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 12/7/2022 תאריך:
 אוניברסיטת חיפה

 
 אספקת שירותי אינטרנט אלחוטי עבור דירות הסטודנטים במעונות אוניברסיטת חיפהל 18/2022מכרז פומבי מס'  

 1מס'  הבהרה מסמך תשובות לשאלות
 

 
 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.
 ה + חותמת החברה(.על המציע לצרף למסמכי ההצעה למכרז הודעה זו כשהיא חתומה ע"י המציע )חתימת בעל זכות החתימה בחבר

 
 הבהרות למסמכי המכרז:

 

 תשובה פירוט השאלה מס' עמוד מס' סעיף פרק מס"ד

1 

ימי  10נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז ב  2 טבלת תאריכים מסמך א'
 .    12/7/22עבודה מהתאריך המקורי 

נקבע מועד הגשה חדש  
עד  31/7/2022לתאריך 

 12השעה 

2 

האלחוטי יסופקו גם לחדרים שירותי האינטרנט  4 3.1 מסמך א'
 שאינם דירות.

לכתב  3.1בסוף סעיף 
המשפט  יתווסףההוראות 

יסופקו שירותי  ,: "בנוסףהבא
אינטרנט אלחוטי במספר 
חדרי מחשב, חדרי למידה 
ומבואות וכן במקלט במבנה 

 מעונות שקמה."

https://tender.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=905:2015-11-16-14-48-125&catid=13&Itemid=12
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 תשובה פירוט השאלה מס' עמוד מס' סעיף פרק מס"ד

3 

שירותי האינטרנט האלחוטי יסופקו גם לחדרים  4 3.3 מסמך א'
 שאינם דירות.

לכתב  3.3בסוף סעיף 
המשפט  יתווסףההוראות 

מפורטים  ,: "כמו כןהבא
חדרים נוספים זה בנספח 

לספק שיש )שאינם דירות( 
בהם שירותי אינטרנט 
אלחוטי. יובהר כי בחדרים 
שאינם דירות וכן במקלט 
במעונות שקמה תותקן יחידת 

 אלחוט בודדת בכל חדר."

4 

הסיבים האופטיים לארון מי אחראי על פריסת  4 3.6 מסמך א'
התקשורת המרכזי ומארון התקשורת המרכזי 

 לארונות האזוריים?
 

פריסת כל סוגי הכבלים הינה 
 באחריות הזוכה

5 

 מסמך א'
 

האם תימשך האפשרות של סטודנטים לקבל  4 3.7
שירותי אינטרנט באמצעות הקואקס של 

 ?  HOT חברת 

לא ניתן לעשות שימוש  –לא 
 בפרויקט זה בכבלי קואקס

6 

נבקש לשנות את תנאי הסף באופן  -תנאי סף   5 5.2 מסמך א'

 הבא : 

 השנים האחרונות 3 במהלך הקים המציע
 ההצעות להגשת האחרון למועד שקדמו
 אלחוטית מחשבים תקשורת רשת למכרז

 יחידות אלחוט באתר אחד לפחות. 150        עם
 

 הבקשה נדחית.
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 תשובה פירוט השאלה מס' עמוד מס' סעיף פרק מס"ד

7 

האחרון להגשת הצעה שנקבע המועד  6 8.1 מסמך א'
( אינו מאפשר 12:00עד השעה  12.7.2022)

לנו להתכונן כראוי ואנו זקוקים לשהות קצרה 
נוספת לצורך הגשת הצעה מיטבית. נדגיש כי 
אנו פועלים באופן שוטף ואינטנסיבי כדי להגיש 
לכם את ההצעה הטובה והאטרקטיבית ביותר, 

ת ולכן נדרשת שהות נוספת בין מועד קבל
התשובות לשאלות ההבהרה לבין מועד הגשת 
המכרז, כדי לגבש הצעה מיטבית . נבקשכם 
להאריך את המועד להגשת הצעה  עד ליום 

. לנוכח לוחות 12:00בשעה  26.7.2022
הזמנים הצפופים נא הודיענו החלטתכם 

 בהקדם האפשרי.
 

