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אוניברסיטת חיפה
מכרז מס'  -468112הסכם מסגרת לשירותי תכנות לפרויקט יישום מודול - GM
אוניברסיטת חיפה
מסמך הבהרות ושינויים מספר 1
להלן מענה לשאלות הבהרה וכן שינויים שחלו במסמכי המכרז.
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.
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תשובה

שאלה
מבוקש להבהיר כי האוניברסיטה לא תבצע
בנוסח ההסכם נספח ה' למכרז שינויים
מהותיים ,אשר יש בהם בכדי לפגוע במציע
הנבחר ,להפחית באופן מהותי מזכויותיו או
לפגוע ביכולתו למלא את התחייבויותיו על פי
המענה למכרז ,שהוגש על ידי הספק.

במידה ויידרשו שינויים מהותיים
בהסכם להנחת דעת
האוניברסיטה ,הדבר יבוצע
בהסכמת הצדדים.

נבקש להוסיף כי כל החלטה תהא משיקולים
ענייניים בלבד.

לאחר המילים "לפי שיקול דעתה
הבלעדי" ייכתב "ומטעמים
סבירים"
סעיף (3ח) להסכם יתוקן בהתאם.
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11
18

18
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מבוקש לאפשר למציע להחליף את המתכנת
מטעמו בתוך  7ימי עסקים במקום בתוך 88
שעות.

בסעיף (3ג) להצעה ו(3ח) להסכם
במקום
" 88שעות" יבוא המשפט ":לא
יאוחר מ 5ימי עסקים"

נבקש לבטל את ערבות הביצוע או לחילופין
לקבל התחייבות מצד האוניברסיטה לקבלת
הזמנה בגובה ערבות הביצוע עבור כל שנה
בתקופת הסכם.

לא מקובל

נבקש לתקן כי במקרה של סתירה בין האמור
בהצעת החברה ומסמכי המכרז ,יהיה החברה
מחויבת על פי ההסכם ,והצעת החברה ותועדף
הפרשנות המתאימה להצעת החברה והמפרט
הטכני

לא מקובל.הסעיף יישאר בנוסחו

נבקש להוסיף כי הכול בהתאם לדרישות המכרז
וההסכם

הסעיף יישאר בנוסחו .לתשומת לב
המציעים כי עליהם להתחייב שהם
מחזיקים ויחזיקו בכל הרשיונות,
ההיתרים והאישורים הנדרשים על
פי הוראות כל דין לשם מתן
השירותים נשוא המכרז וההסכם.

נבקש להוסיף את תתי הסעיפים:
אין כל מניעה חוקית או אחרת
1.1
להתקשרותם בהסכם זה.
הוצגה להם הצעת החברה והשירותים
1.2
על פיה ,את התאמתה לצרכיו ומטרותיו ,וכי
לאחר שבחן את הצעת חברה מענה החברה
כמפורט בהסכם זה ונספחיו ,מצא את הצעת
החברה והשירותים על פיה מתאימים לדרישותיו
וצרכיו.
ידוע לאוניברסיטה שביצוע מוצלח של
1.3
הסכם זה ועמידת החברה בהתחייבויותיו
דורשים את שיתוף הפעולה של האוניברסיטה
וביצוע של הנושאים המסורים לאחריותה
כמפורט בהסכם זה ונספחיו.

סעיף (2ד) להסכם יהפוך להדדי.
לאחר סעיף (2ח) להסכם ייכתב:
האוניברסיטה מצהירה כי-
(ט) לאחר שבחנה את הצעת
החברה למכרז היא מצאה את
הצעתה מתאימה לדרישות
האוניברסיטה וצרכיה.
(י) ידוע לה שביצוע מוצלח של
ההסכם דורש את שיתוף הפעולה
של האוניברסיטה.
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נבקש להוסיף בשעות העבודה המקובלות
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מסמך ה' ההסכם
סעיף  8א' ,לוחות
הזמנים
מסמך ה' ההסכם
 8ד' ,לוחות הזמנים
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מבוקש לצמצם האחריות לנזקים ישירים בלבד.

לא מקובל

19
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נבקש להבהיר כי פגישות בהן ייקח חלק עובד
החברה תחויבנה על פי התעריף שהוסכם בסעיף
 1בהסכם.
נבקש להוסיף כי בלבד וההחלטה תהיה מסיבות
סבירות וענייניות ותינתן לחברה הודעה מראש
ובכתב של  18ימי עבודה ואפשרות להחליף את
המתכנת במתכנת אחר.

מקובל
ראו התייחסותנו בסעיף  3לעיל.

