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 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 

 

 

 2021במרץ  11

 אוניברסיטת חיפה

 לאספקת מחשבים נייחים לאוניברסיטת חיפה 08/2021מכרז מסגרת מס' 

 1אלות הבהרה מס' לשתשובות 

 

 למכרז. ושהועבר ותלשאל ותהבהרמסמך להלן 

או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי כי כל סעיף שלא תוקן  ,מובהר

 .המכרז

זו כשהיא חתומה ע"י המציע )חתימת בעל זכות החתימה  הבהרה המכרזעל המציע לצרף למסמכי 

 בחברה + חותמת החברה(.

 . 12:00 בשעה 06.04.2021ג',  יוםל הדחנ למכרז ההצעות הגשתל האחרון מועדהליבכם כי  שימת

 .ולוגיסטיקה רכש יחידת 202/3 חדר, 2 קומה, הראשי בבניין המכרזים לתיבת להגיש את ההצעותיש 

 

 ההבהרה נושא ההבהרה עמוד הסעיף מס"ד

יש לנו  ,בינוני" אנחנו מוגדרים לפי דרישתכם "עסק 4 5.2.3  .1

הסמכה למתן שרות למחשבי לנובו עסקיים הן בשטח 

 PLATINUMאנחנו מוגדרים  .והן בתיקוני מעבדה

PARTRER הגבוהה מ- GOLD PARTER, נבקשכם 

או למוסמך שרות   Teir 1או-ל לשנות את דרישת הסף

/PLATINUM PARTER  /GOLD  למיטב ידיעתנו אין

 .gold/Tier1שילוב של 

תנאי הסף יישארו ללא 

 שינוי.

  מסמך ד'  .2

הסכם, 

 12סעיף 

נבקש להוסיף לאחר המילים: "לערוך  - 2שורה  .1 30

באמצעות המילים: "באמצעותו ו/או ולקיים" את 

 מי מטעמו".

המילים: "שלוש נבקש להחליף את  - 3שורה  .2

 במילה: "שנתיים".שנים" 

 נבקש למחוק את המילה: "לפחות". - 3שורה  .3

 מקובל.

 מסמך ד'  .3

 הסכם

הערה 

כללית לכל 

סעיפי 

 הביטוח

30 - 

32 

מסעיפי הביטוח את מספרי הקודים נבקש למחוק  .1

ולהשאיר את המלל בלבד )הקודים מופיעים 

באישור הביטוח ועליהם להיות תואמים את מלל 

הקודים לפי הוראות המפקח על הביטוח ולכן 

אינם מתאימים כהתחייבות חוזית ואף נוצרת 

סתירה כאשר המלל אינו תואם את הוראות 

 האישור והוראות הפיקוח על הביטוח(.

הבקשה לעיל לא תתקבל נבקש להתאים שככל  .2

את מלל הקודים במדויק למלל רשימת הקודים 

 לפי הוראות הפיקוח על הביטוח.  

תואם באופן המלל 

מדויק להוראות 

 .הביטוח

 מסמך ד'  .4

 הסכם

נבקש למחוק סעיף זה  12.11לאור הפטור בסעיף  30

 במלואו. 

בקשת המחיקה 

 נדחית.
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 ההבהרה נושא ההבהרה עמוד הסעיף מס"ד

 לעיל לא תתקבל, נבקש:הבקשה שככל   12.1סעיף 

נבקש להוסיף לאחר המילים: "ביטוח  - 1שורה  .1

 רכוש" את המילים: "מסוג "אש מורחב".

נבקש למחוק את המילה: "כל" לפני  - 1שורה  .2

 המילה: "רכוש".

נבקש להוסיף לאחר המילים: "ערך  - 2שורה  .3

כינון" את המילים: "למעט מלאי שיבוטח לפי 

 שוויו".

"המקובלים" נבקש להחליף את המילה:  - 2 שורה .4

 במילה: "המבוטחים".

נבקש להוסיף לאחר המילה: "פריצה" את  .5

 המילים: "על בסיס נזק ראשון".

נבקש להוסיף לאחר המילים: "זכות התחלוף  .6

ויתור ולטובת האוניברסיטה" את המילים: "אך ה

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון".

 

תוקן  - 12.1סעיף 

 כמבוקש.

 

 מסמך ד'  .5

 הסכם

 12.2סעיף 

 

30 - 

31 

נבקש להחליף את המילים: "לתקופת ביטוח  .1

 שנתית" במילים: "לתקופת הביטוח".

קבלנים וקבלני  -307נבקש למחוק את קוד  .2

משנה. מלל הקוד נתון לפרשנות לפיה יש כיסוי 

בפוליסה לאחריותם הישירה של קבלנים וקבלני 

לחבות משנה כאשר בפועל הכיסוי הינו רק 

החברה בגינם וכלפיהם. לאור האמור נבקש 

 למחוק קוד זה.

 הבקשה לעיל לא תאושר, נבקש:שככל  .3

 ולהחליפו במילים: 307ק את קוד מחול .3.1

דבר חבות תכלול חריג ביסה לא "הפול

 וכלפי קבלנים וקבלני משנה". הספק בגין 

 

 חלקית:מקובל 

 תוקן כמבוקש. .1

הבקשה למחיקת  .2

נדחית.  307קוד 

הסר ספק, למען 

לא נתון קוד ה

 לפרשנות אלא

בהתאם  שהוא חל

 ,לתנאי הפוליסה

אישור כמפורט ב

 הביטוח.

להחלפת הבקשה  .3

 .נדחית 307קוד 

 מסמך ד'  .6

 הסכם

 12.3סעיף 

 

נבקש להחליף את המילים: "ביטוח חבות  .1 31

 מעסיקים" במילים: "ביטוח חבות מעבידים".

"לכלול" במילה: : נבקש להחליף את המילה .2

 "לשפות".

 מקובל.

 מסמך ד'  .7

 הסכם

 12.4סעיף 

נבקש לציין כי הביטוח הינו ביטוח חבות המוצר  .1 31

 משולב אחריות מקצועית.