נקבע מועד הגשה חדש  
עד  31/7/2022לתאריך 

 .12:00השעה 

8 

ימי עסקים להגשת המכרז  14נבקש כי יהיו  6 8.1 מסמך א' 
 מיום מענה על תשובות הבהרה 

נקבע מועד הגשה חדש  
עד  31/7/2022לתאריך 

 .12:00השעה 

 מקובל ימי עבודה" 7-נבקש לשנות מ"ימים" ל 9 12.1 מסמך א' 9

10 

 10 12.5 מסמך א'
נבקש להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד שבוצע 

 בהסכמת המציע"

 אין שינוי בסעיף.
לגרוע מן האמור, שינוי מבלי 

בהסכם יתבצע רק במקרים 
חריגים ועל פי הצורך, לפני 
החתימה. הודעה על שינוי 

 כאמור תועבר למציע/לזוכה.

 הבקשה נדחית.  נבקש את האומדן הכספי. 10 14.2 מסמך א' 11
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 תשובה פירוט השאלה מס' עמוד מס' סעיף פרק מס"ד

12 

ריכוזי תקשורת,  2לא מצאתי תזכור על  12 2 1נספח א' 
במסמכי המכרז מצוין ריכוז אחד הממוקם 

 .5בבניין פדרמן 

מרכז תקשורת ראשי ראשון 
 5הינו בבניין מעונות פדרמן 

בקמפוס הראשי כמפורט 
ומרכז  1בנספח א' 7.2בסעיף 

תקשורת ראשי שני הינו 
במעונות שקמה )בשכונת 

 7.3רוממה( כמפורט בסעיף 
 1'בנספח א

13 

האוניברסיטה לא קובעת את  או לא  ISPהאם נדרש חיבור מגובה ל  12 2.1 1נספח א' 
כתב הכמויות. הנושא נתון 
לשיקול דעתו של הזוכה 
ובלבד  שתישמר רמת 
הזמינות המפורטת ואשר 

 מהווה תנאי סף טכנולוגי.

14 

מתבקשת רשימת פירוט כתב כמויות של  12-13-14 2+3+4 1נספח א'
 הפרוייקט

האוניברסיטה לא תפרט את 
כתב הכמויות. כתב הכמויות 
ייקבע באופן דינאמי על ידי 
הספק על מנת  לעמוד באיכות 

הקליטה בכל אזורי המעונות  
אנו מזכירים כי  –המפורטים 

איכות הקליטה מהווה דרישת 
סף טכנולוגית ואי עמידה בה 
תחייב את הספק להוסיף ציוד 

פני כל  על פי צורך וזאת על
משך תקופת ההתקשרות 

 וזאת ללא תוספת מחיר.  



 

 

 21מתוך  5עמוד 
 

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
מכרזים ונכסיםקת מחל  

 
 

 תשובה פירוט השאלה מס' עמוד מס' סעיף פרק מס"ד

15 

מהי כמות האקסס פוינטים הנדרשת לכל דירה  12 2.3 1נספח א'
 ? 

מהי כמות האקסס פוינטים הנדרשת בשטחים 
 ציבוריים ?

האוניברסיטה לא תפרט את 
כתב הכמויות. כתב הכמויות 
ייקבע באופן דינאמי על ידי 
הספק על מנת  לעמוד באיכות 

הקליטה בכל אזורי המעונות  
אנו מזכירים כי  –המפורטים 

איכות הקליטה מהווה דרישת 
סף טכנולוגית ואי עמידה בה 
תחייב את הספק להוסיף ציוד 
על פי צורך וזאת על פני כל 

שך תקופת ההתקשרות מ
 וזאת ללא תוספת מחיר.   

16 

האם ניתן להמיר אקסס פוינט ביחידות קצה  12 2.3 1נספח א'
 אחרות שיותקנו בדירות הסטודנטים ?

הספק רשאי לעשות שימוש 
בכל סוג של ציוד ובלבד 
שיעמוד באיכות הקליטה בכל 

 –אזורי המעונות  המפורטים 
אנו מזכירים כי איכות הקליטה 
מהווה דרישת סף טכנולוגית 
ואי עמידה בה תחייב את 
הספק להוסיף ציוד על פי צורך 
וזאת על פני כל משך תקופת 
ההתקשרות וזאת ללא תוספת 

 מחיר.  

17 

 2.1 1נספח א'
2.2 
2.3 
2.4 

האם אפשר להציע פתרון הכולל חיבור סיב  12
אופטי עד לכל דירה או שבהכרח נדרש לסלול 

 קו נחושת לתוך הדירה ?

