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 31/1/2023תאריך: 
 אוניברסיטת חיפה

 
  02/2023מכרז מסגרת מס' 

 לאספקת שירותי ייעוץ בתחום המחשוב באוניברסיטת חיפה
 1מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 

 
 

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

 בחברה + חותמת החברה(.על המציע לצרף למסמכי ההצעה למכרז הודעה זו כשהיא חתומה ע"י המציע )חתימת בעל זכות החתימה 
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 הבהרות למסמכי המכרז:
 

 מס' סעיף פרק מס"ד
מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

1 

 כללי
 

המכרז בפורמט וורד )או לפחות את הטבלאות  האם ניתן לקבל את   
סיון באופן ילהוכחת הניסיון הנדרש( ולזאת לצורך מילוי טבלאות הנ

 ממוחשב.

 מקובל.  לא

2 

 את: WORDנבקש לקבל בפורמט וכדי למנוע טעויות, בכדי להקל עלינו,    כללי
 הצעה מחיר – 1מסמך ב'
 אודות ניסיון המציעתצהיר  – 2נספח ב'

 מקובל.  לא

3 
בפורמט  2את מסמך ב'על מנת שיהיה קל למלא את הנתונים נבקש לקבל    כללי

WORD 
 מקובל.  לא

4 

 –מסמך א' 
 כתב ההוראות

להבהרה לגבי התקשרויות הקיימות כיום עם האוניברסיטה למתן נודה  4 3.3
 שירותים הנכללים בתכולת המכרז.

מה דין התקשרות קיימת במידה והחברה המספקת שירות זה כיום איננה 
 זוכה בסל להמשך אספקתו? האם העסקת היועצים מטעמה תיפסק?  

במקום נותני  ולחליפין האם ספק שיזכה בסל יידרש להעמיד נותני שירות גם
 השירות הקיימים כיום באוניברסיטה?

 בעבודתם ימשיכו הקיימים היועצים
 דעת לשיקול בהתאם יוחלפו או

 3.6. ראו סעיף האוניברסיטה
 לכתב ההוראות. 

5 

 –מסמך א' 
 כתב ההוראות

חברתנו הינה חברה גדולה בעלת ניסיון של עשרות שנים במתן שירותי ייעוץ  4 4
בתחום המחשוב פעילות החברה מנוהלת תחת הנהלה אחת אולם, מבחינה 

 רישומית, החברה מאורגנת ביחידות עסקיות שונות. 
נבקש להבהיר כי לצורך המענה למכרז, המציע יוכל להציג ניסיון ופעילות 

 בבעלות מלאה של המציע כפעילות המציע.המתבצעת בחברת בת 
מנגנוני ניהול ותפעול מרכזיים הפועלים כגוף   יובהר כי למציע ולחברת הבת,

אחד בשליטה מלאה תחת חברת האם, המציע. אין כל משמעות להפרדה 
בין המציע לבין חברת הבת, לא מבחינה תפעולית ולא מבחינה עסקית, 

גיל והשוטף, כישות אחת לכל דבר והחברות מתנהלות במהלך העסקים הר
משותפת. החברות גם מדווחות לרשויות   ועניין, המנוהלת על ידי הנהלה

באופן משותף )דוחות מאוחדים(, וכך גם השוק והלקוחות, רואים בהן גוף 
 אחד. 

'קביעת תנאים להשתתפות  7.4.1.2לעניין זה נציין כי על פי הוראת תכ"ם 
כרז(', רשאית ועדת המכרזים לבחון ייחוס במכרז, )תנאים להשתתפות במ

עמידה בתנאי המכרז ואמות מידה של מציע לחברת אם או חברה אחרת 
קריטריונים: המציעה נמנית על  4 -באשכול החברות, וזאת בהתייחס ל

בבעלות   (2( הפועלות יחד כגוף אחד תחת חברה אם; )1אשכול חברות: )
טול משמעות תפעולית ועסקית; ( המבנה התאגידי נ100%ובשליטה מלאה )

 
 

 צריכים הסף תנאימקובל.  לא
 המציע עצמו.  אצל להתקיים

 
משפטית עצמאית,  ישות כל

המקיימת את תנאי הסף במכרז, 
 רשאית להשתתף במכרז. 
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 מס' סעיף פרק מס"ד
מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

( התנהלות חברות האשכול במהלך העסקים הרגיל והשוטף, היא כישות 3) 
 ( הדוחות הכספיים מאוחדים. 4ידי הנהלה אחת; )-אחת המנוהלת על

ובחינת   הואיל וכל הקריטריונים מתקיימים במציע, נבקש כי לצורך עמידה
של חברת בת באשכול  ניקוד איכות המציע, ניתן יהיה לייחס ניסיון

(, זאת מבלי שיש בדבר בכדי לגרוע, כמובן, מאחריות המציע 100%)ב
 להצעתו.

 
לחילופין, ככל שבקשתנו הנ"ל לא תתקבל, נבקש להבהיר כי אין כל מניעה 

ת בתנאי המכרז באופן עצמאי, יגישו ולכך שחברות הקבוצה, אשר עומד
מידה מלאה בכלל תנאי , בכפוף לענפרדים לסליםהצעות נפרדות למכרז, 

 לעניין אי תיאום מכרז. 5נספח ב'

6 
 –מסמך א' 

 כתב ההוראות
התאגדותו כעוסק מורשה אלא האם ניתן להכיר בניסיון של המציע גם טרם  4-5 4.2

 ?כשכיר
הניסיון צריך להיות של  – לא

 . עצמוהמציע 

7 
 –מסמך א' 

 כתב ההוראות
האם ניתן לכלול בניסיון המציע גם ניסיון של מי מעובדיו הנוכחיים גם טרם  4-5 4.2

 ?הצטרפותם למציע
הניסיון צריך להיות של  – לא

 . עצמוהמציע 

8 

 –מסמך א' 
 כתב ההוראות

נודה להבהרתכם באיזה פרוטוקול סיור מציעים מדובר, ככל הידוע לנו לא  5 5.8

 פורסם מידע אודות סיור מציעים למכרז זה.

המילים  –יתקיים סיור מציעים  לא
"וכן פרוטוקול סיור המציעים" 

 .יימחקו

9 

 –מסמך א' 
 כתב ההוראות

המילים  –יתקיים סיור מציעים  לא מתי יפורסם מועד לסיור המציעים? 5 5.8
"וכן פרוטוקול סיור המציעים" 

 .יימחקו

10 

 –מסמך א' 
 כתב ההוראות

לא מצויין כיצד יש להגיש את המכרז ? האם בתוך מעטפה? אם כן מה ניתן  6 7

 לרשום על גביה?

 אחד בעותק ההצעה את להגיש יש
 למפורט בהתאם, סגורה במעטפה
 .המכרז לתנאי 7, 6 בסעיפים

11 

 –מסמך א' 
 כתב ההוראות

המציע ניגש למספר רב של מכרזים מדי חודש. לאור זאת, כל תהליך  6 7.2

החתימה על מסמכי המכרז באופן ידני הנו מסורבל ולא יעיל. כמו כן, בשל 

אילוצי הקורונה לעתים קיים קושי לבצע את התהליך ההחתמה פיזית. 

יש  –לפיכך, נבקש אפשרות לחתום על מסמכי המכרז בחתימה ממוחשבת 

לציין כי הדבר אושר בתקופת הקורונה בשל הנסיבות והקל רבות על 

 התהליך. ככל שנדרש נוכל לצרף אישור עו"ד שמי שחתם אכן מורשה לכך.

 רבים אף עברו למתכונת של הגשה משרדי ממשלה ,לתשומת ליבכם

 ראו בפרטים בלינק להלן ,דיגיטלית

 gpa.go)(תיבת מכרזים דיגיטלית

 מקובל.  לא
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12 

 –מסמך א' 
 כתב ההוראות

7.7 
 2מס"ד

 בטבלה 2 בסעיף 7.7 בסעיף מניחים שנדרש אישור ממקבל השירות ולא )ככתוב( מנותן השירות 7
 יחליפו" השירות"מקבל  המילים

 ".השירות"נותן  המילים את

13 

 –מסמך א' 
 כתב ההוראות

המילים  "אשר יומצא נבקש כי לאחר המילים: "ואישור קיום ביטוחים" יבואו  8 10.1

ימי עסקים ממועד מתן הודעת הזכייה" אישור קיום הביטוחים תלוי  10תוך 

בעיקר בחברת הביטוח ובזמנים שלה, ומשכך נבקש שהות נוספת להמצאת 

 האישור החתום

 להלן.  14המענה בסעיף  ראו

14 
 –מסמך א' 

 כתב ההוראות
 ". ימים 10" ייכתב "ימים 7" במקום הדרוש להמצאת הסכם חתוםימים את משך הזמן  14-נבקש להאריך ל 8 10.1

15 

 –מסמך א' 
 כתב ההוראות

 לצורך בהתאם תשתנה ההעסקה מה היקף המשרות הצפוי לסלי השירותים השונים? 9 13.5
 היקף. לעת מעת האוניברסיטה של

 מהאשכולות אחד בכל המשרה
 משרה, מלאה משרה להיות יכול

 שירותים או קבועה חלקית
 וכל שעות בנק פי על מזדמנים

 דעתה לשיקול בהתאם לזאת
הבלעדי של האוניברסיטה. ראו 

 לתנאי המכרז.  3.6סעיף 

16 

 –מסמך א' 
 כתב ההוראות

מתבקש להבהיר כי במקרה בו מציע מבקש סודיות ביחס לחלק מסוים  9 13.9
בהצעתו )שאינו בגדר הצעת המחיר או רכיביה( והאוניברסיטה סוברת 
אחרת, תינתן למציע אפשרות להתנגד לחשיפת המידע הסודי הנטען, 

 בטרם ייחשף למציעים אחרים. 

