
 

                                                                     

 

 2019ינואר ב 24
 ' שבט תשע"טא

 אל: 

 כל המציעים 

 

 שלום רב, 

 עבור תאגיד השידור הישראלי לאספקת מחשבים 5/2019מכרז הנדון: 

 2תשובות לשאלות הבהרה לקט מספר 

 "התאגיד"(, מתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע למכרז שבנדון:תאגיד השידור הישראלי )להלן: 

הסעיף  מס'ד
במסמכי 
המכרז / 
בהסכם 
 בנספח

 תשובה שאלה

 מסמכי המכרז
מבוקש כי הארכת תוקף ההצעה  2.2 .1

 תהיה טעונה הסכמת הספק לכך. 
לחילופין, מבוקש לקבוע כי זכות 
הארכה אוטומטית עומדת לתאגיד 
רק בגין תקופת הארכה ראשונה 
והתקופה השנייה תהיה טעונה 

 הסכמת הספק. 

 לא יחול שינוי בסעיף

  –יתווסף סעיף חדש   2.4 .2

חרף האמור לעיל, ככל שבמהלך "
תקופת ההתקשרות לרבות תקופות 
האופציה ירכוש התאגיד מחשבים 
שתקופת האחריות חורגת מתקופת 
ההתקשרות, יספק הספק הזוכה 
לתאגיד את מלוא השירותים 

 . "הכלולים באחריות למחשבים אלו
 

נבקש למחוק את הסיפא של הסעיף  5.2.7 .3
הספק אינו יכול לחייב את היצרן  –

לעבוד עם ספק אחר במקומו. 
 דרישה זו אינה סבירה.

 לא יחול שינוי בסעיף.

החברה הינה חברה שמאחר  6.1.2 .4
ציבורית שמניותיה נסחרות 
בבורסה לני"ע בתל אביב, האם 
במקום תדפיס מרשם החברות, 
ניתן לצרף פלט עדכני מהבורסה 

 לני"ע?

יש לצרף תדפיס מלא ועדכני מרשם 
 החברות.



 

                                                                     

הסעיף  מס'ד
במסמכי 
המכרז / 
בהסכם 
 בנספח

 תשובה שאלה

אנו מבקשים שהמחיר יינתן בדולר  8.3 .5
לפי שער יציג ביום הוצאת 

 החשבונית

 ניתן לנקוב במחיר בדולר. 
ככל שיוגשו הצעות בשקלים חדשים 
ובדולרים, ימיר התאגיד את המחיר 
של ההצעות שניתנו בדולרים 
לשקלים חדשים לפי השער היציג 

 במועד הגשת ההצעות.
חברתנו הינה חלק מקבוצה של  9.10 .6

אחת מחברות המחשוב הגדולות 
והמשמעותיות בישראל, בה קיימות 

חברות אשר פעילות באותם מספר 
תחומים, היינו תחומים מתחרים. 

למרות שבין החברות קיים קשר 
משפטי )חברות אחיות אשר הן 
בבעלות של חברת אחזקות( לא 

קיימות ביניהן הגבלות על תחרות, 
לא קיים ביניהם תיאום ביחס 

לפעילות עסקית, לא קיים ביניהם 
הסכמי שיתוף פעולה ו/או הסכמי 

ת ביחס למכרז זה. העדר תחרו
יתרה מכך, אין גורם ניהולי ו/או 

תפעולי מאוחד בין החברות 
המדוברות. מדובר בהנהלות שונות, 

משאבים מקצועיים שונים, 
מחלקות ציוד ותחזוקה שונות. 

מדובר בחברות המתחרות זו בזו 
באופן מובהק, והמתנהלות באופן 
נפרד, כחברות עצמאיות לחלוטין, 

ת  מספרי ח.פ. לרבות היותן בעלו
 נפרדים.

ידוע כי האינטרס הציבורי הינו בין 
היתר להבטיח תחרות בין החברות 

הפועלות בשוק, להגדיל את 
התחרות על מנת להטיב עם 

התאגיד ולהבטיח כי הוא יתקשר 
במחיר הכלכלי והטוב ביותר. במצב 

זה, יש לאפשר שוויוניות בין 
הספקים השונים בשוק הגם אם 

טית על דרך של הם קשורים משפ
חברות אחיות אשר הן בבעלות של 

 חברת אחזקות כאמור. 
גם כאשר קיים חשש אמיתי לניגוד 
עניינים יש למצוא לו פתרונות 
מידתיים וסבירים במקום פסילת 
השתתפות של מציע ולכן, למען 
הסדר הטוב, מבוקש לקבוע כי 

ידי חברות -ככל שיוגשו הצעות על
אחיות, יבחנו הצעות אלו לפי 

 הכללים שנקבעו בפסיקה.