ניתן  להציע פתרון הכולל 
חיבור סיב אופטי לכל דירה 
ובלבד שלא תיפגע איכות 
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 תשובה פירוט השאלה מס' עמוד מס' סעיף פרק מס"ד

הקליטה כמפורט בדרישות 
 הסף הטכניות. 

18 

יובהר כי פרישת כבלים תיעשה תמיד בתוך  13 )חדש( 2.4.1.6 1נספח א' 
תעלה ייעודית. פרישה על גבי קירות תיעשה 

 –ייעודית. למען הסר ספק  PVCבתוך תעלות 
גם כבל בודד ייפרש בתוך תעלת אצבע. ניתן 
להשאיר כבילה חשופה באורך שלא יעלה על 

ס"מ ולזאת למטרת התחברות ליחידת  30
 האלחוט בדירות.

יתווסף סעיף  1לנספח א'
2.4.1.6 : 

פרישת כבלים תיעשה תמיד 

בתוך תעלה ייעודית. פרישה 

על גבי קירות תיעשה בתוך 

ת. למען וייעודי PVCתעלות 

גם כבל בודד  –הסר ספק 

ייפרש בתוך תעלת אצבע. 

ניתן להשאיר כבילה חשופה 

ס"מ  30באורך שלא יעלה על 

ולזאת למטרת התחברות 

 בדירות. ליחידת האלחוט

 

19 

האם ניתן להציע ציוד אקטיבי שווה איכות  13 4.1 1נספח א'
שאינו ברשימת היצרנים המצורפת בנספח 

 הטכני?
 

לאחר שהציוד יוצג ויאושר ע"י המזמין לפני 
 מועד ההתקנה.

לא. כל סוגי הציוד בפתרון 
המוצע יהיה מתוצרת היצרנים 

לנספח  4.1המפורטים בסעיף 
 .1א'

20 
האם נדרש לבצע אימות שם משתמש ע"י  14 8 '1אנספח 

 חשבונות פייסבוק ? גוגל ? וכדומה
 לא נדרש

21 
האם נדרש להגדיר דף נחיתה? אם כן נבקש  14 8 1נספח א'

 לקבל טמפלט רצוי
 לא נדרש
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 תשובה פירוט השאלה מס' עמוד מס' סעיף פרק מס"ד

22 

האם לאוניברסיטה יש עדיפות לבקר מקומי או  14 8 1נספח א'
האם בענן ? במידה ויש דרישה לבקר מקומי , 
 יש דרישה לשני בקרים בתצורה שרידה  ?

 
 
 

האוניברסיטה לא קובעת את 
כתב הכמויות. הנושא נתון 
לשיקול דעתו של הזוכה 
ובלבד  שתישמר רמת 

המהווים  SLA-הזמינות וה
 תנאי סף טכנולוגי.

23 

 14 7.7 1נספח א'

נבקשכם להבהיר מהי כמות הפורטים 
מבעוד הנדרשת, כמו כן האם נדרש להקצות 

מועד פורטים במתגים או לחלופין להקצות 
מתגים חדשים בעת הקמה של רשת שידורי 

 הטלוויזיה?

האוניברסיטה לא תפרט את 
כתב הכמויות. כתב הכמויות 
ייקבע על ידי הספק על מנת 

לספק את השירות כמפורט  
במסמכי המכרז ובהתאם 

 לדרישות הסף הטכנולוגיות.

24 

 APהאם משתמש קצה יוכל להתחבר ישירות ל  14 8.4 1נספח א'
 ? )ע"י כבל רשת(

משתמש קצה לא יהיה רשאי 
 Access-להתחבר ישירות ל

Point 

25 

 14 8.5 1נספח א' 

לכל  2Mbps" קישור בקצב אפקטיבי של 
 2Mהפחות לכל ציוד קצה " נבקש להבהיר כי 

 +Upלכל משתמש הוא קצב מצטבר 
Downstream   . יחד 

לא מקובל. הקצב הנדרש הוא 
 2M-להעלאה ו 2M –סימטרי 
 להורדה

26 

האם יש דרישה להתקין חומת אש בתצורה  14 9.1 1נספח א'
שרידה , כלומר צמד חומות אש בתצורת 

 קלאסטר ?