נבקש להחליף את המילים: "לתקופת ביטוח  .2

 ".שנתית" במילים: "לתקופת הביטוח

 321 קוד במלל 304 קוד את להחליף נבקש .3

-המבוטח מחדלי או מעשי בגין נוסף מבוטח

 . האישורמבקש 

 חלקית: מקובל

ובלבד שגבולות  .1

הכיסוי יהיו 

בהתאם לנדרש 

לרבות ההרחבות 

 .הנדרשות
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 ההבהרה נושא ההבהרה עמוד הסעיף מס"ד

הבקשה לעיל תידחה, נבקש להתאים שככל  .4

למלל לפי רשימת  304במדויק את מלל קוד 

 הקודים של הפיקוח על הביטוח. 

 חודשים. 6-נבקש להחליף את תקופת הגילוי ל .5

נבקש להוסיף בסוף סעיף תקופת הגילוי את  .6

המילים: "למעט במקרה של מרמה ו/או אי 

יסוי אחר תשלום פרמיה ובתנאי כי לספק אין כ

 המבטח את אותה החבות".

נבקש להוסיף לאחר  -תאריך רטרואקטיבי  .7

המילים: "מתן השירותים" את המילים: "אך לא 

 ".1.2.21לפני 

הבקשה  .2

 .תבלתקמ

הבקשה  .3

 .תבלתקמ

 .הנוסח תואם .4

 .לא רלוונטי .5

 נדחית.הבקשה  .6

הבקשה נדחית.  .7

בהסכם יצוין, כי 

לא יאוחר כתוב "

מיום מתן 

 ".השירותים

 מסמך ד'  .8

 הסכם

 12.5סעיף 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "בקשר  31

 לשירותים".

 הבקשה מתקבלת. 

 מסמך ד'  .9

 הסכם

 12.6סעיף 

נבקש להחליף את המילים: "זאת מבלי לגרוע... על פי  31

אולם אין בביטול החריג כאמור בכדי דין" במילים: "

על פי חוק חוזה  ספקלגרוע מזכויות המבטח וחובות ה

 ".1981 –ביטוח התשמ"א 

מקובל חלקית. המילים 

לא יוחלפו אלא יוספו 

 .12.6 לסעיף

 מסמך ד'  .10

 הסכם

 12.8סעיף 

נבקש למחוק סעיף זה שכן אינו רלוונטי למתן  31

 השירותים.

 נבקש:ככל והבקשה לעיל תידחה, 

 

למחוק את המילים: "את שאר הביטוחים...  .1

 מכלליות האמור".

להחליף את המילים: "שלא  -שורה אחרונה  .2

 ה: "בסך".ליפחתו מסך" במי

₪  600,000להחליף את המספר  -שורה אחרונה  .3

 ₪.  400,000-במספר

 המחיקה נדחית.

 

 הסעיף יתוקן חלקית:

 הבקשה נדחית. .1

הבקשה  .2

 מתקבלת.

הבקשה  .3

 מתקבלת.

 

 מסמך ד'  .11

 הסכם

 12.10סעיף 

 

נבקש להחליף את המילים: "להוראות  - 4 שורה  .1 31

 להסכם'". 2ההסכם" במילים: "לנספח ד'

נבקש להחליף את המילים:  - שורה אחרונה .2

 להסכם". 2"הסכם זה" במילים: "נספח ד'

לא ניתן להתחייב להתאים את אישור הביטוח 

להתחייבות החוזית אלא רק לנוסח אישור ביטוח 

 בהתאם להוראות הפיקוח. 

 הבקשה נדחית.

 מסמך ד'  .12

 הסכם

31 - 

32  

נבקש כי הפטור יחול רק על נזק אשר הספק זכאי 

לשיפוי בגינו על פי פוליסת רכוש/אובדן תוצאתי מסוג 

מקביל או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא "ביט" או 

 הבקשה נדחית. 
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 ההבהרה נושא ההבהרה עמוד הסעיף מס"ד

 12.11סעיף 

 

ההשתתפויות העצמיות בפוליסות, בין אם ערך הספק 

ביטוחים אלו בפועל ובין אם לאו.  בהתאם לאמור 

 נבקש:

להוסיף לאחר המילים: "לצורך מתן השירותים"  .1

את המילים: "הכל בכפוף לכך כי הספק זכאי 

לשיפוי בגין האובדן או הנזק בהתאם לפוליסת 

רכוש מסוג "אש מורחב" בתנאי "ביט" או נוסח 

מקביל )או היה זכאי אלמלא ההשתתפויות 

העצמיות בפוליסה( בין אם ערך ביטוח זה בפועל 

 ובין אם לאו".

להוסיף לאחר המילים: "ו/או נזק כאמור" את  .2

המילים: "הכל בכפוף לכך כי הספק זכאי לשיפוי 

 בגין האובדן או הנזק בהתאם לפוליסת אובדן

תוצאתי בתנאי "ביט" או נוסח מקביל )או היה 

זכאי אלמלא ההשתתפויות העצמיות בפוליסה(, 

 בין אם ערך ביטוח זה בפועל ובין אם לאו".

נבקש  להחליף את המילים:  – 4ושורה  1שורה  .3

"ו/או מי מטעם האוניברסיטה" במילים: "ו/או 

 מנהליה ו/או עובדיה".

באשר לסעיפים 

המפורטים בשאלת 

 ההבהרה:

 .נדחית הבקשה .1

 הבקשה נדחית. .2

הבקשה  .3

 מתקבלת.

 

 מסמך ד'  .13

 הסכם

 12.12סעיף 

 

נבקש להחליף את המילים: "מתחייב הספק  .1 32

לדאוג כי" במילים: "מתחייב הספק לכלול הוראה 

 בהתקשרותו עם  קבלן המשנה לפיה".

"והיקף נבקש להוסיף לאחר המילים:  .2

 "מולו". המילה:ההתקשרות" את 

 הבקשה נדחית. .1

הבקשה  .2

 מתקבלת.

 

 מסמך ד'  .14

 הסכם

 12.13סעיף 

נבקש למחוק סעיף זה ולכלול את הגדרת מבקש  32

 האישור הנדרשת באישור הביטוח. 