 . מקובל

17 

 – 1נספח א'
מפרט סלי 
 השירותים

 מרחוק יינתן השירות אם ההחלטה האם ניתן לתת את השירות מרחוק? –השירות מיקום  11 
 תשתנה האוניברסיטה במשרדי או

 האוניברסיטה לצורכי בהתאם
 .הבלעדי דעתה ולשיקול

18 

 – 2נספח א'
היקף 

ההתקשרות 
 המינימלי

 1פח א'סהמופיע בנ WORKFLOWחסר ברשימת המודולים גם יישום  13 5
 5טבלה שורה 

בטבלה, לאחר המילים  5 בסעיף
"ומיישם הרשאות" יתווספו המילים 

 ".WORKFLOW"ומיישם 
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 מס' סעיף פרק מס"ד
מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

19 

 –מסמך ב' 
 הצעה למכרז

מבוא 
)מתחת 

 לנדון(

מתבקש להבהיר ולשנות בשורה הרביעית למבוא כך שבמקום "מגיש/ה  14
 בזאת את הצעתי" יבוא "מגיש/ה בזאת את הצעת המציע".

 שינוי בנוסח.  אין

20 
 –מסמך ב' 

 הצעה למכרז
מתבקש להבהיר ולשנות את האחריות על איכות השירותים, בשורה השנייה  15 9

 בס' האמור, כך שתחול על המציע ולא על המצהיר בשם המציע.
 הינה בשם המציע.  ההתחייבות

21 

 –מסמך ב' 
 הצעה למכרז

 במקום זה לסעיף להשיב יש נבקש אישורכם להשיב לסעיף זה בפורמט מצגת 15 10
המקום  אםבתמצית.  לו המיועד

בנוסף לצרף  ניתןאינו מספיק 
 מצגת. 

22 
 –מסמך ב' 

 הצעה למכרז
)פסקה  2יחולו החריגים בסעיף המונח "מידע"  כי על הגדרתנבקש להבהיר  16 13

 להסכם. 3שנייה( לנספח ג'
 שינוי בנוסח הסעיף.  אין

23 

 –מסמך ב' 
 הצעה למכרז

מתבקש להבהיר ולשנות את הס', כך שהמציע יתחייב למלא אחר כל  16 14
 –הוראות כתב זה, וכן שהמציע יתחייב לחתום על ההסכם בנוסח מסמך ג' 

 ולא המצהיר מטעם המציע.

היא בשם המציע,  ההתחייבות
 החתימה שלו.  מורשיבאמצעות 

24 

-1'נספח ב
הצעת טופס 

 מחירה

כיצד יש להגיש את הצעת המחיר? האם יחד עם שאר טפסי המכרז  לא צויין 18 1
 או במעטפות נפרדות?

 להוראות בהתאם, אחת במעטפה
 .המכרז לתנאי 7 בסעיף

25 

 –מסמך א' 
 כתב ההוראות

האם ניתן, לצורך הוכחת תנאי הסף באשכול מסוים, ניסיון מכמה לקוחות  4-5 4.2

 בסל?שהעלות המצטברת של הייעוץ היא כמבוקש 

 על הסףלנוסח תנאי  בהתאם
 לפחות אחת חברה להציג המציע
 בהיקף התקשרות מולה שביצע

( 2)עפ"י נספח א' הנדרש המינימלי
ההתקשרות המינימלי  כשסכום
 אותה מול כולוהינו  המדובר

 .חברה

26 

 – 2'נספח ב
תצהיר אודות 

 ניסיון המציע

 21-19 ולהציג לכל סל מספר לקוחות נודה לאישורכם כי ניתן לשכפל את הנספח  
להם סופקו השירותים כך שביחד מכסים את כל הדרישות הטכניות והיקף 

 הפעילות הכספי הנדרשים

 לנוסח בהתאם - נדחית הבקשה
 חברה להציג המציע על הסף תנאי
 מולה שביצע לפחות אחת

 המינימלי בהיקף התקשרות
 ההתקשרות כשסכום הנדרש

 מול כולו הינו המדובר המינימלי
 . חברה אותה

27 

 – 2'נספח ב
תצהיר אודות 

 ניסיון המציע

ביצעו  5אשכול  –האם נדרש לטובת הצגת ניסיון העבר שמיישמי המודולים  20 1
 יישום בכלל המודולים המצויינים או שמספיק רק בחלקם? 

 מספיק 4.2 סף תנאי הוכחת לצורך
 ממרכיבי בחלק ניסיון להוכיח

 שיזכה הספק אולם האשכול
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 בכל שירותים לספק מתחייב
 . .המודולים

28 

 – 2'נספח ב
תצהיר אודות 

 ניסיון המציע

נבקש להסיר את הדרישה לצירוף אישורי לקוחות המציע כנדרש בנספח ב'   21 1
, וכי פרטי אנשי הקשר אצל לקוחות המציע יהוו אסמכתא מספקת לעניין 2

 זה.

מהחברה מקבלת  לאישור הדרישה
"נוסח אישור  –השירות מבוטלת 
 יימחק.  21החברה" בעמוד 

29 

 -מסמך ג' 
 הסכם

על פי כללי הפרשנות, בכל מקרה של סתירה יש לפרש לרעת המנסח, לכן  27 1.3
אין כל הגיון כי במקרה של סתירה, 'תגבורנה ההוראה המיטיבה עם 

הכל בהתאם לקביעת האוניברסיטה או זו שמרחיבה את אחריות החברה, 
האוניברסיטה'. נבקש כי ככל וקיימת סתירה הנושא יוכרע בהסכמה בין 

הצדדים, ככל ולא הושגה הסכמה, הדבר יוכרע בהתאם לברירת הדין 
 והשיפוט המפורטת בהסכם.

 שינוי בנוסח הסעיף.  אין

30 

 -מסמך ג' 
 הסכם

מתבקש להבהיר ולשנות את הס', כך שהצהרת נותן השירותים על בקיאות  27 2.3
עובדיו וכל מי מטעמו, בכל החוקים, התקנות, הצווים ושאר הדינים החלים 
על מתן השירותים תצומצם באופן שההצהרה תחול רק על נותן השירותים 

אין זה הגיוני לדרוש מכל אדם מן השורה, בטח אחד שלא יספק את  –
ים לאוניברסיטה, לדעת את כל החוקים, התקנות, הצווים ושאר השירות

הדינים האמורים. לכל הפחות, יש לצמצם את ההצהרה כך שתחול רק על 
 נותן השירותים ומי מטעמו שיספק את השירותים.

 "ועובדיו" תימחק.  המילה

31 

 -מסמך ג' 
 הסכם

נבקש לכתוב "כפי  לאחר המילים "וכל נתון אחר הקשור בביצוע הסכם זה" 27 2.6
שאלו פורטו במסגרת המכרז". נבקש למחוק את המילים " והוא יהיה מנועה 

מלטעון טענות או לתבוע תביעות בקשר עם כל אלה" הפוגע בזכות נותן 
 השירות לפנות לערכאות כדין.

 שינוי בנוסח הסעיף.  אין

32 

 -מסמך ג' 
 הסכם

יהיה אחראי כלפי  כי נותן השירותהבא: יובהר  2.8נבקש להוסיף את סעיף  27 2.8
 על .זהובהתאם לתנאי הסכם  מקצועיותהשירותים ב לביצוע אוניברסיטהה

עובדי נותן את  לנהל אוניברסיטהאף האמור לעיל, יובהר כי באחריות ה
לא  נותן השירותמשימות ולבקר את איכות ביצוען.  הםלהקצות ל השירות

 אוניברסיטה.התאם להנחיות היישא באחריות לתוצרי העבודות שבוצעו ב

 מקובל.   לא

33 

 -מסמך ג' 
 הסכם

"מי מטעם נותן -מתבקש להבהיר ולשנות את "עובדי נותן השירות" ל 28 3.6
השירות", או נוסח  דומה אחר, כך שיהיה ברור שנותן השירות יוכל לספק 
את השירותים באמצעות נותני שירותים מטעמו ולא רק באמצעות עובדים 

 שכירים. 