האוניברסיטה לא קובעת את 
כתב הכמויות. הנושא נתון 
לשיקול דעתו של הזוכה 
ובלבד  שתישמר רמת 
הזמינות המפורטת ואשר 

 מהווה תנאי סף טכנולוגי. 

27 
 15 9.5  1נספח א' 

ותיעדוף תעבורה וכמו  QoSנבקש להבהיר כי 
כן שמירה של רוחב הפס לכתובות או 

עדוף בכניסה ילא מקובל. ת
יבוצע לפי דרישת 
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 תשובה פירוט השאלה מס' עמוד מס' סעיף פרק מס"ד

יהיה אפשרי רק ברמת ה  אפליקציה מסויימים
Gateway / firewall  עבור תעבורה יוצאת

בלבד . כלומר לא ניתן לתעדף תעבורה נכנסת 
 אל אתר הלקוח ברשת האינטרנט. 

 ISP-האוניברסיטה בצד ה
)כלומר טרם שליחת המידע 

 לצד האוניברסיטה(. 

28 

ייעודי ע"י  DDOSהאם יש דרישה לפתרון  15 9.6 1נספח א'
appliance  שיותקן באתר האוניברסיטה או

על קווי היציאה  ISPשיתופי ע"י  DDOSפתרון 
 לעולם ?

האוניברסיטה לא קובעת את 
כתב הכמויות. הנושא נתון 
לשיקול דעתו של הזוכה 
ובלבד  שיישמרו רמת הזמינות 

המפורטים ואשר  SLA-וה
 נולוגי. מהווים תנאי סף טכ

29 

 15 9.6  1נספח א' 

  IPSנבקש להבהיר האם נדרשת מערכת 
יעודית או שניתן לספק את השרותי כחלק 

המוצעת כנהוג במרבית   Firewallממערכת ה 
 המקרים . 

האוניברסיטה לא קובעת את 
כתב הכמויות. הנושא נתון 
לשיקול דעתו של הזוכה 
ובלבד  שיישמרו רמת הזמינות 

המפורטים ואשר  SLA-וה
 מהווים תנאי סף טכנולוגי. 

30 

 ' 1נספח א
 

מבקשים פירוט של איזה סוג דוחות הלקוח  15 11.1
 מבקש .פירוט מעמיק של הדוחות

דוחות לדוגמה הנותנים מענה 
 למבוקש בסעיף:

• Busiest APs 

• AP Utilization 

• AP Summary 

• Client Count 

• Client Summary 

• Client Traffic 

• Throughput 

• Unique Clients 

• Radio Utilization 
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• AP RF Quality 

• Worst RF Aps 

31 
נבקש לקבל פירוט מה ציפיית האוניברסיטה  15 11.2 1נספח א'

 ברמת השירות ?
כולו וכן סעיף  1ראה נספח א' 

 לנספח ד' 9

32 

 15 11.2 1נספח א'
לניטור איכות  -נבקשכם לשנות את הסעיף 

ולא עד עמדת  Access Point –השירות עד ה 
 הקצה.

אין שינוי בסעיף. איכות 
תעבורת משתמש הקצה 
תימדד באמצעות היחידה 

 האלחוטית

33 
 15 11.5 1נספח א'

נבקשכם לשנות את הסעיף: "קריאות ובקשות 
לשירות ייפתחו במוקד השירות של המציע על 

 ידי גורם טכני מורשה מטעם המזמין"...

קצה לא מקובל. כל משתמש 
 יוכל לפתוח קריאת שירות.

 

34 

 15 11.6+11.7 1נספח א'

נבקשכם לשנות את מועד תחילת טיפול 
שעות מרגע פתיחת  6 -התקלה וזאת ל

התקלה, וזאת במקרה והתקלה תפתח עד 
 .14:00השעה 

לא מקובל. לא  – 11.6 סעיף
 יהיה שינוי בסעיף

 
יתוקן  1לנספח א' 11.7סעיף 

  באופן הבא:
 