 

                                                                     

הסעיף  מס'ד
במסמכי 
המכרז / 
בהסכם 
 בנספח

 תשובה שאלה

חברות קשורות רשאיות להגיש שתי 
בקש הצעות נפרדות למכרז וכן נ

שיובהר שבמצב זה התאגיד לא 
יפסול את זכייתה של מציעה ו/או 
הצעות של מציעות שקיים ביניהם 

 קשר כאמור. 
קובע בחירתו של כשיר  7.6סעיף  10.1 .7

שני ולכן אין מקום אין מקום 
להשאיר בתוקף את הצעות 
המציעים הנוספים. מבוקש להסיר 
דרישה זו גם לאור קיומו של סעיף 

10.2  . 

 לא יחול שינוי בסעיף

מבוקש כי ביקורים ייעשו בתיאום  12.5.2 .8
 מראש בלבד.

 מקובל

המציע נבקש כי כל ביקור באתרי  12.6 .9
יהיו בכפוף לחתימת התחייבות 
לשמירת סודיות בנוסח המקובל על 

 המציע.

מקובל. אולם נוסח ההתחייבות 
 יהיה בהסכמת התאגיד והמציע.

לאור נחיצותם של מסמכים  13.1 .10
מגורמים שלישיים, ועל מנת 
להימנע לאיחור ואי עמידה בתנאי 
המכרז, מבוקש להעמיד את 

 מי עסקים. י 7התקופה  לחתימה על 

 מקובל

מבוקש לחתום בזמן את התקופה   14.1 .11
בה ניתן לפנות לכשיר שני. לא ייתכן 
לכבול אותו להצעתו ללא מגבלת 

 זמן. 

 .10.3ראו סעיף 

ישנה טעות סופר באזכור הסעיף  14.1 .12
אנא הפנו לסעיף  -בסעיף זה
 הרלוונטי. 

 .14.2הערה זו נכונה גם לסעיף 

היא  14.1בסעיף ההפניה הנכונה 
 .13.3לסעיף 

היא  14.2ההפניה הנכונה בסעיף 
 .13לסעיף 

 מפרט טכני -נספח א' 
נבקש להבהיר האם ניתן כי  סעיף כלי .13

לא  האחריות כמקובל בתחום,
 או/ו תקלה או/ו בנזק טיפול תכלול

קלקול  או/ו פגם
במערכות/ציוד/רכיב מרכיביהם 

 בשל נגרמו )להלן: "הציוד"( אשר
 להלן: המפורטים המקרים

 לא הפעלה או שימוש  .1
 הציוד. של נכונים

 או שינויים ,עבודה ביצוע .2
 בכל או בציוד תיקונים

זה  ובכלל חלק ממנו
 מערכות עם הציוד ממשק

 לא יחול שינוי בסעיף



 

                                                                     

הסעיף  מס'ד
במסמכי 
המכרז / 
בהסכם 
 בנספח

 תשובה שאלה

 ידי על התאגיד של אחרות
 מעובדי לבד כלשהו גורם

 מטעמו. הספק או מי
 או חומרה ,בתוכנה שימוש .3

 שלא אחרים מוצרים
 הספק. י"ע סופקו

 ,מכוונת פגיעה ,השחתה .4
 כוח ,תאונה ,זדון מעשה
 טבע פגעי או עליון

 שימוש ,הזנחה ,למיניהם
או  אש בשל נזק ,נכון לא

 ,חשמליות הפרעות ,מים
 שינויים או עבודה ביצוע
 מי או הספק  י"ע שלא

 אחרות סיבות או מטעמו
 של שמעבר לשליטתו

 הספק.
 שאינם אתר תנאי  .5

 עמידה אי או הולמים
 סביבת לקיום בדרישה

 נאותה. עבודה
 הפרעות או/ו הפסקות .6

 או/ו שיבושים או/ו
 תקלות או/ו ניתוקים
 בשל מערכות שיגרמו

 רשת כל בשל או/התאגיד ו
 לרבות אחרת תקשורת

 כל מרכיב או/ו האינטרנט
 אחרת.  תקשורת

 אפליקציות של התאגיד. .7
מחשבים  .14

 נייחים
-לספק את יציאת ההאם ניתן 

HDMI  אוVGA  באמצעות מתאם
 ? DP-מ

 היציאה תהיה בהתאם למפרט.לא, 

תצורת המחשב המבוקשת אינה   .15
תומכת באופציית ההרחבה 

NVIDIA GTX1080TI  אשר
מחייבת תחנה חזקה יותר ובעלת 
ספק כוח גדול יותר. נבקש לבחון 

 בקשה לשדרוג זה.