נבקש להוסיף בסיפא "אלא אם כן התריעה
החברה שלוחות הזמנים שהוגדרו בכתב ההזמנה
אינם קבילים ואינם ישמים לביצוע העבודה.
נבקש כי רק איחור מעל  11יום יהווה הפרה
יסודית המזכה בפיצוי וזאת רק לאחר
שהאוניברסיטה פנתה לחברה מראש ובכתב
והחברה לא תיקנה את האיחור .נבקש כי סך
הפיצוי ליום יעמוד על סך של  ₪ 211ויובהר כי
סך כל הפיצוי שישולם לאוניברסיטה לא יעלה
על מחצית הסכום אותו קיבלה החברה ב1 -
החודשים הקודמים.

בסוף הסעיף יבוא המשפט הבא:
"או במועד אחר שיוסכם בין
הצדדים".
סעיף (8ד) להסכם יתוקן לנוסח
הבא" :פיגור מעל  11ימים בביצוע
איזה מן התנאים המפורטים בכתב
ההזמנה ייחשב כהפרה יסודית של
ההסכם והאוניברסיטה תהא
רשאית להביא הסכם זה לידי
סיום מבלי לגרוע משאר הסעדים
העומדים לרשותה על פי הסכם זה
ועל פי כל דין .מבלי לגרוע מכל
זכות ו/או סעד הנתונים
לאוניברסיטה על פי הסכם זה ו/או
על פי כל דין ,מוסכם בזאת כי בגין
איחור של למעלה מ 85 -ימים
תשלם החברה לאוניברסיטה סך
של  ₪ 211לכל יום איחור כאמור.
יובהר כי סך כל הפיצוי שישולם
לאוניברסיטה מכוח סעיף זה לא
יעלה על הסכום אותו קיבלה
החברה ב 1 -החודשים הקודמים".

מבוקש להאריך את התקופה מ 18 -יום ל31 -
יום.

מקובל

נודה על הדדיות בסעיף ולאפשר גם לחברה
להביא לכדי סיום של ההסכם בהודעה מראש
ובכתב.
נבקש כי ימחקו המילים "לשביעות רצון" ויכתב
"בהתאם להוראות הסכם זה".
מבוקש להוסיף לסעיף כדלקמן " :לחברה תהא
הזכות לתת שירותים ללקוחות אחרים של
החברה בתקופת ההסכם וללא הגבלה ובלבד
שזכויותיה של האוניברסיטה על פי הסכם זה או
נספחיו לא ייפגעו".

לא מקובל

נבקש להגביל ולסייג לנזקים ישירים בלבד
כמו כן נבקש להגביל ולסייג ביחס לנזק אשר
ייגרם בחצרי האוניברסיטה ואשר ביחס עליו
תחול אחריות האוניברסיטה על פי דין
נבקש להוסיף בסיפא:
"מוסכם בזאת בין הצדדים כי בשום מקרה
שהוא ,לא יישא החברה באחריות כלפי מי
מאלה :בגין נזקים עקיפים ו/או נזקים
תוצאתיים ו/או נזקים כלכליים תוצאתיים
שיגרמו לאוניברסיטה ו/או למי מטעמה ו/או
לכל מי מהמפורטים בסעיף זה לעיל ,לרבות צד ג'
כלשהוא ,לרבות אך מבלי לגרוע בגין אובדן
הכנסות ו/או רווחים מנועים ו/או אובדן
הכנסות ,או מוניטין.
כמו כן יוסף" :על אף האמור בכל מקום אחר
בהסכם זה ,תהיה אחריות החברה כלפי

מקובל.
מקובל.

סעיף (8א) להסכם יוחלף בנוסח
להלן-
"החברה תהיה אחראית לכלל
הנזקים אשר יגרמו לאוניברסיטה
ו/או לחברה ו/או לצד שלישי אחר
כלשהו ו/או לרכוש או לחומרה,
בקשר עם ביצוע השירותים על ידה
ו/או על ידי מי מטעמה לפי הסכם
זה ו/או בהתאם לחובותיה על פי
דין ,והיא מתחייבת לפצות את
האוניברסיטה באופן מיידי בגין כל
נזק או הפסד שייגרמו כאמור.
למרות האמור לעיל ,מוסכם כי
החברה לא תהיה אחראית לנזקים
שיגרמו לאוניברסיטה כתוצאה
מאובדן הכנסה ,רווח מנוע ,אובדן
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מסמך ה' ההסכם
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21

21

21

25

25

15-21

28-29

31

האוניברסיטה ו/או מי מטעמו ו/או כל
המפורטים לעיל ו/או צד ג' כלשהוא ,מוגבלת
לנזקים ישירים ,שעילתם חוזית ו/או נזיקית
והקשורה במישרין לביצוע השירותים ,וכל זאת
עד לגובה סכום התמורה שתשולם בפועל לחברה
בגין השירותים במשך  12חודשים שקדמו
לאירוע הנזק".