"עובדי" ייכתבו  המילה במקום
 המילים "מי מטעם". 

34 

 -מסמך ג' 
 הסכם

מתבקש להבהיר ולשנות את הפסקה השנייה בס', כך שימחק החלק  28 3.8
המתחיל ב"ואם תחליט שלא לאשרו" עד סוף הפסקה, או לכל הפחות לרכך 
את מנגנון הביטול המיידי, בכך שזכות הביטול האמורה תקום לאוניברסיטה 

המילים "מכל סיבה שהיא וללא 
נימוק" יימחקו ובמקומם יבואו 

המילה  .ם"המילים "מטעמים סבירי
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מועמדים שהוצעו ושנפסלו מטעמים סבירים שנומקו.  3רק לאחר פסילת 
האוניברסיטה רשאית להביא את ההסכם לסיומו המוקדם  4.2ממילא לפי ס' 

 ימים.  30מכל סיבה בהודעה בכתב של 

תימחק ובמקומה יבואו "לאלתר" 
 ."המילים "בהתראה מראש ובכתב

 

35 

 -מסמך ג' 
 הסכם

נבקש להבהיר כי האוניברסיטה לא תתנגד למינוי איש הצוות המחליף ככל  28 3.8
 שהוא עומד בתנאי המכרז, אלא מטעמים סבירים.

 .  34המענה בסעיף  ראו

36 

 -מסמך ג' 
 הסכם

בפסקה השנייה, לאחר המילים "שלא לאשרו" נבקש למחוק את המילים  28 3.8
"מכל סיבה שהיא וללא נימוק" ובמקומן לכתוב "משיקולים סבירים שיפורטו 

 בכתב" 

 .  34המענה בסעיף  ראו

37 

 -מסמך ג' 
 הסכם

יום מראש ובכתב  60נבקש להבהיר כי סיום מטעמי נוחות יעשה בהודעה  28 4.2
ישלם לספק גם תמורה יחסית בגין אבני דרך בתהליך/שירותים וכי המזמין 

 שבוצעו בפועל.

 60" ייכתב "ימים 30" במקום
 ". ימים

 
: יתווספו המילים 4.2בסיפת סעיף 

"במקרה של קיצור תקופת 
סעיף זה, ההתקשרות על פי 

 נותןלהאוניברסיטה תשלם 
תמורת השירותים שסיפק  השירות

בפועל עד למועד סיום 
 ".  ההתקשרות

38 

 -מסמך ג' 
 הסכם

מבוקש להבהיר שאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות החברה לקבל את  28 4.2
מלוא התמורה המגיעה לי בגין השירותים ו/או הרישיונות אשר סופקו על ידי 

 החברה קודם למועד הפסקת ההתקשרות בפועל.

 . 37ראו המענה בסעיף 

39 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 . 37ראו המענה בסעיף  ימים מראש" 60ימים מראש" ייכתב " 30נבקש כי במקום " 28 4.2

40 

 -מסמך ג' 
 הסכם

יום  60נבקש כי במקרה של אי תשלום במועד של תשלום כלשהו, לאחר  29 5.5
השירותים  מהמועד המיועד לתשלומו, החברה תהא רשאית לעכב את ביצוע

ו/או לעכב אצלה חומר כלשהו, עד לקבלת התשלום המגיע לה על פי תנאי 
 הסכם זה, כמקובל.

 שינוי בנוסח הסעיף.  אין

41 
 -מסמך ג' 

 הסכם
יובהר כי נותן השירות לא יישא באחריות בגין שירותים אשר מבוצעים על ידי  29 6.2

 ספקים אחרים.
ראו הגדרת "שירותים" בסעיף 

1.4 . 

42 

 -מסמך ג' 
 הסכם

נבקש להבהיר כי גובה השיפוי יהיה בהתאם לקביעת בית משפט  .1 29 7
מוסמך בפסק דין שביצועו לא עוכב. כמו כן, האוניברסיטה ו/או מי 
מטעמה מתחייבים שלא להתפשר ו/או להגיע להסדר כלשהו בהליך 

 לא מקובל.  .1

 

 . הסעיף בנוסח שינוי אין .2
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מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של נותן השירות לכך מראש 
 ובכתב.

 .7.2כי תימחק המילה "לפצות" בסעיף נבקש  .2

 

43 

 -מסמך ג' 
 הסכם

חודשי  12נבקש להבהיר כי אחריות הספק תהא מוגבלת לגובה של  29 7.1
 התמורה.

בכל " חדש : 7.4יתווסף סעיף  
מקרה ולמען הספר ספק, האחריות 

ו/או מי  נותן השירותהכוללת של 
מטעמו, כלפי האוניברסיטה או כל 
צד שלישי בעבור כל נזק ותביעה 
בקשר להסכם זה, לא תעלה על 

על  נותן השירותהסכום ששולם ל
ידי האוניברסיטה על פי הסכם זה, 

עבור השירות נשוא הנזק/ 
התביעה, למעט במקרים של 
נותן רשלנות רבתית ו/או זדון של 

 ."ו/או מי מטעמו השירות

44 

 -מסמך ג' 
 הסכם

נבקש להבהיר כי נותן השירותים לא יהא אחראי ל"נזיקים עקיפים"  אשר  29 7.1-7.3
יכללו נזקים שיגרמו לאוניברסיטה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מאובדן 
הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב ולכל נזק תוצאתי ו/או 

 עקיף ו/או מקרי. 

 שינוי בנוסח הסעיף.  אין

45 

 -מסמך ג' 
 הסכם

נבקש לקבוע כי כל שיפוי יהיה על פי פסק דין חלוט וכן כי תקרת אחריות  29 7.2
 12החברה תהיה עד סכום השווה לתמורה ששולמה לחברה במהלך 

 החודשים שקדמו לאירוע הנזק.

 .43 בסעיף המענה ראו

46 

 -מסמך ג' 
 הסכם

ולמחוק בשורה השנייה את המילים "או העלולים להיגרם". מתבקש להבהיר  29 7.2
חובת הפיצוי והשיפוי צריכה להיות רק על נזק שהתרחש ולא על נזק 

 תיאורטי.

 המילים "או העלולים להיגרם"
  יימחקו.

47 

 -מסמך ג' 
 הסכם

מתבקש להבהיר ולהוסיף בס' תקרה לגובה אחריות נותן השירותים במקרה  29 7.2
)"הגבלת האחריות לנזקים  7.3כפי שעולה שצריך להיות לפי ס' של נזקים, 

( 7.3ישירים דלעיל"(, באופן שהאחריות תוגבל )חוץ במקרים המנויים בס' 
החודשים  12-לסכום שקיבל נותן השירותים בפועל מהאוניברסיטה ב

 האחרונים ביחס לסל השירותים הרלוונטי, לפני קרות הנזק.

 . 43המענה בסעיף  ראו

48 

 -מסמך ג' 
 הסכם

בוקש להבהיר שאחריותו המצטברת של הספק על פי סעיף זה לא תעלה,  29 7.2
חודשי  (6בכל מקרה, על סך התמורה אשר שולמה לו בפועל במהלך ששת )

  הפעילות שקדמו למועד קרות הנזק.

 .43לא מקובל, ראו המענה בסעיף 
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49 

 -מסמך ג' 
 הסכם

שהאוניברסיטה תאפשר לספק להתגונן על חשבונו מפני כל מבוקש להבהיר  29 7.3
תביעה כאמור וכי רק קביעה חלוטה של בית הדין לעבודה תיחשב כקביעה 

 היוצרת חבות על פי סעיף זה.