לתשומת לב עורך המכרז כי ההגדרה בסעיף  .1

שונה מההגדרה באישור הביטוח ובכך  12.13

מראש יש הפרה של התחייבות המציעים לפי 

לאור האמור נכון יהיה לכלול את הגדרת  סעיף זה.

מבקש האישור באישור הביטוח בלבד כדי לא 

הבקשה לעיל לא תתקבל, שככל  ליצור סתירה.

כי מלל סעיף זה יתוקן כך שיהיה תואם   נבקש:

במדויק את הגדרת מבקש האישור באישור 

 .2הביטוח נספח ד'

יוחלפו המילים: "ו/או כל חברה ו/או ישות  .2

קשורה לאוניברסיטה" במילים: "ו/או משפטית 

 חברות בנות ו/או חברות קשורות".

 תוקן כך:י 12.13סעיף 

 

כי מובהר בזה, " 

"מבקש האישור", 

כהגדרתו באישור 

עריכת הביטוח, יהא 

ו/או  ת חיפהאוניברסיט

חברות בנות ו/או 

 "חברות קשורות
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 ההבהרה נושא ההבהרה עמוד הסעיף מס"ד

 2נספח ד'  .15

אישור עריכת 

  ביטוחים

 

מבקש 

 האישור

תואמת להגדרה בסעיף כי הגדרה זו תהיה  נבקש .1 37

 להסכם. 12.13

 

"גופים נבקש להחליף את המילים:  .2

חברות  אוניברסיטאיים קשורים" במילים: "ו/או

 בנות ו/או קשורות".

 הבקשה מתקבלת. 

 2נספח ד'  .16

אישור 

עריכת 

 ביטוחים

אופי 

 העסקה

 ו"אספקת מוצרים".לסמן את "שירותים"  נבקש .1 37

 יירשם: "אספקתלחלופין, נבקש כי תחת "אחר"  .2

 מחשבים נייחים".

 הבקשה מתקבלת.

 2נספח ד'  .17

אישור 

עריכת 

 ביטוחים

מעמד 

מבקש 

 האישור

נבקש לסמן את "מזמין שירותים" ואת "מזמין  37

 מוצרים".

 הבקשה מתקבלת.

 2נספח ד'  .18

אישור 

עריכת 

 ביטוחים

הערה 

 כללית

37 - 

38 

יהיה תואם את מלל הקודים  נבקש כי מלל כל הקודים

 בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח.

 .תואםהמלל 

 2נספח ד'  .19

אישור 

עריכת 

 ביטוחים

 ביטוח רכוש

נבקש  ,להסכם 12.11לאור הפטור הקיים בסעיף  37

 למחוק סעיף זה מהאישור.

 הבקשה נדחית.

 2נספח ד'  .20

אישור 

עריכת 

 ביטוחים

 ביטוח צד ג'

הפוליסה אינה מכסה -307נבקש למחוק את קוד  .1 37

את אחריותם הישירה של קבלנים וקבלני משנה 

אלא אחריות הספק בגינם וכלפיהם. ניתן לפרש 

את מלל הקוד כמעניק כיסוי רחב מזה הקיים 

 בפועל בפוליסה ולכן נבקש למחוק אותו.

ככל והבקשה לעיל לא תתקבל, נבקש כי הקוד  .2

יירשם להסכם  12.2יימחק בכפוף לכך כי בסעיף 

  הבקשה נדחית. .1

 הבקשה נדחית. .2

 הבקשה נדחית. .3

 הבקשה נדחית.  .4

  הבקשה נדחית. .5

מלל הקוד יובהר, כי 

תקין ומהווה הרחבה 
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 ההבהרה נושא ההבהרה עמוד הסעיף מס"ד

במפורש כי הפוליסה לא תכלול חריג בדבר חבות 

 הספק בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה".

ככל ושתי הבקשות לעיל לא יתקבלו, נבקש  .3

בכפוף לכך כי בנוסח  307למחוק את קוד 

ומהדורת הפוליסה באישור יירשם: "ביט" )וכך 

 הכיסוי לגבי קבלני משנה ידוע(.

דובר בביטוח שכן מ 309נבקש למחוק את קוד  .4

 חבות. 

שכן מלל הקוד אינו  329נבקש למחוק את קוד  .5

מתיישב עם הכיסוי הקיים בפוליסת "ביט" לפיו 

יש חריגים )כגון: רכוש עליו פועל הספק 

 במישרין(.

הבקשה לעיל תידחה נבקש למחוק שככל  .5.1

בכפוף לכך כי בנוסח ומהדורת  329את קוד 

וי הפוליסה באישור יירשם: "ביט" )וכך הכיס

 לגבי רכוש צד ג' ידוע(.

לקיים בפוליסה. מדובר 

 .בקוד מקובל

 2נספח ד'  .21

אישור 

עריכת 

 ביטוחים

ביטוח חבות 

 מעבידים

 הבקשה נדחית. חבותשכן מדובר בביטוח  309נבקש למחוק את קוד  37

 2נספח ד'  .22

אישור 

עריכת 

 ביטוחים

ביטוח חבות 

 המוצר

נבקש לציין כי הביטוח הינו ביטוח חבות -כותרת .1 37

 המוצר משולב אחריות מקצועית.

 .321ולהחליפו בקוד  304נבקש למחוק את קוד  .2

הבקשה לעיל תידחה, נבקש להתאים שככל  .2.1

 את מלל הקוד להוראות הפיקוח על הביטוח. 

 .322נבקש למחוק את קוד  .3

נבקש למחוק את המילים: "תאריך רטרואקטיבי".  .4

מופיע בסעיפי ההסכם ולפי הוראות הפיקוח על 

 הביטוח לא מופיע באישור

מדובר בביטוח  .1

משולב ובלבד 

שגבולות הכיסוי 

בהתאם יהיו 

 .נדרשל

 

 7ראו הבהרה מס'  .2

 .לעיל

 

 הבקשה .3

 מתקבלת.

 

הבקשה  .4

 מתקבלת.