נתונים ,אובדן זמן מחשב ולכל נזק
עקיף ו/או תוצאתי .הגבלת
האחריות שלעיל ,לא תחול ביחס
ל( :א) פיצויים בגין נזקי גוף ו/או
מוות; (ב) פיצויים בגין נזק שנגרם
בכוונה ו/או בזדון; (ג) שיפוי בגין
הפרת זכויות קנין רוחני; (ד) שיפוי
בגין תביעה לקיום יחסי עובד-
מעביד".

מבוקש לצמצם אחריות החברה לנזקים ישירים
בלבד.
בסוף יש להוסיף:
האמור לעיל לא יחול על ידיעה ו/או מידע הידוע
לכלל הציבור ,ידיעה ו/או מידע שהתקבל מצד ג'
ללא הפרת חובת הסודיות כלפי האוניברסיטה,
מידע שפותח באופן עצמאי ללא זיקה או שימוש
במידע סודי של האוניברסיטה ,מידע שגילויו
מחויב על פי דין (במגבלות חיוב הגילוי כאמור),
או מידע שניתנה הסכמה מפורטת של
האוניברסיטה לגילויו ,מראש ובכתב ,או
רעיונות ,תפישות ,וידע שבמידע ,הקשור לתחום
טכנולוגיית המידע אשר נשמרו באופן בלתי
אמצעי בזיכרונם של עובדי החברה שהיו בעלי
גישה למידע עפ"י ההסכם.
נבקש לשנות את בעלי השליטה ובעלי המניות
למורשי חתימה.

ראו התייחסותנו לסעיף  21לעיל.

מבוקש לצמצם את ההגבלה להעברה של מניות
השליטה בחברה ולשינוי בעמדת ההנהלה
הבכירה אשר יש בהם בכדי לפגוע באפשרותה של
החברה למלא את התחייבויותיה על פי ההסכם
ונספחיו.
מבוקש לצמצם לשינוי מהותי במניות השליטה
בחברה אשר יש בו בכדי לפגוע באפשרותה של
החברה למלא את התחייבויותיה על פי ההסכם
ונספחיו.
מבוקש להוסיף סעיף אי שידול לפיו
"האוניברסיטה לא תפנה למי מעובדי החברה או
למי טעמה באופן ישיר או עקיף ולא תנסה
לשדלם לסיים את העסקתם אצל החברה ולא
תנסה לגייסם לעבוד אצל האוניברסיטה ,מבלי
לקבל על כך את אישורה של החברה מראש
ובכתב בתקופת ההתקשרות על פי הסכם זה
ובמשך  12חודשים לאחר סיומו מכל סיבה
שהיא".
האם נדרש להחתים את חב' הביטוח על נספח 2
"אישור עריכת ביטוח" ולהעבירו כבר בשלב
הגשת ההצעה או חתימה של החברה בתחתית
המסמך ,והעברת אישור הביטוח לאחר הזכייה?

מבוקש לצמצם אחריות החברה לנזקים ישירים
בלבד.

לסוף הסעיף יתווסף המשפט הבא:
" האמור לעיל לא יחול על ידיעה
ו/או מידע הידוע לכלל הציבור,
ידיעה ו/או מידע שהתקבל מצד ג'
ללא הפרת חובת הסודיות כלפי
האוניברסיטה ,מידע שפותח באופן
עצמאי ללא זיקה או שימוש במידע
סודי של האוניברסיטה ,מידע
שגילויו מחויב על פי דין (במגבלות
חיוב הגילוי כאמור) ,או מידע
שניתנה הסכמה מפורטת של
האוניברסיטה לגילויו ,מראש
ובכתב".
יושמטו מן הסעיף המילים :
"בעליה ו/או בעלי שליטה ו/או
בעלי מניות בחברה וכן את".
סעיף (18ג) יימחק.

במקום "שינוי בבעלי המניות"
ייכתב "שינוי בבעלי השליטה"
מקובל.

חתימת חברת הביטוח על נספח
אישור עריכת ביטוחים תידרש רק
לאחר הזכייה .עם זאת המציע כן
נדרש לחתום על הנספח כמו גם על
כל יתר מסמכי המכרז וההסכם
כבר בשלב מועד הגשת ההצעה.
למרות האמור לעיל על המציעים
לוודא מראש עם מבטחיהם את
יכולתם לרכוש את הביטוחים
הנדרשים .לאחר הגשת ההצעה לא
תתקבלנה כל הסתייגויות
לדרישות הביטוח.
לא מקובל

לתשומת לב המתעניינים:
 .1יש להגיש את ההצעות למכרז עד לא יאוחר מיום ה' ,18.9.18 ,בשעה  12:11לתיבת המכרזים
בחדר  212/1אגף משק ומבנים ,בניין ראשי ,קומה ב' (מעל מוזיאון הכט).
 .2מועד תוקף ערבות להגשת ההצעה.18.12.18 :
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