 7.2בסיפת סעיף  –חלקית  מקובל
האוניברסיטה יתווספו המילים: 

על כל תביעה  השירות נותןתודיע ל
או דרישה, ככל שתתקבל כזו, 

ההזדמנות  השירות נותןותינתן ל

 .להתגונן

50 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז נבקש להסיר את המילים: "ו/או על פי דין" 29 .8

51 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 המכרזלא יהיה שינוי במסמכי  נבקש למחוק את המילה: "כל" בשורה השניה. 29 .8

52 
 -מסמך ג' 

 הסכם
נבקש להחליף את המילים: "למשך שלוש שנים נוספות לפחות" במילים:  29 .8

חודשים נוספים". 12"למשך   
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

53 
 -מסמך ג' 

 הסכם
נבקש להחליף את המילים "ולעניין הביטוחים הנערכים" נבקש להוסיף את  29 .8

אחריות מקצועית הנערכים".המילים "ולעניין ביטוחי   
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

54 
 -מסמך ג' 

 הסכם
נבקש כי לאחר המילים: "כלפי צד ג' לביטוח אחריות" יבואו המילים: "נותן  29 .8.1

 השירותים".
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

55 
 -מסמך ג' 

 הסכם
נבקש כי לאחר המילים: "על פי דין" בשורה הראשונה, יבואו המילים: "בגין  29 .8.1

 נזק שיגרם לצד שלישי עקב מעשי או מחדלי נותן השירותים." 
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

56 

 -מסמך ג' 
 הסכם

$. 1,000,000 -ל₪  4,000,000 -נבקש להחליף את גבול האחריות מ 29 .8.1 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז אך  
ניתן יהיה לקבל מיליון דולר 

 ₪ מיליון  4כחלופה ל 

57 

 -מסמך ג' 
 הסכם

 -לא יהיה שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק את המילה: "שנתית" בשורה השניה. 29 .8.1
אישור ביטוח בגין  ככל שימסר

תקופה ארוכה משנה סכומי 
הביטוח צריכים להיות מותאמים 

 באופן יחסי

58 
 -מסמך ג' 

 הסכם
"322 -נבקש להסיר את המילים: "הגדרת האוניברסיטה כצד ג' 29 .8.1  לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 

59 
 -מסמך ג' 

 הסכם
משנה" את המילים: "חבות נבקש להוסיף לפני המילים: "קבלנים וקבלני  29 .8.1

 נותן השירותים כלפי ובגין":
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

60 

 -מסמך ג' 
 הסכם

 מבוקש כי: 29 .8.1
 המילים "לביטוח אחריות על פי דין" תמחקנה. .1
 המילה "שנתית" תמחק.  .2

 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז
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61 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז מבוקש כי המילה "מעסיקים" תמחק ובקומה ייכתב "מעבידים".  29 8.2

62 
 -מסמך ג' 

 הסכם
" מעסיקים" בשורה הראשונה, במילה:  נבקש להחליף את המילה: 29 8.2

 "עובדים".
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

63 

 -מסמך ג' 
 הסכם

נבקש להחליף את המילים: "לביטוח אחריות על פי דין" במילים: "המבטח  29 8.2
את חבות נותן השירותים על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או חוק 

".1980 -אחריות למוצרים פגומים תש"ם  

 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

64 
 -מסמך ג' 

 הסכם
במילה: "לשפות". נבקש להחליף את המילה: "לכלול" בשורה השניה 29 8.2  לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 

65 

 -מסמך ג' 
 הסכם

אין  -לא יהיה שינוי במסמכי המכרז "כמבוטח נוסף" בשורה השלישית. נבקש להסיר את המילים: 29 8.2
מדובר במבוטח נוסף מלא אלא 

 כמקובל בכיסוי זה

66 
 -מסמך ג' 

 הסכם
בשורה השלישית במילה: "כמעבידםנבקש להחליף את המילה: "כמעסיקם"  29 8.2  לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 

67 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק את המילים: "למרות כל האמור לעיל". 29 8.2

68 

 -מסמך ג' 
 הסכם

 נבקש כי "ביטוח אחריות מעסיקים" יעודכן ל "ביטוח חבות מעבידים". .א 29 8.2

 הסעיף יימחקו המילים "למרות כל האמור לעיל". נבקש כי בסיפא .ב

 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

69 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 –נבקש להוסיף לאחר המילים "ביטוח אחריות מקצועית" את המילים  30 8.3

 "לביטוח אחריות על פי דין".
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

70 
 -מסמך ג' 

 הסכם
"ביטוח אחריות מקצועית" יבואו המילים: "משולבת  נבקש כי לאחר המילים: 30 8.3

 חבות המוצר המכסה את חבות נותן השירותים על פי דין"
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

71 

 -מסמך ג' 
 הסכם

.1,000,000$ -ל₪  4,000,000נבקש להחליף את גבול האחריות מ  30 8.3 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז אך  
ניתן לקבל כיסוי דולרי של מליון 

 מיליון  4 –דולר במקום שקלי 

72 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק את המילה: "שנתית" בשורה השניה. 30 8.3

73 

 -מסמך ג' 
 הסכם

 -במסמכי המכרזלא יהיה שינוי  מבוקש כי המילה "שנתית" תמחק. 30 8.3
כיסוי מעל לשנה יוצג לפי כיסוי 

 מותאם לתקופה

74 

 -מסמך ג' 
 הסכם

המציע חבר ברשת גלובאלית וככזה מחויב בביטוח אחריות מקצועית  30 8.3
מחברה זרה. לאור האמור, נבקש אישורכם להמציא ביטוח זה על גבי מסמך 

 של המבטח הזר כל הוא כולל את עיקרי הביטוח המבוקשים.

 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז
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75 
 -מסמך ג' 

 הסכם
  322מבוקש כי המילים "האוניברסיטה תוגדר כצד ג'" תמחקנה וכן קוד  30 8.4

 ימחק. 
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

76 
 -מסמך ג' 

 הסכם
נבקש להסיר את המילים: "נזק ו/או אבדן עקב שירותי תוכנה או חומרה"  30 8.4

ייעוץ.מדובר בשירותי   
 מקובל

77 
 -מסמך ג' 

 הסכם
נבקש להסיר את המילים: "כיסוי נזק עקב מוצר טכנולוגי" מדובר בשירותי  30 8.4

 ייעוץ.
 מקובל

78 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז "מקרה ביטוח" תתווסף המילה: מכוסה". נבקש כי לאחר המילים: 30 8.4

79 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז נבקש כי לאחר המילים: "פגיעה בפרטיות" יבואו המילים: "בתום לב". 30 8.4

80 
 -מסמך ג' 

 הסכם
.321והמלל שצמוד לו בקוד  304נבקש להחליף את קוד  30 8.4 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז אך  

 321ניתן לקבל גם קוד 

81 
 -מסמך ג' 

 הסכם
והמלל הצמוד לו. 322קוד נבקש להסיר את  30 8.4  לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 

82 

 -מסמך ג' 
 הסכם

 נבקש כי הסעיפים הבאים יוסרו מהטבלה: 30 8.4
 נזק ו/או אבדן עקב שירותי תוכנה או חומרה. .א
 כיסוי נזק עקב מוצר טכנולוגי  .ב

.322קוד  -האוניברסיטה תוגדר כצד ג'   

 א ו ב מקובל.
 

שינוי לא יהיה  -החלק האחרון
 במסמכי המכרז

83 
 -מסמך ג' 

 הסכם
נבקש להחליף את המילים: "כל ביטוחי נותן השירותים" במילים: "ביטוחי  30 8.5

 נותן השירותים המצוינים לעיל" 
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

84 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 המכרזלא יהיה שינוי במסמכי  נבקש למחוק את המילה: "כל" בשורה השניה. 30 8.5

85 
 -מסמך ג' 

 הסכם
לאחר המילים "נותן השירות" נבקש להוסיף את המילים "בקשר להסכם  30 8.5

 זה".
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

86 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז נבקש להחליף את המילים: "מחובת הזהירות" במילה: "מחובות". 30 8.6

87 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק את המילים: "על פי הפוליסה". 30 8.6

88 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז "עם". נבקש להחליף את המילים: "ללא צורך בכל" במילה: 30 8.7

89 

 -מסמך ג' 
 הסכם

"ו/או " את המילים: 2נבקש להוסיף לאחר המילים: "המצורף כנספח ג' 30 8.7
בנוסח אחר בפורמט האחיד אשר לא יפחת מדרישות הביטוח המפורטות 

".2בנספח ג'  

 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז
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90 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק את המילה: "מיד" בשורה השלישית. 30 8.7

91 
 -מסמך ג' 

 הסכם
הראשונה. נבקש למחוק את המילה: "כל" בשורה 30 8.8  לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 

92 

 -מסמך ג' 
 הסכם

נבקש להסיר את המילים: "את שאר הביטוחים וההתחייבויות הדרושים ו/או  30 8.8
בות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור" הנדרשים לשם מתן השירותים לר

האמור יוצר אי וודאות בנוגע לדרישות מנותן השירותים, יש לציין דרישות 
 ביטוח פרטניות הנדרשות מנותן השירותים. 

