפוטית".

 לעיל 111ר' תשובה  –ה' -/א'1
 
 לעיל 111ר' תשובה  –ו' -/א'2
 
 לעיל 111.  ר' תשובה 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . המשקלות הן כמצוין במסמכי המכרז.4
 
 
 
 לעיל 111. ר' תשובה 5
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139 60+61 
כללי לכלל 
הסעיפים 

  באישור

 ביחס לכלל גבולות האחריות שצוינו באישור הביטוח מבוקש כי :
לאחר המילים: "לתקופת הביטוח" תימחק המילה:  .א

"שנתית" שכן תקופת הביטוח במערך ביטוחי הספק 
 הינה שנה וחצי.

ניתן יהיה  -ביחס לביטוח צד שלישי וחבות מעבידים  .ב
בשקלים חדשים ובלבד גם לערוך את גבול האחריות 

 שלא יפחת מהערך הדולרי שצוין.

. אין שינוי בסעיף ואולם, מוסכם כי אם באישור א
הביטוח שיוגש על ידי הזוכה תימחק המילה 

"שנתית" לא יהווה הדבר הסתייגות ובלבד שבפועל 
חודשים  18תקופת הביטוח אכן שנה ובמידה והינה 

 . 1.5ר פי יוכפלו גבולות האחריות כפי שנדרשו במקו
 
 .מקובל. ב

140 60 1 
 

 אחריות מוצר". –במקום הכתוב נבקש לכתוב: "ביטוח משולב . 1
 מבוקש להבהיר כי ביטוח חבות המוצר נערך על ידי הספק . 2

 במסגרת פוליסה משולבת עם אחריות מקצועית.    
 מבוקש כי לאחר המילים: "הספק ו/או"  בשורה  החמישית . 3

 המילה: "בגין".תתווסף     
 מבוקשת מחיקת המילה: "לפחות".  –לעניין תקופת הגילוי . 4
 מבוקשת החלפת המילים: "הורחב לכלול את האוניברסיטה . 5

 כמבוטח נוסף" במילים: "הורחב לשפות את האוניברסיטה".    
 לאחר המילים: "אחריות צולבת" מבוקשת הוספת המילים: . 6

    צועית אינו מכסה את חבות "אולם ביטוח אחריות מק    
 האוניברסיטה כלפי הספק."     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אין שינוי בסעיף ואולם, אם הזוכה במכרז  .1
ימציא אישור ביטוח כאשר יוחלפו המילים: 

"ביטוח חבות המוצר" במילים: "ביטוח 
חבות המוצר משולב עם ביטוח אחריות 

מקצועית", לא יהווה הדבר חריגה מתנאי 
 –המכרז.

 .לעיל 1 תשובה ראה .2
 .מקובל לא .3
, אם הזוכה במכרז ואולם בסעיף שינוי אין .4

 גילויימציא אישור ביטוח הכולל תקופת 
: המילה נמחקה ובו מעלהחודשים  6של 

 מתנאי חריגה הדבר יהווה לא"לפחות" 
 .המכרז

 במכרז הזוכה אם, ואולם בסעיף שינוי אין .5
 הוחלפו כאשר ביטוח אישור ימציא

 האוניברסיטה את לכלולרחב : "הוהמילים
 לשפות: "הורחב במילים" נוסף כמבוטח

" לא יהווה הדבר חריגה האוניברסיטה את
 מתנאי המכרז.

 פוליסת יש במכרז לזוכה אם, ואולם בסעיף שינוי אין
 מקצועית אחריות ביטוח עם משולבת מוצר חבות

 תאושר תוספת המילים המבוקשת.
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 -נבקש לכתוב: "ביטוח משולב אחריות מקצועיתבמקום הכתוב . 1
 מוצר".    
 , ביטוח אחריות מקצועית להוריד את גבול 2האם ניתן בסעיף . 2

 אלף דולר? 500האחריות המקצועית ל     
 מבוקש להבהיר כי ביטוח אחריות מקצועית נערך על ידי הספק . 3

 במסגרת פוליסה משולבת עם חבות המוצר.    
   לים: "ממעשה ו/או מחדל מקצועי" מבוקשת הוספת לאחר המי. 4

 המילה: "רשלני".     
 לאחר המילים: "בעקבות מקרה ביטוח" מבוקשת הוספת . 5

 המילה: "מכוסה".     
 לאחר המילים: "הפרת סודיות" מבוקשת הוספת המילים: . 6

 "בתום לב".     
 מבוקשת מחיקת המילה: "לפחות".  –לעניין תקופת הגילוי . 7
   מבוקשת החלפת המילים: "הורחב לכלול את האוניברסיטה . 8

 כמבוטח נוסף" במילים: "הורחב לשפות את האוניברסיטה".    
 נבקש למחוק סעיף זה.. 9
 
 
 
 
 
 
 
 

. אין שינוי בסעיף ואולם, אם הזוכה במכרז ימציא 
אחריות  אישור ביטוח כאשר יוחלפו המילים: "ביטוח

מקצועית" במילים: "ביטוח אחריות מקצועית משולב 
עם ביטוח חבות המוצר", לא יהווה הדבר חריגה 

 –מתנאי המכרז.
 .מקובל לא. 2
 .לעיל 1 הערה ראה. 3
 .מקובל לא. 4
 לאחר 5בשורה -ישונה כך הסעיף. מקובל. 5

: "בעקבות מקרה ביטוח" תתוסף המילה: המילים
 "מכוסה".

 ימציא במכרז הזוכה אם, ואולם בסעיף שינוי אין. 6
" סודיות: "הפרת המילים לאחר כאשר ביטוח אישור

יתווספו המילים: "בתום לב" לא יהווה הדבר חריגה 
 מתנאי המכרז.

. אין שינוי בסעיף ואולם, אם הזוכה במכרז ימציא 7
חודשים  6אישור ביטוח הכולל תקופת גילוי של 
לא יהווה הדבר מעלה ובו נמחקה המילה: "לפחות" 

 חריגה מתנאי המכרז.
. אין שינוי בסעיף ואולם, אם הזוכה במכרז ימציא 8

אישור ביטוח כאשר הוחלפו המילים: "הורחב לכלול 
את האוניברסיטה כמבוטח נוסף" במילים: "הורחב 
לשפות את האוניברסיטה" לא יהווה הדבר חריגה 

 מתנאי המכרז.
 פוליסה לעניין לעיל 1 הערה ראה. לא מקובל. 9

 .משולבת
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כללי לכל 
 הפוליסות

לאחר המילים: "לביטוח אחריות מקצועית" מבוקשת  .א 1
 הוספת המילים: "משולב עם חבות המוצר". 

מבוקש להבהיר כי היקף הכיסוי הניתן על פי ביטוח צד  .ב
שלישי וביטוח חבות מעבידים הנערכים על ידי הספק 

 .2013הינו על פי תנאי ביט 

זוכה במכרז לאין שינוי בסעיף ואולם, אם  .א
פוליסת ביטוח אחריות מקצועית  קיימת

משולבת עם חבות המוצר והוא ימציא 
שר לאחר המילים: "למעט כאאישור ביטוח 

הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית" 
" מוצר חבות עם: "משולב המילים יתווספו

 . המכרז מתנאי חריגה הדבר יהווה לא
 .לעיל 'א הערה ראה             
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 הפוליסות

4 
 ."30" -" ב60מבוקשת החלפת "

יוחלף  - לכללי לכל הפוליסות 4"ק בס. מקובל
 .30-ב 60המספר 
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