 הדרישה מבוטלת.
 
 

אינו זמין  GTX1080TIכרטיס   .16
והוחלף ע"י כרטיס מדגם 

RTX2080TI שגם הוא מחייב ,
התקנה בתחנת עבודה מקצועית 

 מינימום. 600Wבעלת ספק כוח 

  הדרישה מבוטלת.



 

                                                                     

הסעיף  מס'ד
במסמכי 
המכרז / 
בהסכם 
 בנספח

 תשובה שאלה

בקשתם להחליף את הדיסק הקיים   .17
המחיר יהיה   1TBולשנמך אותו ל

 במינוס לאישורכם.

 מקובל

 2. במחשב HDMIנדרשת יציאת   .18
. מבקשים להוסיף DPיציאות 

 .HDMIמתאם 

 לא מקובל

קיימת דרישה להוספת כרטיס מסך   .19
GTX1080TI 11GB –  זהו כרטיס

 600Wשל מסך המבקש ספק כוח 
לכרטיס  250Wבמחשב והספק של 

 עצמו.
מחשב נייח סטנדרטי אינו תומך 
בדרישות הספק אלו, נא לאשר 

 Nvidia Geforceכרטיס מסך 
GTX1060 6GB .במקום המבוקש 

 הדרישה מבוטלת

שדרוגי כרטיסי המסך המבוקשים   .20
אפשריים רק במעמד רכישת 
התחנה. כרטיסי מסך אלו מחייבים 

ותחנה בסיסית  400Wספק כוח של 
בלעדיהם תסופק עם ספק כוח של 

250W נא להוסיף במכרז סעיף .
, 400Wמחיר עבור החלפת ספק ל 

 ובמועד הרכישה

 הדרישה מבוטלת

מסך רטיס בתוספות התבקש כ  .21
1080TI כרטיס זה הוא ,EOL .

מבקשים להציע תחתיו כרטיס 
2080TI 

 הדרישה מבוטלת

חיבורי מסך  4לא ניתן לקבל  מחשב מיני .22
 3כמבוקש )בקר גרפי תומך עד 

מסכים לכל היותר(. נבקש לעדכן 
 חיבורים סה"כ. 3-את הדרישה ל

 בדרישהלא יחול שינוי 

בקשתם להחליף את הדיסק הקיים   .23
המחיר יהיה   1TBולשנמך אותו ל

 במינוס לאישורכם.

 מקובל
 

האם נדרש להציע כרטיס רשת   .24
i350-T2  באם לתחנה המוצעת

 RJ45 1GBישנם שני חיבורי נחושת 
 על לוח האם?

 i350-T2נדרש להציע כרטיס רשת 

. מבקשים M2חריצי  3נדרש   .25
 .M2חריצי  2-להוריד את הכמות ל

 לא יחול שינוי בסעיף

אחסון: מבקש לקבל פירוט גבי סוג  מחשבי עריכה .26
 הדיסקים וכמות.

 ראו מפרט מעודכן 
 

 -+ SFPציינתם שנדרש להציע   .27
נבקש לקבל הבהרה אם מדובר על 
כרטיס רשת אופטי נוסף לנחושת 



 

                                                                     

הסעיף  מס'ד
במסמכי 
המכרז / 
בהסכם 
 בנספח

 תשובה שאלה

 ואיזה סוג של כרטיס רשת אופטי
 מבוקש ואיזה חיבור.

האם נדרש להציע כרטיס רשת    .28
i350-T2  באם לתחנה המוצעת ישנם

על  RJ45 1GBשני חיבורי נחושת 
 לוח האם?