 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

93 

 -מסמך ג' 
 הסכם

נבקש להסיר את המילים: "ביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך  30 8.8
מתן השירותים ו/או המובאים על ידי נותן השירות לחצרי האוניברסיטה. כן 

מתחייב נותן השירותים לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי 
מדובר ₪"  600,000מסך של  רכב כאמור בגבולות אחריות שלא יפחתו

 בשירותי ייעוץ בתחום המחשוב.
לחלופין נבקש להחליף את המילים "בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 

₪". 500,000במילים: "בגבול אחריות בסך ₪  600,000  

 -לא יהיה שינוי במסמכי המכרז
 מקובל כיסוי מופחת 

94 
 -מסמך ג' 

 הסכם
₪ 400,000גבולות האחריות לכלי רכב ל: לבקש לעדכן את  30 8.8  מקובל להציג כיסוי מופחת 

95 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק את המילה: "כל" בשורה השלישית. 30 8.9

96 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז נבקש להסיר את המילה: "כל" בשורה הרביעית. 30 8.10

97 
 -מסמך ג' 

 הסכם
נבקש להוסיף בסיפא את המילים: "וזאת מבלי לגרוע מהוראות חוזר  30 8.10

 המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון"
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

98 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 המכרזלא יהיה שינוי במסמכי  מבוקש כי המילים "וכן בגין...לרכוש כאמור" תמחקנה.   30 8.11

99 
 -מסמך ג' 

 הסכם
נבקש להחליף את המילים: "וכל מי מטעמה" במילים: "ועובדיה ו/או  30 8.11

 מנהליה"
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

100 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז נבקש להחליף את המילים: "לכל אובדן" במילה: "לאובדן". 30 8.11

101 
 -מסמך ג' 

 הסכם
נבקש למחוק את המילים: "וכן בגין כל אובדן תוצאתי שייגרם עקב אובדן  30 8.11

 ו/או נזק לרכוש כאמור".
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

102 
 -מסמך ג' 

 הסכם
נבקש להוסיף לפני המילים: "ולא תהיה לנותן השירות כל טענה" את  30 8.11

המילים: "בגין נזק אשר לנותן השירות הזכות לשיפוי בגינו על פי הביטוחים 
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז



 

 

 24מתוך  13עמוד 
 

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים

 
 

 מס' סעיף פרק מס"ד
מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

יה זכאי לשיפוי אלמלא המפורטים באישור עריכת הביטוח, או שה
 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות"

103 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק את המילה: "כל" בשורה הרביעית בשני מופעיה. 30 8.11

104 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז נבקש להסיר את המילים "וכן בגין כל אובדן תוצאתי". 30 8.11

105 

 -מסמך ג' 
 הסכם

 נבקש להוסיף לסעיף את המשפט הבא:  30 8.11
תוגבל לנזקים ישירים נותן השירותים "למרות כל האמור לעיל, אחריותו של 
באחריות  יישא לאנותן השירותים בלבד אשר נגרמו על ידו. בכול מקרה, 

כלפיכם בגין כל פעולה, נזקים, תביעות, התחייבויות, עלויות, הוצאות או 
בכל דרך שהיא לשירותים בסכום מצרפי הפסד הנובעים או מתייחסים 

עבור השירותים לנותן השירותים העולה על שכר הטרחה ששולם בפועל 
מוקדם תאריך שהוא חודשים המסתיימת ב 12שסופקו במהלך תקופה של 

( מועד קרות הנזק.2( סיום ההתקשרות או )1מבין )  
הונאה הגבלת סכום האחריות לא תחול ביחס לנזקים ישירים שנגרמו עקב 

או מי מטעמו.".נותן השירותים או פעולה בזדון של   

 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

106 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז נבקש להוסיף לאחר המילים: "אופי והיקף ההתקשרות" את המילה: "עימו". 30 8.12

107 
 -מסמך ג' 

 הסכם
כל חברה ו/או ישות משפטית קשורה נבקש למחוק את המילים "ו/או  30 8.13

 למזמין".
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

108 
 -מסמך ג' 

 הסכם
נבקש להסיר את הפסקה הראשונה בסעיף, באישור הביטוח מופיע בשדה  30 8.13

 מבקש האשור המלל הרלוונטי.
 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

109 

 -מסמך ג' 
 הסכם

המילים בהדגשה: הפרה יסודית של ההסכם" את נבקש להוסיף לאחר  30 8.13
המילים: "אולם אי המצאת אישור ביטוח לא תהווה הפרה יסודית אלא אם 

ימי עסקים ממועד הבקשה להמצאת האישור" 14חלפו   

 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

110 

 -מסמך ג' 
 הסכם

המצאת  נבקש להוסיף בסיפא את המשפט הבא: "על אף האמור לעיל, אי 30 8.13
 10אישור ביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית של ההסכם אלא אם חלפו 

 ימים ממועד בקשת האוניברסיטה לנותן השירות בכתב להמצאת האמור".

 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

111 

 -מסמך ג' 
 הסכם

סעיף  - 8
אחרון 
לסעיף 
 הביטוח

המצאת אישור -על אף האמור, מוסכם כי אי מבוקש כי בסיפא ייכתב " 31
ימים  14עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

בכתב להמצאת אישור עריכת הביטוח  האוניברסיטה עד דרישתוממ
 ".כאמור

 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

112 
 -מסמך ג' 

 הסכם
לעניין התחייבות  נבקש להוסיף לסעיף זה את המגבלות הסטנדרטיות 31 9

  לשמירה על סודיות, כך שההתחייבות לסודיות לא תחול על מידע שהינו:
 3בנספח ג' יםהמפורט הסייגים ראו

 . 2בסעיף 
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 בגדר נחלת הכלל; שנמסר לנותן השירות מצד שלישי אשר החזיק בו כדין;
מידע שכבר היה ידוע לנותן השירות במועד קבלת המידע שלא מאת 

מידע שפותח ו/או יפותח באופן עצמאי על ידי נותן השירות  האוניברסיטה;
-knowושאינו מבוסס או כולל את המידע של האוניברסיטה; ידע מקצועי, 

how מתודולוגיה, רעיונות ושיטות עבודה של נותן השירות שאינם ייחודיים ,
 לאוניברסיטה; מידע שיש לגלותו על פי צו של רשות מוסמכת.

יתווספו  3ג' בנספח 2 לסעיף
( מידע שפותח ו/או 4המילים: ")

 נותןיפותח באופן עצמאי על ידי 
ושאינו מבוסס או כולל את  השירות

מקצועי של  ידע( 5י; )המידע הסוד
הספק ו/או מתודולוגיה ו/או שיטות 

עבודה כלליים, שאינם ייחודיים 

 ."לאוניברסיטה

113 
 -ג' מסמך 
 הסכם

)פסקה  2יחולו החריגים בסעיף המונח "מידע"  כי על הגדרתנבקש להבהיר  31 9
 להסכם. 3שנייה( לנספח ג'

 שינוי בנוסח הסעיף.  אין

114 

 -מסמך ג' 
 הסכם

הפסקה הבאה:נבקש להוסיף את  31 9  

למעט חומרים שהינם  המזמין/עורך המכרז הינו הבעלים הבלעדי במידע."

וכן למעט חומר / ניירות עבודה הנדרשים נותן השירותים פיתוח עצמי של 

 לגיבוי העבודה שבוצעה על פי הכללים המקובלים לשמירת ניירות עבודה".

 .מקובל לא

115 

 -מסמך ג' 
 הסכם

חודשים מתום  36-נבקש כי ה"חתימה על הצהרת הסודיות תוגבל ל 31 9

 ההתקשרות"

 .מקובל לא

116 

 -מסמך ג' 
 הסכם

 תוצרי הפצת של סודיות ואבטחת מידע יכלול הגבלהסעיף נבקש כי  31 9

 ובהתאם המזמין/עורך המכרז שאינו' ג נותן השירותים לצד של העבודה

הבאים: המשפטים יתווספו לאמור  

 שאינו התוצרים מקבל כלפי אחריות לנותן השירותים כל תהיה לא .1

 . המזמין/עורך המכרז

 אדם לשתף או/ו המזמין/עורך המכרז להפיץ שאינו גורם כל על איסור חל
 אישור ללא נותן השירותים, ידי על שהוכנו התוצרים של בתוכנם אחר

 מהמזמין/עורך המכרז ומנותן השירותים. בכתב מפורש

 מקובל.  לא

117 

 -מסמך ג' 
 הסכם

בחוזה יכלול הגבלה של הפצת תוצרי העבודה של  יתווסף סעיףבקש כי נ 31 9
ובהתאם לאמור יתווספו  המזמין/עורך המכרז לצד ג' שאינונותן השירותים 

כל אחריות כלפי מקבל ל נותן השירותים המשפטים הבאים: "לא תהיה 
. כמו כן, חל איסור על כל גורם שאינו המזמין/עורך המכרזהתוצרים שאינו 

פיץ ו/או לשתף אדם אחר בתוכנם של התוצרים לההמזמין/עורך המכרז 
המזמין/עורך ללא אישור מפורש בכתב מ נותן השירותים,שהוכנו על ידי 

 ."נותן השירותיםוהמכרז 

 .מקובל לא
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118 

 -מסמך ג' 
 הסכם

נבקש לציין בסיפא כי הספק רשאי לפרסם כי הוא נותן או נתן את השירותים  31 9.4
 למזמין/עורך המכרז.