מסמך ד'   .23

 הסכם

מבוקש למחוק את המילה "ואחסנתם", אין זה  27

מתפקיד הספק לאחסן את הציוד אלא מתפקיד 

 .האוניברסיטה

 הבקשה מתקבלת.
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 ההבהרה נושא ההבהרה עמוד הסעיף מס"ד

 4.4סעיף 

מסמך ד'   .24

 הסכם

 5.1סעיף 

מבוקש להעמיד את תקופת ההחלפה על יום עסקים  27

לאור האפשרות של אספקת שעות   24אחד ולא 

תהא לאחר  המוצר ביום חמישי והתקופה להחלפתו

 כניסת שבת.

 הבקשה מתקבלת.

מסמך ד'   .25

 הסכם

 5.3סעיף 

ימי עסקים  2מבוקש להעמיד את תקופת ההחלפה על  27

שעות לאור האפשרות של אספקת מוצר ביום  48ולא 

   חמישי והתקופה להחלפתו תהא לאחר כניסת השבת.

 הבקשה מתקבלת.

מסמך ד'   .26

 הסכם

 5.4סעיף 

תקופת הבדיקה, לא ייתכן כי מבוקש לתחום בזמן את  27

לאחר חצי שנה לצורך הדוגמא, תועלה טענה של אי 

 התאמה.

ימי עסקים מיום  30עד 

קבלתם באוניברסיטת 

 חיפה.

מסמך ד'   .27

 הסכם

 6.3סעיף 

כי האחריות לא תכלול  נבקש להוסיף כמקובל בתחום 28

טיפול בנזק ו/או תקלה ו/או פגם ו/או קלקול 

  במחשבים אשר נגרמו בשל המקרים המפורטים להלן:

 המחשבים. של נכונים לא הפעלה או שימוש .1

 או במחשבים תיקונים או שינויים, עבודה ביצוע .2

 עם הציוד זה ממשק ובכלל חלק ממנו בכל

 גורם ידי על האוניברסיטה  של אחרות מערכות

 מטעמו. הספק או מי מעובדי לבד כלשהו

 שלא אחרים מוצרים או בתוכנה, חומרה שימוש .3

 הספק. י"ע סופקו

 כוח ,תאונה, זדון מעשה, מכוונת פגיעה ,השחתה .4

 לא שימוש ,הזנחה, למיניהם טבע פגעי או עליון

, חשמליות הפרעות, או מים אש בשל נזק, נכון

 מי או הספק  י"ע שלא שינויים או עבודה ביצוע

 של שמעבר לשליטתו אחרות סיבות או מטעמו

 הספק.

 בדרישה עמידה אי או הולמים שאינם אתר תנאי .5

 נאותה. עבודה סביבת לקיום

 או/ו שיבושים או/ו הפרעות או/ו הפסקות .6

 בשל מערכות שיגרמו תקלות או/ו ניתוקים

 אחרת תקשורת רשת כל בשל או/האוניברסיטה ו

אחר.  תקשורת כל מרכיב או/ו האינטרנט לרבות

 .אפליקציות של האוניברסיטה

 5, 4, 2, 1סעיפים 

 .מקובלים חלקית

תבוא  6.3לאחר סעיף 

 הפסקה:

אחריות כאמור לא "

תחול במקרים הבאים: 

שימוש או הפעלה לא 

נכונים של המחשבים; 

ביצוע עבודה, שינויים 

או תיקונים במחשבים 

שלא על ידי הספק ומי 

מטעמו )להוציא 

שינויים שמקורם 

תממשקות עם בה

מערכות 

מעשה האוניברסיטה(; 

זדון; כוח עליון; נזקי 

אש או מים; הפרעות 

חשמל; תנאי אתר 

 בלתי הולמים."

 

, 3 הבקשות בסעיפים

יובהר, כי  .נדחות 6

האוניברסיטה מתקינה 

את מערכות ההפעלה 

שלה במחשבים 
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 ההבהרה נושא ההבהרה עמוד הסעיף מס"ד

 הולעיתים מוסיפ

זיכרונות ודיסקים. לא 

נתן לה תיא ליתכן ש

 .בגין הנ"ל אחריות

מסמך ד'   .28

 הסכם

 7.2סעיף 

ההתקשרות תהיה טעונה מבוקש כי הארכת תקופת  28

לחלופין, מבוקש כי הארכת תקופת  הסכמת הספק.

ההתקשרות באופן חד צדדי, תעמוד לאוניברסיטה רק 

בגין תקופת הארכה ראשונה והארכה נוספת תהיה 

 טעונה הסכמת הספק.

 הבקשה נדחית

מסמך ד'   .29

 הסכם

 10.3סעיף 

מבוקש למחוק סעיף זה בהיותו בלתי סביר, הספק  29

 .אינו יוכל להתחייב להסכמה כזאת

הבקשה נדחית. יובהר 

כי הדרישה סבירה 

 ומקובלת.

מסמך ד'   .30

 הסכם

 10.5סעיף 

מבוקש להכפיף שיפוי ו/או פיצוי לקיומו של פס"ד  29

חלוט ולכך שהאוניברסיטה העבירה לספק את 

התביעה ו/או הדרישה מיד לאחר קבלתה, אפשרה 

לספק להתגונן ולא התפשרה ללא אישורו מראש 

 ובכתב.

 10.5לאחר סעיף 

תתווסף הפסקה 

 הבאה:

"האוניברסיטה תודיע 

לספק על כל תביעה 

ו/או דרישה כאמור 

ותינתן לו הזכות 

 ."להתגונן על חשבונו

מסמך ד'   .31

 הסכם

 10.6סעיף 

זה, עיכוב תשלומים עתידיים של מבוקש למחוק סעיף  30

מקרים של  הציוד או מתן השירותים עצמם, עקב

ואין מקום לקשור אותם  תביעות אינם מקובלים

  מעביד. -לתביעות עתידיות בנושא יחסי עובד

 הבקשה נדחית.

מסמך ד'   .32

 הסכם

 11סעיף 

כמקובל בתחום, מבוקש להוסיף סעיף המגביל את  30

השנתית שנתקבלה חבות הספק לגובה התמורה 

החודשים שקדמו למועד קרות  12מהספק במשך 

 הנזק.

 מקובלת הבקשה

 חלקית. 

 11.3לאחר סעיף 

 תבוא הפסקה הבאה:

"אחריות הספק 

לנזקים ישירים תהא 

עד לגובה התמורה 

הכוללת על פי 

 ההסכם."