 - +SFPציינתם שנדרש להציע   .29
נבקש לקבל הבהרה אם מדובר על 
כרטיס רשת אופטי נוסף לנחושת 
ואיזה סוג של כרטיס רשת אופטי 

 מבוקש ואיזה חיבור
 

 6חלופי בעל  Xeonנא לאשר מעבד   .30
cores\12 Threads 

 Intel Chipset C422נא לאשר   .31
 512GB Solidנא לאשר דיסק   .32

State Drive, PCIe M.2  ללא ציון
יצרן הדיסק, אין אפשרות להתחייב 

 על כך.
קיימת בקשה לדיסק נוסף "בנפח   .33

 ", נא להבהיר סוג הדיסק2של 
 Nvidiaנא לאשר כרטיס מסך   .34

GeForce GTX1080 8GB  כחלופי
 למבוקש

, +SPFקיימת דרישה לטרנסיבר   .35
הנ"ל נדרש בדר"כ לכרטיסי רשת של 

10GB  שאינם כלולים בתצורה, נא
 להבהיר דרישה זו.

קיימת דרישה לעכבר, מקלדת   .36
נא לאשר עכבר,  –מיקרוסופט 

 החומרה.מקלדת מקוריים של יצרן 
מבקשים להציע מקלדת ועכבר   .37

Logitech  במקוםMicrosoft 
 חוברת ההצעה - נספח ב'

 2טופס מס' 
הספק הוא חברה בת של חברה  4 .38

ציבורית, אשר נשלטת, בשרשור ע"י 
חברה ציבורית זרה. בשים לב 
שלבעלי השליטה אין קשר לפעילות 
הספק ו/או ליכולתו לעמוד בתנאי 
המכרז, ולאור המבנה התאגידי 
המתואר וממילא הספק אינו יכול 
להצהיר בשם בעלי השליטה בו, 
מבוקש כי ההתייחסות בסעיף זה 

לספק ולא לבעלי הזיקה אליו  תהא

הדרישה היא מכוח חוק עסקאות 
 .1976-גופים ציבוריים, התשל"ו



 

                                                                     

הסעיף  מס'ד
במסמכי 
המכרז / 
בהסכם 
 בנספח

 תשובה שאלה

)ככל שבקשתנו לא תתקבל, הצהרת 
הספק בנוגע לאלה יכולה להינתן 

 למיטב הידיעה בלבד(.
 ההסכם -נספח ג'  

נבקש שיובהר כי במקרה של סתירה  1.2 .39
בין מסמכים יחולו כללי הפרשנות 

)מאוחר גובר על  המקובלים
 מוקדם; ספציפי גובר על כללי וכו'(.

 לא יחול שינוי בסעיף

 בשורה ראשונה לאחר המילה: 2.4 .40
"פוגע" מבקשים להוסיף את 

 "למיטב ידיעתו". המילים:

 לא יחול שינוי בסעיף

 בשורה ראשונה לאחר המילה: 2.8 .41
"עבודה" מבקשים להוסיף את 

ותוך "החלים עליו עקב  המילים:
 כדי מתן השירותים".

לאחר המילה "עבודה" יתווספו 
המילים "החלים עליו עקב ותוך כדי 

 מתן השירותים"

 בשורה ראשונה לאחר המילה: 3.3 .42
"התאגיד" מבקשים להוסיף את 

"וזאת בכפוף ובהתאם  המילים:
 למדיניות היצרנים השונים". 

יתווספו לאחר המילה התאגיד 
וזאת בכפוף  התאגיד המילים: "

 "ובהתאם לתנאי האחריות של היצרן

נבקש שיובהר שהיקף האחריות  3.3 .43
ותחולתה הינה בהתאם ובכפוף 

 לתנאי האחריות של היצרן.
מובהר כי הספק לא יישא באחריות 
לנזקים שאירעו כתוצאה מאירוע 
שנגרם בזדון ו/או נזקים שאירעו 
כתוצאה משימוש בציוד שלא על פי 

הספק ו/או היצרן, נזק הוראות 
שאירע כתוצאה מתקלה בזרם 
החשמל, כוח עליון, ברק, אש, מים, 
אסון טבע, תקלה במערכת מיזוג 
האוויר, תקלה במערכת פיקוח 
לחות, ציוד שטופל או שנעשה ניסיון 

 לתקנו שלא על ידי הספק.
נבקש כי האחריות שתינתן תהיה  3.3 .44

כפופה למגבלות האחריות של 
 היצרן.