המועד להגעת הטכנאי יתוקן 
 . שעות  4במקום  שעות  6-ל
 

במקרה הגעת טכנאי למחרת 
שהקריאה תפתח לאחר 

 . 16:00במקום  14:00השעה 

35 

 1נספח א'
טבלת פירוט 

 הדירות
17 

נדרש להוסיף לרשימת הדירות את דירות 
 האירוח

בטבלת פירוט הדירות 
לאחר העליונה תתווסף 

הראשונה השורה  שורהה
 .אירוח" 100: "טליה הבאה
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בטבלת פירוט הדירות 
תחתונה יתווסף טור "דירת ה
מסמך מצ"ב ל .חדרים" 2

זה הטבלה המלאה הבהרות 
 .העדכנית

 

36 

 1נספח א'
טבלת פירוט 
חדרים נוספים 
 )שאינם דירות(

17 
נדרש להוסיף לצד רשימת הדירות גם חדרים 

 נוספים שאינם דירות

טבלת פירוט הדירות  לאחר
העליונה יתווסף פירוט 
החדרים הנוספים שאינם 

הבהרות מסמך מצ"ב ל .דירות
זה הפירוט המלא וכן סכימה 

 .גרפית

37 

נבקש להבהיר כי חבות הסודיות לא תחול  22 14 מסמך ב'
במקרה שמדובר במידע שהינו נחלת הכלל, כן 
אם מסירת המידע נדרשת על פי דין ו/או 

 רשות שיפוטית מוסמכת.החלטה של 

 1בסעיף האמור מופיע 

 .2לנספח ד'

 

38 

נבקש לאשר כי המחירים יהיו צמודים למחירון  22 16 מסמך ב'
רלוונטי (  והשינויים החלים בו עם  GPLהיצרן )

הזמן עבור משפחות המוצרים הרלוונטיות 
 לפרויקט בהתאם לציוד שהוצע . 

 הבקשה נדחית.

39 

 נוסח ערבות מסמך ג'
 לקיום ההצעה

מבקשים להחליף את המילים "ואנו  2בפסקה  31
נשלם לכם בתוך שבעה ימים" למילים "ואנו 

 נשלם לכם בתוך שבעה ימי עסקים".

הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי 
 בנוסח הערבות.

40 

מבוקש שבכל מקרה של אי אישור  35 3.20 מסמך ד'
האוניברסיטה תתאפשר לספק אפשרות להציג 

פרויקט אחר עד לאישור האוניברסיטה מנהל 
 וללא שיבוטל ההסכם בגין כך

 מקובל.
להסכם ימחקו  3.20בסעיף  

המילים: "רשאית 
האוניברסיטה להפסיק את 
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ההתקשרות עם החברה 
לאלתר, למרות כל האמור 

 בהסכם זה"
ובמקומן יבואו המילים: 
"החברה תפעל למצוא מחליף 
אחר שיהיה מקובל על 

 האוניברסיטה"

41 
מבוקש שלספק תהא זכות להודיע על אי  36 4.2 מסמך ד'

 מימוש אופציה
 הבקשה נדחית.

42 

מבוקש שלא יבוצע קיזוז טרם יידוע הספק על  36 5.7 מסמך ד'
כך וקבלת תגובתו וכן אפשרות לתיקון הליקוי 

 ימים 7בתוך 

 מקובל חלקית.
האוניברסיטה תיידע את 
החברה בדבר הסכומים 

 שיקוזזו.

43 
 36 5.8 מסמך ד'

יום מיום  30מבוקש שהתמורה תתקבל תוך 
 הפקת החשבונית. 

 הבקשה נדחית. 

44 

 36 7.1 מסמך ד'

לאחר המילים: " לחובותיה על פי דין" יבואו 
המילים: "ובלבד שתקרת האחריות לא תעלה 

 6על סך התמורה ששולמה לחברה בגין 
 החודשים אשר קדמו למועד קרות הנזק".

 

 הבקשה נדחית. 

45 

 36 7.1 מסמך ד'

נבקש שיובהר, כי אם מכל סיבה שהיא יחויב 

הזוכה לשאת באחריות או חבות כלשהי בזיקה 

להסכם זה, תהיה מוגבלת כך שסך כל הסעדים 

הכספיים שיאלץ לשאת בהם, לא יעלו על 

 הבקשה נדחית. 
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תקרה כוללת ומצטברת השווה לתמורה 

החודשים  12 -ההסכם ב ששולמה בפועל מכח

 אשר קדמו למועד היווצרות עילת התביעה.