מסמך ד'   .33

 הסכם

 13.3סעיף 

מבוקש לשנות את הסעיף כך שחילוט הערבות יהא  32

להודעה מראש ובכתב לספק אודות ההפרה, כפוף 

 תוך מתן הזדמנות לתיקון ההפרה.

 הסעיף מעניק

הזדמנות לתיקון 

ימי  7ההפרה תוך 

לעניין זה  . ראועסקים

 .35הבהרה מס' 
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 ההבהרה נושא ההבהרה עמוד הסעיף מס"ד

מסמך ד'   .34

 הסכם

 14סעיף 

 מקובל.   מבוקש כי קיזוז ייעשה מכוח התקשרות זו בלבד. 32

בסוף סעיף זה יתווספו 

המילים: "מכוח הסכם 

 זה". 

מסמך ד'   .35

 הסכם

 15.1סעיף 

 13.3. בסעיפים מקובל מבוקש להעמיד את התקופה על ימי עבודה. 32

 7במקום " 15.1 -ו

 7ימים" יבואו המילים "

 ימי עסקים".

מסמך ד'   .36

 הסכם

 15.2סעיף 

מבוקש כי גם במקרה של הפרה יסודית לספק תינתן  32

 .הזדמנות לתיקון בטרם סיום ההתקשרות

 15.2. סעיף מקובל

יתוקן כך שבסופו 

"על יתווספו המילים: 

אף האמור, לספק 

תינתן האפשרות לתקן 

ימי  7את ההפרה תוך 

עסקים טרם הפסקת 

 ההתקשרות לאלתר."

מסמך ד'   .37

 הסכם

 15.3סעיף 

ף, ככל ונגד הליכים אלו לא ימבוקש להוסיף בסוף הסע 32

 ימים. 30בקשת ביטול או בוטלו תוך הוגשה 

מקובל חלקית. סעיף 

יתוקן כך שבסופו  15.3

אלא יתווספו המילים: "

אם הליכים כאמור 

ימים  30בוטלו תוך 

 ממועד תחילתם."

מסמך ד'   .38

הסכם סעיף 

18.4 

הבקשה נדחית.  מבוקש למחוק בהיות ההתחייבות בלתי סבירה. 33

הדרישה סבירה 

בהחלט ונועדה להגן 

זכויות קניין של  על

 צדדים שלישיים.

 1נספח ד'  .39

להסכם 

 1.5סעיף 

מבוקש להבהיר כי האמור כפוף להתחייבות  35

האוניברסיטה להעביר את נהלי האבטחה לעיון הספק 

 וטכנאיו.

הנהלים יועברו בכתב 

ו/או בע"פ לספק 

 .ולטכנאי

 3נספח ד'  .40

 להסכם 

 כללי

מבוקש להוריד את המילה "בעקיפין" מכלל סעיפי  39

 ההתחייבות. 

מבוקש להוסיף לנספח את החריגים המקובלים 

 למידע סודי:

מידע שהגיע לספק ו/או מי מטעמו מידי צד ג' שלא  א.

 עקב הפרת חובת סודיות.

 מידע שהינו בגדר נחלת הכלל.  ב.

 מידע שחובה לגלותו על פי דין.  .ג

 מידע שהיה בידי הספק עובר למתן השירותים.   ד.

 המחיקה נדחית.

לנספח  1לאחר סעיף 

 תתווסף הפסקה: 3ד'

"המידע הסודי לא 

( מידע שהגיע 1יכלול: )

לספק או מי מטעמו 

מידי צד שלישי שלא 

עקב הפרת חובת 

( מידע 2הסודיות; )
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 ההבהרה נושא ההבהרה עמוד הסעיף מס"ד

( 3שהוא נחלת הכלל; )

מידע שחובה לגלותו 

על פי דין ובלבד 

יודיע  שהספק

לאוניברסיטה באופן 

מידי על בקשה 

לחשיפת המידע הסופי 

( 4טרם חשיפתו; )

מידע שהיה בידי 

הספק עובר למתן 

 השירותים."

 1נספח ב'  .41

למסמך ב' 

 ההצעה

 הדגם החזק: –תצורה א'  15

 –אנגלית /לנובו מספקת מקלדת עם עברית .1

 תוספת שפה שלישית ע"י השותף העסקי.

 DPאו  DP to VGAאו  DP to DVIנדרש מתאם  .2

to HDMI מסך  למחשב שאנו מציעים יש יציאות

2xDP, 1xHDMI ->  האם יש צורך כלל לא ברור

 .במתאם נוסף ואם כן, איזה סוג

. יציאות מסך נדרשות במחשבאילו  נא להבהיר

 .DPבסעיף כניסות/יציאות רשום רק 

דרישה לכניסה ויציאת שמע  –כניסות /תיציאו .3

 )קדמי ואחורי(:

 יש לנו יציאות קדמיות מסוג: 

1xheadphone / microphone  

combo jack (3.5mm) , 

1xmicrophone (3.5mm) 

 <- 1x line-out (3.5mm)ואחוריות 

 נא לאשר זאת.

ללא )יתאפשר כשדרוג(. הוספת כונן  –כונן אופטי  .4

אופטי לאחר הרכישה אינה דבר פשוט ועל 

ר השותף העסקי להיערך לזאת. עדיף לאפש

שדרוג לכונן אופטי רק בעת הזמנת תצורה ולא 

 לאחר הרכישה.

ובלבד שתהיה  .1

מקלדת מקורית 

של לנובו עם 

עברית, אנגלית 

 וערבית.

לכל המחשבים  .2

בדגמים 

המבוקשים ישנה 

לפחות  DPיציאת 

אנו מבקשים  אחת.

שיסופק מתאם 

אחד לכל מחשב 

הסוגים  3מתוך 

 שביקשנו במכרז.

סוג  -שימו לב

יפורט המתאם 

 בהזמנה.

ש לקחת בחשבון י

מתאם אחד 

 למחשב.

 מאושר. .3

 מקובל. .4

 1נספח ב'  .42

למסמך ב' 

 ההצעה

15 - 

16 

אותן הערות כמו  –"הדגם הסטנדרטי"  –תצורה ב' 

  לתצורה א'.