: המיליםהסעיף יתווספו  בסיפת
יהא רשאי  רותנותן השי כי מובהר"

נתן  אולפרסם כי הוא נותן 
 ". טהשירותים לאוניברסי

119 
 -מסמך ג' 

 הסכם
נחשף בהקשר למידע סודי נבקש להוסיף בסוף המשפט: למעט מידע ש 31 9.4

 או שהגילוי מתחייב על פי חוק. רגולטוריתבעקבות דרישה חוקית של רשות 
הסייגים בפסקה השנייה  ראו

 . 3לנספח ג' 2בסעיף 

120 

 -מסמך ג' 
 הסכם

מבוקש להבהיר כי "מידע" לא יכלול: מידע שהוא נחלת הכלל או שיהפוך  31 9.4
לנחלת הכלל שלא עקב הפרת הסכם זה; מידע אשר על פי ראיות בכתב, 

היה בידי המציע הזוכה או מי מטעמו עובר להתקשרותו בהסכם עם 
האוניברסיטה; מידע שהוא בגדר ידיעותיו הסבירות והמקובלות של איש 

 ן השירותים; מידע שנתקבל כדין מצד שלישי. מקצוע בתחום מת

ראו הסייגים בפסקה השנייה 
המענה  ראו.  3לנספח ג' 2בסעיף 
 לעיל.  112בסעיף 

121 

 -מסמך ג' 
 הסכם

מבוקש להבהיר שהאוניברסיטה תאפשר לספק להתגונן על חשבונו מפני כל  31 10.5
תיחשב כקביעה תביעה כאמור וכי רק קביעה חלוטה של בית הדין לעבודה 

 היוצרת חבות על פי סעיף זה.

 מקובל.  לא

122 

 -מסמך ג' 
 הסכם

מתבקש להבהיר ולהוסיף לס', כי חובת השיפוי של נותן השירות תהיה רק  31-32 10.5
ביחס להחלטה סופית )שלא ניתן לערער עליה( של רשות מוסמכת, 

-"יטען" לאת המילה  32בהתאם, מתבקש גם לשנות בשורה השנייה בעמ' 
 "יוחלט".

 
כמו כן ובאותו נושא, מתבקש להבהיר ולשנות שחובת השיפוי האמורה 

תקום רק אם האוניברסיטה תיידע את נותן השירות מוקדם ככל ניתן אודות 
התביעה או הדרישה האמורה, ותעביר לידי נותן השירות את ניהול ההליך 

 הרלוונטי, על חשבונו, תוך מתן סיוע סביר.

 מקובל.  לא

123 

 -מסמך ג' 
 הסכם

יובהר כי השיפוי על פי סעיף זה יעשה על פי פס"ד חלוט בלבד, שלא עוכב  31 10.5
( מסמכי התביעה או הדרישה יועברו לנותן 1ביצועו, ובכפוף לכך ש: )

לנותן השירות  ( תנתן2השירות מיד עם קבלתם אצל האוניברסיטה )
אפשרות לנהל את קו ההגנה של עצמו )בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי 

( לא ייחתם על ידי האוניברסיטה כל הסכם פשרה עם התובע, 3מטעמה(, )
 ללא הסכמת נותן השירות בכתב ומראש.

 מקובל.  לא

124 
 -מסמך ג' 

 הסכם
לפס"ד חלוט ולתנאי השיפוי נבקש כי האמור בסעיף זה יהיה כפוף  31-32 10.5

 המקובלים
 שינוי בנוסח הסעיף.  אין

125 
 -מסמך ג' 

 הסכם
נבקש כי כל קיזוז יהיה על פי הסכם זה ומסכומים המגיעים לאוניברסיטה  32 10.6

 מאת החברה על פי הסכם זה בלבד.
 שינוי בנוסח הסעיף.  אין
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126 

 -מסמך ג' 
 הסכם

 14/עיכבון יעשה בהודעה מראש ובכתב של  נבקש כי בכל מקרה הקיזוז 32 10.6
 ימים, וכי הקיזוז יעשה רק על בסיס סכומים קצובים ומהסכם זה בלבד.

הסעיף יתווספו המילים:  בסיפת
"האוניברסיטה תיידע את נותן 

 השירות לפני קיזוז כאמור". 
 יתר הבקשה נדחית. 

127 

 -מסמך ג' 
 הסכם

מתבקש להבהיר ולמחוק את הס'. עם כל הכבוד, האוניברסיטה אינה בית  32 10.6
אין היא רשאית להעביר סכומים המגיעים לנותן  –משפט ו/או בית דין 

השירות לצדדים אחרים לפי שיקול דעתה, אלא רק לפי לצו שיפוטי כלשהו, 
 לרבות מרשות האכיפה והגבייה.

 נדחית.  הבקשה

128 
 -מסמך ג' 

 הסכם
נבקש כי הסבה לחברה הקשורה לחברה )חברת בת/אם/אחות( תחשב  32 11

 הסבה מותרת
 שינוי בנוסח הסעיף.  איןלא מקובל. 

129 

 -מסמך ג' 
 הסכם

מבוקש להבהיר שמתן השירותים על ידי נותן השירותים משמעם גם עובדי  32 11.1
 נותן השירות, לרבות קבלני משנה ו/או פרילנסרים

" ידו על ורק"אך  המילים לאחר
 מטעמו מיאו /ו" המילים יבואו

לצורך מתן  ידו על שהוסמך
 השירותים".  

130 

 -מסמך ג' 
 הסכם

מתבקש להבהיר ולשנות את הס', כך שלאחר "ומתן השירותים על ידי נותן  32 11.1
השירות יעשה אך ורק על ידו" יבואו המילים "ומי מטעמו שאושרו על ידי 
האוניברסיטה", או נוסח דומה אחר, כך שיהיה ברור שהשירותים יכולים 
תן להתבצע גם על ידי נותני שירות )שאושרו על ידי האוניברסיטה( מטעם נו

 השירות. 

 לעיל.  129המענה בסעיף  ורא

131 

 -מסמך ג' 
 הסכם

מתבקש להבהיר ולהוסיף בסוף הס' את המילים: "הכול באופן סביר", או  32 11.3
בנוסח דומה אחר, כך שיהיה ברור שסירוב ו/או התניה יתבצעו באופן 

 ומטעמים סבירים.

נדחית, אין שינוי בנוסח  הבקשה
 הסעיף. 

132 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 נדחית.  הבקשה נבקש להבהיר כי כל מימוש ערבות יהא רק מסכום קצוב 32 12

133 
 -מסמך ג' 

 הסכם
מבוקש להבהיר שהביטוי "הפרה" מתייחס להפרה יסודית שלא תוקנה חרף  32 12.3

 ימים לפחות קודם למועד מימוש הערבות. 14פניית האוניברסיטה בכתב 
 נדחית.  הבקשה

134 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 נדחית.  הבקשה ימים" 14ימים" ייכתב " 7נבקש כי במקום " 32 12.3

135 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 נדחית.  הבקשה ימים. 7ימים במקום  14-נבקש להאריך את תקופת הזמן לתיקון ההפרה ל 32 12.3

136 
 -מסמך ג' 

 הסכם
התמורה בגין נבקש לקבוע כי בכל מקרה של סיום הסכם תשולם לחברה  33 13

 השירותים שבוצעו על ידיה בהתאם להוראות ההסכם עד מועד הסיום.
 אין שינוי בנוסח הסעיף.

137 
 -מסמך ג' 

 הסכם
נבקש להבהיר כי כל ביטול של ההסכם מחמת הפרה יהיה בכפוף להתראה  33 13.1

 יום מראש בה לא תיקנה החברה את ההפרה. 21בת 
 .נדחית הבקשה
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138 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 ימים.  10 -ל יתוקן ימים. 7ימים במקום  14-נבקש להאריך את תקופת הזמן לתיקון ההפרה ל 33 13.1

139 

 -מסמך ג' 
 הסכם

מתבקש להבהיר את הס' כך שבשורה הראשונה במקום "תיקן" יבואו  33 13.1
המילים "פעל לתקן" או "החל בתיקון" או נוסח דומה אחר, שכן סביר שלא 

ימים. לחלופין מתבקש להבהיר ולשנות  7-נטענת ניתנת לתיקון בכל הפרה 
 ימים. 14-ימים ל 7-את לוח הזמנים לתיקון ההפרה מ

 
כמו כן, מתבקש להבהיר כי "דרישת האוניברסיטה או מי מטעמה" תהיה 

 בכתב.

 לעיל.  138המענה בסעיף  ראו
 

המילים "או מי מטעמה"  אחרי
 תתווסף המילה "בכתב". 