46 

 37 7.2 מסמך ד'

נבקש הבהרה כי שיפוי בגין הוצאה או תביעה 

יחול בכפוף להמצאת פסק דין חלוט המחייב 

 את המזמינה.

 הבקשה נדחית.

47 

 37 7.2 מסמך ד'

יתוקן באופן הבא: " החברה מתחייבת לפצות 

 מיד עם דרישתהולשפות את האוניברסיטה 

 כלבכפוף לקבלת פסק דין חלוט, וזאת בגין 

תשלום, הוצאה, נזק אובדן, הפסד או חבות 

או העלולים להיגרם ישירים שנגרמו 

 לאוניברסיטה

כתוצאה או בקשר לנזק מהנזקים להם 

ר הסעיף ללא אחראית החברה עפ"י דין. כל ית

 שינוי.

 מקובל חלקית.
המילים "או העלולים להיגרם" 

 להסכם. 7.2יימחקו מסעיף 

 הבקשה נדחית. נבקש שתשלום יבוצע בהתאם לפס"ד חלוט 37 7.2 מסמך ד' 48

49 
בסיפא של הסעיף, לאחר המילים "ותינתן  37  7.2 מסמך ד' 

לחברה הזדמנות להתגונן" יש להוסיף את 
 הבקשה נדחית.
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בכפוף לפסק דין שלא עוכב  המילים "האמור
 ביצועו".

50 

מבוקש להחליף את המילה "שנתית" למילים  37 8.1 מסמך ד'
 "תקופת ביטוח".

ניתן יהיה להציג אישור ביטוח 
עם תקופת ביטוח שאינה 
שנתית בהתאמה לסכומים 

 המבוקשים

51 

 37 8.2 מסמך ד'

 מבוקש כי:

המילה "מעסיקים" תמחק ובמקומה  .א

ייכתב "מעבידים" )לאחר התיקון 

 "ביטוח אחריות מעבידים"(.

המילה "דין" תמחק ובמקומה ייכתב  .ב

"על פי פקודת נזיקין ]נוסח חדש[ ו/או 

חוק האחריות למוצרים פגומים, 

 ".1980 –התש"ם 

 הבקשה נדחית.

52 

מבוקש לאפשר לחברה לערוך ביטוחים  37 8.3 מסמך ד'
כביטוחים אחריות מקצועית וחבות המוצר 

 נפרדים ולא רק כביטוח משולב

ניתן יהיה לקבל ביטוחים 
 נפרדים

53 

 מבוקש: 37 8.4 מסמך ד'
להסיר את המילים "נזק ו/או אובדן עקב שירותי 

 תוכנה או חומרה".
להסיר את המילים "כיוסי נזק עקב מוצר 

 טכנולוגי".

 מקובל 
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54 
 37 8.4 מסמך ד'

)כפי  321קוד יצוין  304מבוקש כי במקום קוד 
 שמופיע גם באישור עריכת הביטוח(.

 321ניתן יהיה להציג קוד 
 כחלופה

55 
 38 8.8 מסמך ד'

מבוקש כי לאחר המילים "הדרושים ו/או 
 הנדרשים" ייכתב "על פי דין".

 הבקשה נדחית.

56 
 38 8.10 מסמך ד'

מבוקש כי בסיפא יצוין "בכפוף להוראות רשות 
בעניין אישורי הביטוח שוק ההון, ביטוח וחסכון 

 האחידים".

 הבקשה נדחית.

57 

 38 8.11 מסמך ד'

 מבוקש כי:

המילים "ו/או המשמש" תמחקנה  .א

 ובמקומן ייכתב "אשר משמש".

המילים "וכן בגין כל אבדן תוצאתי... לרכוש 
 כאמור" תמחקנה.

 הבקשה נדחית.

58 
ימחקו המילים "ו/או כל חברה ו/או ישות  38 8.13 מסמך ד' 

 משפטית קשורה לאוניברסיטה".
 הבקשה נדחית.

59 

 38 8.13 מסמך ד'

מבוקש כי לאחר המילים "הפרה יסודית של 
-ההסכם" ייכתב "על אף האמור, מוסכם כי אי

המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא 
ימים  14תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

ממעד דרישת האוניברסיטה בכתב להמצאת 
 הביטוח כאמור".אישור עריכת 

 הבקשה נדחית.