 41הבהרה מס' ראו 

 לעיל.

 1נספח ב'  .43

למסמך ב' 

 ההצעה

 "הדגם הזעיר" –תצורה ג'  16

דרישה לכניסה ויציאת שמע  –יציאות/כניסות  .1

 )קדמי ואחורי(:

 .מקובל .1

פי  על מתאמים .2

ראו  .דרישה
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הוא אכן זעיר, קיימת בו יציאה קדמית  Tinyמארז 

 1x headphone / microphoneמשולבת

combo jack (3.5mm) .ואין יציאה אחורית  

 נא לאשר זאת.

 DPאו  DP to VGAאו  DP to DVIנדרש מתאם  .2

to HDMI.  למחשב שאנו מציעים יש יציאות מסך

1xDP, 1xHDMI - > לא ברור אם יש צורך כלל

במתאם נוסף ואם כן, מאיזה סוג. נא להבהיר איזה 

יציאות מסך נדרשות במחשב. בסעיף 

 .DPיציאות/כניסות רשום רק 

 41הבהרה מס' 

 לעיל.

 1נספח ב'  .44

למסמך ב' 

 ההצעה

 שדרוגים: 16

במסגרת המכרז לא ניתן  Tinyבתחנות  –כרטיס מסך 

 .לשדרג כרטיס מסך

 מסךהאנו יכולים להציע את כרטיס  Twrבתחנות 

AMD Radeon 520 2GB  

מראש או  DVDRWיש להכניס בתחנות 

 שהאוניברסיטה תציין ללא באופן גורף.

השדרוגים מתייחסים 

-על למה שניתן לבצע

 פי הדגם.

 

 מסמך א'  .45

 3סעיף 

לאור החלפת הדגם , מבוקשיםהמחשבים הדגמי לגבי  3

האם ניתן להציע  ,המקורי המבוקש במסמכי מכרז

מתקדם יותר מהדגם  Chipset  דגם חלופי מבוסס

המבוסס דור מעבדים חדש  Intel Q470 -המקורי 

 יותר?

 כן.

 1נספח ב'  .46

 למסמך ב'

תצורה א' 

"הדגם 

 החזק"

מתאם. נבקש לקבל הבהרה האם נדרש לספק  15

מתאמי תצוגה כלשהם והאם נדרש לספק מתאם 

 DPעל הלוח או חיבור  DPכלשהו במחשב שבו חיבור 

+ HDMI על הלוח. 

לכל מחשב יסופק 

פי -מתאם אחד על

דרישה שתצוין 

 בהזמנה.

 1נספח ב'  .47

 למסמך ב'

תצורה א' 

הדגם "

 החזק"

 Tower/SFFאינו סטנדרטי במארזי  USB-Cחיבור  15

וברובם אינו קיים. נבקש להסיר דרישה זו שכן הנ"ל 

 יחייב תוספת כרטיס בעלות נוספת.

רוב  שערכנו, מבדיקה

המחשבים שהוצגו 

כוללים את הרכיב 

לכן הבקשה  הנ"ל

  .אינה מקובלת

 1נספח ב'  .48

 למסמך ב'

תצורה א' 

"הדגם 

 "הסטנדרטי

 Tower/SFFאינו סטנדרטי במארזי  USB-Cחיבור  15

וברובם אינו קיים. נבקש להסיר דרישה זו שכן הנ"ל 

 יחייב תוספת כרטיס בעלות נוספת.

 47הבהרה מס' ראו 

 לעיל.
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 ההבהרה נושא ההבהרה עמוד הסעיף מס"ד

 1נספח ב'  .49

 למסמך ב'

תצורה א' 

"הדגם 

 הסטנדרטי"

מתאם. נבקש לקבל הבהרה האם נדרש לספק  16

מתאמי תצוגה כלשהם והאם נדרש לספק מתאם 

 DPעל הלוח או חיבור  DPכלשהו במחשב שבו חיבור 

+ HDMI על הלוח 

 46הבהרה מס' ראו 

 לעיל.

 1נספח ב'  .50

 למסמך ב'

תצורה א' 

"הדגם 

 הזעיר"

כניסה ויציאת שמע חזית/אחור. בדגמים זעירים כגון  16

מיני/טייני, חיבור השמע הוא בחזית בלבד וללא 

אופציה בחלק האחורי. נבקש לעדכן מפרט השמע 

 כך שהחיבור יהיה בחזית בלבד. ,למארז זה בלבד

  הבקשה מתקבלת.

51.  
 1נספח ב'

 למסמך ב'

תצורה א' 

"הדגם 

 הזעיר"

16 
נדרש לספק  מתאם. נבקש לקבל הבהרה האם

מתאמי תצוגה כלשהם והאם נדרש לספק מתאם 

 DPעל הלוח או חיבור  DPכלשהו במחשב שבו חיבור 

+ HDMI על הלוח 

  46 הבהרות מס' ראו 

 .לעיל  47-ו 

 2נספח ד'  .52

למסמך ד' 

 ההסכם

עם  בסוג הביטוח אחריות המוצר נבקש משולב  37

 אחריות מקצועית

 52הבהרה מס' ראו 

 .לעיל

 

 א'מסמך   .53

 3סעיף 

 דגמי מחשבים מבוקשים.  3

נבקש  ,יצרנים השוניםבשל החלפת דגמים אצל ה

להגדיר את התחנה המוצעת על פי השבב המתקדם 

 ..Intel Q470ביותר, כלומר 

 .מקובל

 

 

 1נספח ב'  .54

 למסמך ב'

תצורה א' 

"הדגם 

  הסטנדרטי"

במארזי  USB-Cנבקש להסיר דרישה ל חיבור  15

Tower/SFF  שאיננו סטנדרטי אצל כלל ייצרני

 החומרה

 47 הבהרה מס'ראו 

 לעיל.

 1נספח ב'  .55

 למסמך ב'

תצורה א' 

"הדגם 

 החזק"

נא להבהיר אילו יציאות מסך נדרשות במחשב, בסעיף  15

 .DPכניסות רשום רק /יציאות

 41 ראו הבהרה מס'

 לעיל.