 
 הבקשה נדחית.  יתר

140 
 -מסמך ג' 

 הסכם
ימים" כמקובל. 14ימים" ייכתב " 7נבקש כי במקום " 33 13.1  לעיל.  138המענה בסעיף  ראו 

141 

 -מסמך ג' 
 הסכם

-13.1
13.2 

, 13.2-13.1נבקש כי בכל מקרה, בטרם האוניברסיטה תפעל על פי סעיפים  33
 תינתן לנותן השירות זכות שימוע, כדין.

. אין שינוי בנוסח נדחית הבקשה
הסעיפים למעט על פי האמור 

 לעיל.   139, 138 סעיפיםב

142 
 -מסמך ג' 

 הסכם
נבקש להבהיר כי כל ביטול של ההסכם מחמת הפרה יסודית יהא בכפוף  33 13.2

יום מראש בה לא תיקנה החברה את ההפרה. 30להתראה בת   
 נדחית.  הבקשה

143 
 -מסמך ג' 

 הסכם
לאחר המילים " הפר נותן השירות הפרה יסודית" נבקש לכתוב "ולא תיקן  33 13.2

 ימים מדרישת האוניברסיטה או מי מטעמה" 7 את ההפרה תוך 
 נדחית.  הבקשה

144 

 -מסמך ג' 
 הסכם

ימים מראש ובכתב  7נבקש להבהיר כי תינתן לנותן השירות הודעה בת  33 13.2
השירות הזדמנות לתקן את הדרוש טרם ביטול ההסכם, וכי תינתן לנותן 

 תיקון במהלך תקופה זו.

 נדחית.  הבקשה

145 
 -מסמך ג' 

 הסכם
יובהר כי האמור לא יחול בנסיבות של כוח עליון ו/או אשר אינן בשליטת נותן  33 13.3.3

 השירות כגון מילואים, מחלה, מוות חו"ח וכיוצ"ב. 
 מקובל.  לא

146 
 -מסמך ג' 

 הסכם
.513 להבהיר כי נותן השירות יהא זכאי לתמורה עד למועד סיום השירותים נבקש  33 

 בפועל.
אין שינוי בנוסח הסעיף. ראו 

 לעיל.  37המענה בסעיף 

147 
 -מסמך ג' 

 הסכם
 שינוי בנוסח הסעיף.  אין נבקש להוסיף כי הקיזוז יעשה רק על בסיס סכומים קצובים בלבד. 33 16.2

148 

 -מסמך ג' 
 הסכם

נבקש להבהיר כי כל קיזוז או עיכוב יהיו בכפוף להודעה מראש ובכתב ובגין  33 16.2

סכום קצוב המגיעה לאוניברסיטה על פי הסכם זה בלבד. וכי הקיזוז יהיה 

 מסכומים המגיעים לחברה על פי הסכם זה בלבד.

הסעיף יתווספו המילים:  בסיפת
השירות תינתן הודעה  לנותן"

 קיזוז או עיכוב בדבר מראש
שינוי נוסף בנוסח  אין  ".מורכא

 הסעיף. 
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149 

 – 2נספח ג'
אישור עריכת 

 ביטוח

מבקש 
 האישור

 כמובן שמקובל "ישראל בע"מ" במילים: "אוניברסיטת חיפה". נבקש להחליף את המילים: 36

150 

 – 2נספח ג'
אישור עריכת 

 ביטוח

מבקש 
 האישור

"אוניברסיטת חיפה".מבוקש כי במקום המילים "ישראל בע"מ" ייכתב  36  מקובל 

151 

 – 2נספח ג'
אישור עריכת 

 ביטוח

מבקש 
 האישור

 יתוקן מבוקש לתקן את שם מבקש האישור ל "אוניברסיטת חיפה" 36

152 

 – 2נספח ג'
אישור עריכת 

 ביטוח

מבקש 
 האישור

 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק את המילים: "ו/או חברות שלובות" 36

153 

 – 2נספח ג'
אישור עריכת 

 ביטוח

מבקש 
 האישור

נבקש להוסיף במקום המתאים את מספר הח.פ. והמען של אוניברסיטת  36
 חיפה.

 המידע יועבר 

154 

 – 2נספח ג'
אישור עריכת 

 ביטוח

אופי 
 העסקה

 מקובל נבקש להסיר את הסימון לצד "אספקת מוצרים". 36

155 

 – 2נספח ג'
אישור עריכת 

 ביטוח

מעמד 
מבקש 
 האישור

 מקובל נבקש להסיר את הסימון לצד "מזמין מוצרים". 36

156 

 – 2נספח ג'
אישור עריכת 

 ביטוח

כיסוים 
נוספים 
 בתוקף

.לקודים ךנבקש להסיר את המלל סמו 36  לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 

157 

 – 2נספח ג'
אישור עריכת 

 ביטוח

$. 1,000,000 -ל₪  4,000,000נבקש להחליף את גבול האחריות מ  36 צד ג' כיסוי דולרי ניתן להתיג בהיקף של  
 מיליון דולר

158 

 – 2נספח ג'
אישור עריכת 

 ביטוח

.322נבקש להסיר את הקוד:  36 צד ג'  לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 

159 

 – 2נספח ג'
אישור עריכת 

 ביטוח

חבות 
 מעבידים

$. 5,000,000 -ל₪  20,000,000נבקש להחליף את גבול האחריות מ  36 מיליון  5כיסוי דולרי ניתן להציג  
 דולר
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 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

160 

 – 2נספח ג'
אישור עריכת 

 ביטוח

חבות 
 מעבידים

 נבקש לעדכן את גבול האחריות בביטוח חבות מעבידים ל:  36
 למקרה -  $ 5,000,000

לתקופה -₪  20,000,000  

 5מקובל להציג כיסוי דולרי של 
 מיליון 

161 

 – 2נספח ג'
אישור עריכת 

 ביטוח

אחריות 
 מקצועית

 נבקש לעדכן את גבול האחריות בביטוח אחריות מקצועית ל:  36
2,000,000 .₪  

 

 לא מקובל

162 

 – 2נספח ג'
אישור עריכת 

 ביטוח

אחריות 
 מקצועית

נבקש כי לאחר המילים: אחריות מקצועית" יבואו המילים: "משולבת חבות  36
 המוצר".

 להציג כיסוי דולרי כמבוקשמקובל 

163 

 – 2נספח ג'
אישור עריכת 

 ביטוח

אחריות 
 מקצועית

$. 1,000,000 -ל₪  4,000,000נבקש להחליף את גבול האחריות מ  36  מקובל להציג כיסוי דולרי כמבוקש 

164 

 – 2נספח ג'
אישור עריכת 

 ביטוח

אחריות 
 מקצועית

נו בהתאם ישסמוך לו שאובמיוחד את המלל  304נבקש להסיר את קוד  36
 6-1-2019לחוזר המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

.321ולהוסיף במקום את קוד   

 321להציג  304ניתן במקום קוד 

165 

 – 2נספח ג'
אישור עריכת 

 ביטוח

אחריות 
 מקצועית

חודשים. 6 -חודשים ל 12 -נבקש להחליף את תקופת הגילוי מ 36  במסמכי המכרז לא יהיה שינוי 

166 

 – 2נספח ג'
אישור עריכת 

 ביטוח

אחריות 
 מקצועית

נבקש להסיר את המילים: "תאריך רטרואקטיבי: ממועד תחילת מתן  36
6-1-2019חוזר המפקח על הביטוח להנחיות בניגוד  מללהשירותים"   

 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

167 

 – 2נספח ג'
אישור עריכת 

 ביטוח

פירוט 
 השירותים

.043)יועצים( , במקום  038 –נבקש את קוד פירוט השירותים ל  36  
 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז ניתן 
 38להוסיף 

168 

 - 3נספח ג'
התחייבות 

לשמירת 
סודיות, 

אבטחת מידע 
והגנה על 
 הפרטיות

חודשים מתום  36-נבקש כי ה"חתימה על הצהרת הסודיות תוגבל ל 38 
 ההתקשרות"

 .מקובל לא

169 

 - 3נספח ג'
התחייבות 

לשמירת 

מבוקש להבהיר כי "מידע" לא יכלול: מידע שהוא בגדר ידיעותיו הסבירות  38 2
והמקובלות של איש מקצוע בתחום מתן השירותים; מידע שנתקבל כדין מצד 

 שלישי.

 לעיל.  112המענה בסעיף  ראו
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 מס' סעיף פרק מס"ד
מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

סודיות, 
אבטחת מידע 

והגנה על 
 הפרטיות

170 

 - 3נספח ג'
התחייבות 

לשמירת 
סודיות, 

אבטחת מידע 
והגנה על 
 הפרטיות

מבוא 
)מעל ס' 

1) 

מתבקש להבהיר ולהוסיף שהמצהיר/ה מצהיר/ה ומתחייבת בשם נותן  38

( ומשאר סעיפי 31להסכם )בעמ'  9.1השירותים. שכן, כך גם עולה מס' 

 (.40)עמ'  23( וס' 39)עמ'  13(, ס' 39)עמ'  9ההתחייבות, למשל ס' 

 בנוסח הנספח.  שינוי אין

171 

 - 3נספח ג'
התחייבות 

לשמירת 
סודיות, 

אבטחת מידע 
והגנה על 
 הפרטיות

פסקה  2
 שנייה

(: לאחר המילים "באופן מידי" נבקש לכתוב "ככל האפשר על פי 2תת סעיף ) 38

 דין". 