60 

מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "על  38 8.13 מסמך ד'
אף האמור אי המצאת אישור קיום ביטוחים לא 

ימים  10תהווה הפרה יסודית אל א אם חלפו 
ממועד הבקשה לקבלת האישור על 

 אוניברסיטה מראש ובכתב".

 הבקשה נדחית.
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61 

 38 9.1 מסמך ד'

להוסיף כי בטרם נקיטת פעולות מצד נבקש 
החברה לפי סעיף זה, תימסר הודעה מראש 

 לספק בדבר כוונה זו.

להסכם, בשורה  9.1בסעיף 
השלישית לאחר המילים 
"שלאחר מכן" יתווספו 

 המילים: "בהודעה מראש".

62 

 39 10.1 מסמך ד'

נבקש להבהיר כי חבות הסודיות לא תחול 
נחלת הכלל, כן במקרה שמדובר במידע שהינו 

אם מסירת המידע נדרשת על פי דין ו/או 
 החלטה של רשות שיפוטית מוסמכת.

 1בסעיף האמור מופיע 
  2לנספח ד'

63 

 39 )חדש( 10.4 מסמך ד'

למען הסר ספק יובהר, כי מידע או כל חלק 
ממנו אשר הינו נחלת הכלל, או הפך חלק 
מנחלת הכלל לאחר מועד ההתקשרות, שלא 

ממעשה או מחדל של החברה, ו/או כתוצאה 
שהיה מצוי ברשות של החברה לפני מועד 

 תחילת מתן השירות, לא ייחשב כמידע סודי.

 1בסעיף האמור מופיע 

  2לנספח ד'

 הבקשה נדחית. מבוקש למחקו את המילים "עובדי החברה" 39 11.3 מסמך ד' 64

 הבקשה נדחית. חלוטנבקש שפיצוי ישולם בהתאם לפס"ד  39 11.5 מסמך ד' 65

66 
מבוקש שיירשם לאחר המילים "על ידה"  40 12.1 מסמך ד'

 המילים " או ע"י ספק משנה מטעמה"
 מקובל

67 
מבוקש שיתווסף כי החברה רשאית לבטל את   40 14 מסמך ד'

 ההסכם במקרה של אי תשלום בגין השירותים
 הבקשה נדחית.

 הבקשה נדחית. השיפוט לתל אביבמבוקש לשנות את סמכות  41 15 מסמך ד' 68

69 
מבוקש לבטל את זכות העיכוב ולציין, כי קיזוז  41 17 מסמך ד'

 יעשה עפ"י דין
 הבקשה נדחית.

70 

 1נספח ד'

סעיף אחריות 
מקצועית 

משולב חבות 
 המוצר

 יימחק. 322מבוקש כי קוד  42

 מקובל
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71 

אישור עריכת  1נספח ד'
 ביטוח

מבוקש להסיר קוד  :ביטוח אחריות מקצועית 42
302 

מבוקש לאפשר לחברה לערוך ביטוחים  *
אחריות מקצועית וחבות המוצר כביטוחים 

 נפרדים ולא רק כביטוח משולב.

בשורת אחריות מקצועית 
 322, 302הקודים יימחקו 

 

72 

 44 1 2נספח ד'

נבקש להבהיר כי הכלל, כן אם מסירת המידע 
נדרשת על פי דין ו/או החלטה של רשות 
שיפוטית מוסמכת עדכון האוניברסיטה טרם 
חשיפה המידע יעשה רק אם הדבר מתאפשר 
עלפי החלטת רשות משפטית מוסמכת או 

 הדין.

 1בפסקה השנייה לסעיף 
המידע הסודי לא כתוב כי 

מידע שחובה לגלותו על  יכלול
פי דין ובלבד שהספק יודיע 
לאוניברסיטה באופן מידי על 
הבקשה לחשיפת המידע 

 י טרם חשיפתוהסוד

73 

נוסח ערבות  4נספח ד' 
 ביצוע

דרישה בפקסימיליה ו/או  מבוקש להוסיף: 47
בדואר אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב 

 כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 

 הבקשה נדחית.

74 

נוסח ערבות  4נספח ד' 
 ביצוע

במקום  מבוקש לתקןבפסקה השלישית  47
ימים  לשבעה"...בתוך חמישה ימים ממועד..." 