 

 

 1נספח ב'  .56

 למסמך ב'

 יש לנו יציאות קדמיות מסוג:  15

1xheadphone / microphone combo jack 

(3.5mm), 1xmicrophone (3.5mm),  1ואחוריותx 

 קובל.מ

 

 



 

 

13 
 

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 

 

 ההבהרה נושא ההבהרה עמוד הסעיף מס"ד

תצורה א' 

"הדגם 

 החזק"

line-out (3.5mm) ->   אנא אישורכם לכך שזה

 מקובל.

 

 

 

 1נספח ב'  .57

 למסמך ב'

תצורה א' 

"הדגם 

 הסטנדרטי" 

במארזי  USB-Cנבקש להסיר דרישה ל חיבור  15

Tower/SFF  שאיננו סטנדרטי אצל כלל ייצרני

 החומרה.

 47 הבהרה מס'ראו 

 לעיל.

 1נספח ב'  .58

 למסמך ב'

תצורה א' 

הדגם "

 הסטנדרטי"

נא להבהיר אילו יציאות מסך נדרשות במחשב, בסעיף  15

 .DPכניסות רשום רק \יציאות

 41 הבהרה מס'ראו 

 לעיל.

 

 

 1נספח ב'  .59

 למסמך ב'

תצורה א' 

"הדגם 

 הסטנדרטי"

 / 1xheadphoneיש לנו יציאות קדמיות מסוג:  15

microphone combo jack (3.5mm),   

1xmicrophone (3.5mm),  1ואחוריותx line-out 

(3.5mm) ->  .אנא אישורכם לכך שזה מקובל 

 .מקובל

 

 1נספח ב'  .60

 למסמך ב'

תצורה א' 

"הדגם 

 הזעיר

 ,1xDPלמחשב שאנו מציעים יש יציאות מסך  16

1xHDMI ->   לא ברור האם יש צורך כלל במתאם נוסף

אילו יציאות מסך  אנא הבהרתכםואם כן, איזה סוג. 

כניסות רשום רק /נדרשות במחשב, בסעיף יציאות

DP. 

 41 הבהרה מס'ראו 

 לעיל.

 1נספח ב'  .61

 למסמך ב'

תצורה א' 

"הדגם 

 הזעיר

גם זעיר לחזית דנבקש לעדכן מפרט השמע במארז  16

יצרנים המובילים בדגמים זעירים בלבד. אצל כלל ה

 חיבור השמע הינו בחזית בלבד וללא(  tiny)מיני, 

אופציה בחלק האחורי. בלבד כך שהחיבור יהיה בחזית 

 בלבד.

 מקובל.

 

מסמך ד'   .62

 הסכם 

סעיף 

3.1.1.3 

אין  - LENOVO M920נבקש הבהרתכם עבור דגם:  26

ניתן להגיש תחנות האם  –ים  מסו Chipset -דרישה ל

M70/V50 ?'וכו 

לא. יש להגיש הצעות 

רק עבור הדגמים 

 המבוקשים במכרז.

 

מסמך ד'   .63

 הסכם 

נבקש שיובהר שהאחריות למוצרים הינה בהתאם  28

ובכפוף למדיניות היצרן הרלוונטי במוצר וכן שיובהר 

שהספק לא יהיה אחראי לתיקון נזקים או תקלות 

 27 הבהרה מס'ראו 

 לעיל.



 

 

14 
 

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 

 

 ההבהרה נושא ההבהרה עמוד הסעיף מס"ד

במקרה של ביצוע שינוי ו/או התאמה ו/או תחזוקה  6סעיף 

ו/או תיקון או טיפול של הציוד ע"י גורם שאינו מטעמו 

שימוש  ושלא באישורו המוקדם וכן במקרה של

בפריטים בניגוד להוראות היצרן ו/או הספק. בנוסף, 

לא יהיה אחראי הספק לתיקון נזקים או תקלות 

שנגרמו בפריטים בזדון או במתכוון. כמו כן, נבקש 

שיובהר שהספק אינו אחראי לנזקים שאירעו לציוד 

כתוצאה מ: א( עבודות תשתית כגון בינוי וכבילה או 

וד. ב( נזקים שאירעו עבודות חשמל חיצוניות לצי

למערכות הפעלה או תוכנות כתוצאה מתאונה, 

רשלנות, שימוש לא נכון, תכנון לא מתאים, תקלה 

בזרם החשמל, תקלה במיזוג האוויר, תקלה במערכת 

 פיקוח לחות. 

ג( נזקים שאירעו כתוצאה מכוח עליון. ד( נזקים 

שאירעו כתוצאה מאחסון ו/או התקנה בסביבה לא 

 ו בניגוד להוראות היצרן או הספק.מתאימה ו/א

מסמך ד'   .64

 הסכם 

 11סעיף 

נבקש לתקן הסעיף בהתאם להגבלות האחריות  30

המקובלות בהסכמים מסוג זה, ובהתאם נבקש כי 

יובהר שעל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, 

אחריותו של הספק תהיה מוגבלת לנזקים ישירים 

נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של בלבד אשר 

הספק ו/או מי מטעמו בלבד הספק לא יישא באחריות 

לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים, לרבות 

אך לא רק, אובדן נתונים וזאת עד לתקרה כוללת 

והמצטברת שלא תעלה על התמורה החוזית השנתית 

 ששולמה לספק במסגרת הסכם זה.

 

 

 27 הבהרה מס'ראו 

שימו לב כי  לעיל.

הסעיף מתייחס 

 לנזקים ישירים בלבד. 

מסמך ד'   .65

הסכם סעיף 

12.2 

 5ראו הבהרה מס'  מבוקש כי המילה "שנתית" בסיפא לסעיף תמחק. 30

 לעיל.

מסמך ד'   .66

הסכם סעיף 

12.4 

  מבוקש כי: 31

 המילה "שנתית" בסיפא לסעיף תמחק. א.

כצד ג' השורה המתייחסת להגדרת האוניברסיטה  ב.

מתייחס  322מחק. תשומת לב עורך המכרז כי קוד ית

לביטוח אחריות כלפי צד ג' או פרק ב' בביטוח עבודות 

 קבלניות בלבד ולא רלוונטי לביטוח חבות המוצר.