  נבקש להוסיף את החריגים הבאים:

נותן השירות ושאינו  ( מידע שפותח ו/או יפותח באופן עצמאי על ידי4)

( מידע שנמסר לנותן 5מבוסס או כולל את המידע של האוניברסיטה )

, know-how( ידע מקצועי, 6)  השירות מצד שלישי אשר החזיק בו כדין;

מתודולוגיה, רעיונות ושיטות עבודה של נותן השירות שאינם ייחודיים 

 לאוניברסיטה.

 לעיל.  112המענה בסעיף  ראו

172 

 - 3ג'נספח 
התחייבות 

לשמירת 
סודיות, 

אבטחת מידע 
והגנה על 
 הפרטיות

 מתבקש להבהיר ולהוסיף לחריגים למידע הסודי )הפסקה השנייה בס'(: 38 2

( להוסיף התייחסות גם למידע שיהפוך להיות בנחלת הכלל, 1בס"ק ) .1

 שלא כתוצאה מהפרת המתחייב את חובת הסודיות לאוניברסיטה;

( להוסיף שהודעת המתחייב לאוניברסיטה על הבקשה 2) בס"ק .2

לחשיפת המידע תהיה ככל המותר, שכן יתכן ויהיו צווים או הוראות 

 שיאסרו על המתחייב להודיע לאוניברסיטה על כך;

להוסיף חריג רביעי במילים הבאות או בנוסח דומה: "מידע שהתקבל  .3

 לויו";מצד שלישי שלא הפר חובת סודיות לאוניברסיטה בגי

להוסיף חריג חמישי במילים הבאות או בנוסח דומה: "מידע שפותח על ידי 

 באופן עצמאי, מבלי להסתמך על המידע הסודי".

 ראושינוי בנוסח הסעיף.  אין
 לעיל.  112 בסעיף המענה
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 מס' סעיף פרק מס"ד
מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

173 

 - 3נספח ג'
התחייבות 

לשמירת 
סודיות, 

אבטחת מידע 
והגנה על 
 הפרטיות

הן במשך כל תקופת התקשרות עם  -הגבלה בזמן  במקום המילים " וללא 38 9

האוניברסיטה, והן בכל עת לאחריה" נבקש לכתוב: "במשך כל תקופת 

.כמקובל –שנים מסיומה"  5ההתקשרות, ועד במשך   

 .מקובל לא

174 

 - 3נספח ג'
התחייבות 

לשמירת 
סודיות, 

אבטחת מידע 
והגנה על 
 הפרטיות

"ק א. על פניו, נראה לפי בסלהבהיר מהו מאגר המידע המוזכר  מתבקש 39 11

שאר סעיפי ההתחייבות שמזכירים את המונח, כי מדובר במאגר מידע אישי 

של האוניברסיטה שהמתחייב יעבד עבור האוניברסיטה במסגרת מתן 

(, אך עדיין מתבקש להבהיר 39להתחייבות, בעמ'  19השירותים )לפי ס' 

ונח.ואף להגדיר את המ  

 

לכל מידע פרטי או עסקי  הכוונה
 .השייך לאוניברסיטה

175 

 - 3נספח ג'
התחייבות 

לשמירת 
סודיות, 

אבטחת מידע 
והגנה על 
 הפרטיות

נותן השירותים יבא רשאי  - )ד( 11מבקשים להוסיף סעיף משנה חדש  39 11

לשמור בסיום העבודה, עותק אחד מהמידע הסודי וכן תוצרי השירותים 

על ידו, וזאת לצורכי תיעוד, בקרה והתגוננות משפטית והכל בכפוף שהוכנו 

 להמשך חובת שמירת הסודיות.

 .מקובל לא

176 

 - 3נספח ג'
התחייבות 

לשמירת 
סודיות, 

אבטחת מידע 
והגנה על 
 הפרטיות

את המלל הבא: "למען הסר ספק, בדיקות  20מבקשים להוסיף בסוף סעיף  39 20

תתואמנה מראש עם נותן השירותים, ללא גישה ישירה  וביקורות מכאמור

של נציגי האוניברסיטה למערכות נותן השירותים וללא הוצאת מסמכים והכל 

בכפוף לחתימת הסכם סודיות כלפי נותן השירותים מאת נציגי 

 "האוניברסיטה

 מקובל.  לא

177 

 - 3נספח ג'
התחייבות 

לשמירת 
סודיות, 

אבטחת מידע 

מתבקש להבהיר כי ביקורות האוניברסיטה יתבצעו בתיאום מראש עם  39 20

 המתחייב.

 מקובל.  לא
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 מס' סעיף פרק מס"ד
מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

והגנה על 
 הפרטיות

178 

 - 3נספח ג'
התחייבות 

לשמירת 
סודיות, 

אבטחת מידע 
והגנה על 
 הפרטיות

שעות  72-)א( את משך ההודעה ללא יאוחר מ21מבקשים לשנות בסעיף  40 א21

שעות ולהשאיר הודעה  24למחוק את המלל שעות או לחילופין  24במקום 

 מידית בלבד.

אם יש אירוע דלף  –מקובל  לא
מידע או אבטחת מידע המסכן את 

האוניברסיטה אנו חייבים לדעת 
 עליו מייד.

179 

 - 3נספח ג'
התחייבות 

לשמירת 
סודיות, 

אבטחת מידע 
והגנה על 
 הפרטיות

תהיה ככל המותר, שכן מתבקש להבהיר כי חובת ההודעה לאוניברסיטה  40 22

יתכן ויהיו צווים או הוראות שיאסרו על המתחייב להודיע לאוניברסיטה על 

 כך.

 שינוי בנוסח הסעיף.  אין

180 

 - 3נספח ג'
התחייבות 

לשמירת 
סודיות, 

אבטחת מידע 
והגנה על 
 הפרטיות

נבקש לכתוב בסוף הסעיף "יובהר כי הפיצוי יעשה בהתאם לפס"ד חלוט  40 25

 עוכב ביצועו"שלא 

 מקובל.  לא

181 

 - 3נספח ג'
התחייבות 

לשמירת 
סודיות, 

אבטחת מידע 
והגנה על 
 הפרטיות

מבוקש להבהיר כי אחריות נותן השירות על פי סעיף זה הינה לנזקים  40 25
ישירים מוכחים ולהוצאות ישירות מוכחות סבירות ומקובלות בלבד וכי 

חלוט הקובע כי המציע הזוכה הפר את השיפוי יבוצע בכפוף לקבלת פסק דין 
 התחייבויותיו על פי כתב זה.

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

182 

 - 3נספח ג'
התחייבות 

לשמירת 
סודיות, 

את המלל הבא: "מובהר בזאת כי חובת  25מבקשים להוסיף בסוף סעיף  40 25
חלוט הקובע את אחריות נותן הפיצוי כאמור תהא כפופה לקבלת פסק דין 
 השירותים ו/או מי מטעמו בהפרה כאמור".

 מקובל.  לא
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 מס' סעיף פרק מס"ד
מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

אבטחת מידע 
והגנה על 
 הפרטיות

183 

 - 5נספח ג'
גובה ערבות 
נדרשת בגין 

כל סל 
שירותים 

וסכומי חילוט 
 ערבות

נושא חילוט הערבות אינו מוצג בהסכם ולא ברור מתי ניתן לחלט את  42 
ליועץ כלשהו  הערבות. האם הכוונה שאם וכאשר הספק לא ימצא מחליף

 ימים הערבות תחולט? 45תוך 

 להסכם.   12.3סעיף  ראו

184 

 – 6נספח ג'
נוסח ערבות 

 ביצוע

נבקשכם להוסיף את המילה "קבלת" כך שיופיע "מתאריך קבלת דרישתכם  43 
 הראשונה..."

 

 שינוי בנוסח הערבות.  אין

185 

 – 6נספח ג'
נוסח ערבות 

 ביצוע

איסור על משלוח דרישה בפקסימיליה או בכל נבקשכם להוסיף בנוסח  43 
אמצעי אלקטרוני אחר, וכי דרישה שתגיע בצורה הנ"ל לא תכובד כמו כן, על 
הדרישה להתקבל בסניף עד תום התוקף ודרישה שתגיע לאחר התוקף לא 

 תכובד

 
 אין שינוי בנוסח הערבות.
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 אישור

 הרינו לאשר האמור בהודעה זו לעיל. 

 ______________________שם המציע: 

 

 _חתימה: _______________________