 ממועד...."

 הבקשה נדחית.

75 
 4נספח ד'

נוסח ערבות 
 ביצוע

47 
מבוקש להחליף את המילים "ואנו  3בפסקה 

נשלם לכם בתוך חמישה ימים" למילים "ואנו 
 נשלם לכם בתוך שבעה ימי עסקים".

 הבקשה נדחית.

76 

 כללי 
 

מדירות  100%האם קיימת התחייבות ש  כללי כללי
 הסטודנטים יצרכו את שירותי האינטרנט ? 

השאלה אינה רלוונטית לאופי 
מדובר בעלות  -הפרויקט 

TURN KEY –  המחיר נקבע
מראש מתוך הנחה שכל 
 הדירות והחדרים המפורטים
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 תשובה פירוט השאלה מס' עמוד מס' סעיף פרק מס"ד

יהיו מאוכלסים  1בנספח א'
 באופן מלא ויצרכו את השירות

77 

 כללי 
 

אנחנו מבקשים להגיע עם קבלן  כללי כללי
לראות את כל ריכוזי התקשורת על  הכבילה 

מנת שאפשר יהיה לתמחר את העבודה. כמו 
כן, סביר להניח שיהיה צורך לבצע סקר אתר 

 APאלחוט על מנת לקבל החלטה האם צריך 
גם בכל ממ"ד/חדר בטחון או מספיק אחד 

 באזור הסלון
 

כל אחד מהמציעים 
בלנים שהשתתפו בסיור הק

יהיה רשאי לבצע מדידות 
בשטח בתיאום מראש מול 
רונן לאופר בדואר אלקטרוני 

laufer@univ.haifa.ac.il. 
את התיאום יש לבצע לפחות 

ימי עסקים טרם מועד הסיור  3
 המבוקש.
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 35ראה התייחסות מס'  –פירוט הדירות 

 

 דירת זוג דירת חדר בניין
  3  חדרים 2

 חדרים
5  

 חדרים
6  

 חדרים
 דופלקס

 חדרים 6 
 דיירים

 63 0 8 0 1  6 0 100טליה 

 21    1 2 5  אירוח 100טליה 

 105 0 8 0 11  12 0 200טליה 

 102 2 10 0 10  0 0 300טליה 

 60 2 8 0 0  0 0 400טליה 

 52 2 0 8 0  0 0 500טליה 

 52 2 0 8 0  0 0 600טליה 

 56 0 0 0 8  16 0 700טליה 

 52 0 0 0 12  8 0 800טליה 

 439 0 0 0 74  0 0 פדרמן

 104 0 0 0 0  4 48 שקמה

 30 4 1 0 0  0 0 בריטניה

 1136 12 35 16 117 2 52 48 סה"כ

 

 דירת זוגות דירת חדר בנין
2 

 חדרים
3  

 חדרים
5  

 חדרים
6  

 חדרים
 חדרים 6

 דופלקס

 מ"ר לקומה  85  מ"ר 116.8    מ"ר 98.5      מ"ר 60.50     מ"ר 50 מ"ר 40  100-800טליה 

    מ"ר 70כ     פדרמן
      מ"ר 35 מ"ר 25 שקמה

 מ"ר לקומה 52 מ"ר 155      בריטניה
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 36ראה התייחסות מס'  –פירוט חדרים נוספים )שאינם דירות( 
 פאב"( מועדון המעונות )במפה: "מועדון .1
 כתת מחשבים – 800טליה  .2
 חדר למידה – 100טליה  .3
 חדר למידה – 300טליה  .4
 שני חדרים )כתת מחשבים ללקויי ראייה, כתת מחשבים( – 1גוש  –פדרמן  .5
 מבואה הכוללת עמדות מחשבים – 3גוש  –פדרמן  .6
 שתי מבואות )פינות ישיבה ללימוד( – 5גוש  –פדרמן  .7
 מקלט במעונות שקמה )שכונת רוממה( .8

 יחידות אלחוט( 10)סה"כ 
 

 החדרים מסומנים בעיגול כחול )למעט המקלט ברחוב שקמה( –ראה בסכמה המצורפת 
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 אישור

 הרינו לאשר האמור בהודעה זו לעיל. 

 

 שם המציע: ______________________

 

 חתימה: ________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