-ו 7 הבהרות  מס'ראו 

 לעיל. 22
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 ההבהרה נושא ההבהרה עמוד הסעיף מס"ד

מסמך ד'   .67

הסכם סעיף 

12.8 

מבוקש כי לאחר המילים "הדרושים ו/או הנדרשים"  31

 פי דין". ייכתב "על

 מקובל.

מסמך ד'   .68

הסכם סעיף 

12.11 

מבוקש כי המילים "וכן בגין כל אובדן תוצאתי שייגרם  31

 .עקב אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור" תמחקנה

 הבקשה נדחית.

 

מסמך ד'   .69

 הסכם 

 15.2סעיף 

נבקש שיובהר שגם במקרה של הפרה יסודית תינתן  32

בטרם לספק הודעה ואפשרות לתקן את ההפרה 

 הפסקת ההסכם

 36 הבהרה מס'ראו 

 לעיל.

מסמך ג'   .70

 הסכם

  18סעיף 

נבקש שיובהר כי האמור בסעיף זה כפוף לרישיון  33

 הניתן על ידי היצרן.

הסעיף יישאר ללא 

 שינוי.

 2נספח ד'  .71

 למסמך ד'

 צד ג'

 יימחק 309מבוקש כי קוד  .1 37

 יימחק 329יבוקש כי קוד  .2

 

 הבקשה נדחית.  .1

הבקשה נדחית.  .2

מדובר יובהר, כי 

בהרחבה מקובלת 

 .בביטוח חבויות

 2נספח ד'  .72

 למסמך ד'

 חבות המוצר

 יימחק 309 קוד כי מבוקש .1 37

 יימחק 322 קוד כי מבוקש .2

 .נדחית הבקשה .1

ראו הבהרה מס'  .2

 לעיל. 22

מסמך ד'   .73

הסכם סעיף 

12.2 

 5ראו הבהרה מס'  נבקש למחוק את המילה שנתית בסוף המשפט. 30

 לעיל.

מסמך ד'   .74

הסכם סעיף 

12.4 

נבקש שביטוח אחריות מוצר יהיה משולב אחריות  31

 מקצועית.

 נבקש למחוק את המילה שנתית בסוף המשפט.

 

 7 הבהרה מס'ראו 

 לעיל.

מסמך ד'   .75

הסכם סעיף 

12.4 

 הגדרות האוניברסיטה כצד ג'. – 322נבקש לבטל קוד  31

 האוניברסיטה נחשבת צד ב' ולא צד ג'.

 22ראו הבהרה מס' 

 לעיל.

מסמך ד'   .76

הסכם סעיף 

12.12 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות  32

"לחלופין, רשאי הספק לכלול את פעילות קבלני 

 המשנה עבורו בביטוחיו."

 

 .מקובל

מסמך א'   .77

 3סעיף 

דגמי מחשבים מבוקשים. לאור החלפת הדגם המקורי  3

האם ניתן להציע דגם  ,מכרזההמבוקש במסמכי 

-ו 45 הבהרות מס'ראו 

  לעיל. 53
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 ההבהרה נושא ההבהרה עמוד הסעיף מס"ד

מתקדם יותר מהדגם המקורי  Chipset  חלופי מבוסס

- Intel Q470 ?המבוסס דור מעבדים חדש יותר 

 

 1נספח ב'  .78

 למסמך ב'

תצורה א' 

"הדגם 

 החזק"

מתאם. נבקש לקבל הבהרה האם נדרש לספק  15

מתאמי תצוגה כלשהם והאם נדרש לספק מתאם 

 DPעל הלוח או חיבור  DPכלשהו במחשב שבו חיבור 

+ HDMI על הלוח 

 

 41 הבהרה מס'ראו 

 לעיל.

 1נספח ב'  .79

 למסמך ב'

תצורה א' 

"הדגם 

החזק" 

ותצורה ב' 

"הדגם 

 הסטנדרטי"

 Tower/SFFאינו סטנדרטי במארזי  USB-Cחיבור  15

וברובם אינו קיים. נבקש להסיר דרישה זו שכן הנ"ל 

 יחייב תוספת כרטיס בעלות נוספת.

-ו 47 הבהרות מס'ראו 

 לעיל. 48

 1נספח ב'  .80

 למסמך ב'

"הדגם 

 הסטנדרטי"

מתאם. נבקש לקבל הבהרה האם נדרש לספק  16

מתאמי תצוגה כלשהם והאם נדרש לספק מתאם 

 DPעל הלוח או חיבור  DPכלשהו במחשב שבו חיבור 

+ HDMI על הלוח 

 41 הבהרה מס'ראו 

 לעיל.

 1נספח ב'  .81

למסמך ב' 

"הדגם 

 הזעיר"

כניסה ויציאת שמע חזית/אחור. בדגמים זעירים כגון  16

חיבור השמע הוא בחזית בלבד וללא מיני/טייני, 

אופציה בחלק האחורי. נבקש לעדכן מפרט השמע 

 למארז זה בלבד כך שהחיבור יהיה בחזית בלבד.

, 43  הבהרות מס'ראו 

 לעיל. 61-ו 50

 1נספח ב'  .82

למסמך ב' 

"הדגם 

 הזעיר"

מתאם. נבקש לקבל הבהרה האם נדרש לספק  16

מתאמי תצוגה כלשהם והאם נדרש לספק מתאם 

 DPעל הלוח או חיבור  DPכלשהו במחשב שבו חיבור 

+ HDMI על הלוח 

 41 הבהרה מס'ראו 

 לעיל.

מסמך א'   .83

 3.1סעיף 

ההצעות למכרז לא.  ? Asus D700האם ניתן להגיש גם מחשב שולחני  3

תוגשנה רק עבור 

הדגמים המפורטים 

 במסמכי המכרז.

 

מסמך א'   .84

 5.2סעיף 

  בקש לשנות את האסמכהנ 4

 Power Partner-ל GOLD Partner -מ

 הבקשה נדחית.
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 אישור

 

 האמור בהודעה זו לעיל. את  יםאשרמהרינו 

 

 : ______________________שם המציע

 

 ________________________  :חתימה