בשורה שניה מבקשים למחוק את  3.4 .45
 "ללא תמורה נוספת". המילים:

 לא יחול שינוי בסעיף

בשורה ראשונה מבקשים למחוק  3.6 .46
" ולרשום במקום 21את המספר: "

":30." 

 לא יחול שינוי בסעיף

נבקש כי ביטול ההסכם ייעשה רק  4.3 .47
במקרה של הפרה יסודית של הספק 
את התחייבויותיו על פי הסכם זה. 
לחילופין, נבקש כי תינתן הודעה 

 לא יחול שינוי בסעיף



 

                                                                     

הסעיף  מס'ד
במסמכי 
המכרז / 
בהסכם 
 בנספח

 תשובה שאלה

יום לפחות טרם  60בכתב של 
 הביטול. 

מבוקש להבהיר כי לאחר ביטול  4.3 .48
ההסכם, התאגיד יישא בתשלום 
עבור כל ההזמנות שבוצעו לפי 
דרישתנו ושלא ניתן לבטל הזמנתן, 

 על אף שטרם סופקו בפועל. 

לאחר המילה  פויתווס 4.4לסעיף 
שהוזמנו או המילים ""שירותים" 
 ".ניתנו בפועל

נבקש להבהיר כי הספק יהא זכאי  4.4 .49
ר שירותים שיסופקו עד לתמורה עבו

מועד סיום ההתקשרות בפועל וכן 
שירותים שיסופקו לאחר מועד 
סיום ההתקשרות בהתאם להזמנה 
שהועברה לספק עד מועד מתן 

 ההודעה על ביטול ההסכם. 

 בטבלה 48ראו תשובה לסעיף 

נבקש להבהיר כי הספק יהא זכאי  4.4 .50
להחזר הוצאות שהוציא לצורך 

התחייבויותיו ואינן ניתנות ביצוע 
לביטול במועד קבלת הודעת סיום 
ההתקשרות, כגון רכישת ציוד 
ושירותים מהיצרן/יבואן. הבהרה זו 

 להסכם. 11.4רלוונטית גם לסעיף 

 לא יחול שינוי בסעיף.

נבקש כי במקרה של ביטול כאמור,  4.4 .51
ישולמו לספק תשלומים בגין 
הזמנות/רכישות שאינן ניתנות 
לביטול והוצאו בקשר עם אספקת 

 השירותים.

 בטבלה 48ראו תשובה לסעיף 

בסוף הסעיף מבקשים להוסיף את  4.4 .52
המילים: "ובגין הזמנות שביצע 
התאגיד טרם הביטול ואינן ניתנות 

 לביטול".

 בטבלה 48ראו תשובה לסעיף 

 יתווסף סעיף חדש:  4.5 .53
חרף האמור לעיל, ככל שבמהלך "

ההתקשרות לרבות תקופות תקופת 
האופציה ירכוש התאגיד מחשבים 

שתקופת האחריות חורגת מתקופת 
ההתקשרות, יספק הספק הזוכה 

לתאגיד את מלוא השירותים 
 . "הכלולים באחריות למחשבים אלו

 
 נבקש להבהיר כי: 5 .54

. התחייבות הספק לשיפוי תהא 1
בכפוף לפסק דין חלוט ורק בנוגע 

לנזקים מוכחים שנגרמו בפועל 
למזמין ולכך שהמזמין הודיע לספק 

בכתב מיד עם היוודע לו אודות כל 

 יתווסף: 5.2לסיפת סעיף 

ת מיד עם דרישה על כל ההוצאו"
שיהיו לתאגיד בשל קביעה כאמור, 
ובלבד שהתאגיד יודיע לספק על 

כאמור  ו/או דרישה קבלת תביעה
אצלו, בסמוך ככל הניתן לאחר 



 

                                                                     

הסעיף  מס'ד
במסמכי 
המכרז / 
בהסכם 
 בנספח

 תשובה שאלה

טענה ו/או תביעה ויעניק לספק את 
השליטה על ניהול ההגנה ובכל 

מקרה לא יתפשר ללא קבלת 
הסכמת הספק מראש ובכתב ולא 

בל בשם הספק כל התחייבות יק
אשר עשויה להטיל על הספק 

 אחריות או חבות כלשהי.
ידי -. לא יהיה כפל תשלום על2

הספק בין סכום ההשבה למזמין על 
להסכם לבין סכום  5.2פי סעיף 

 להסכם. 5.3השיפוי לפי 

. זכות הקיזוז של המזמין תחול רק 3
ביחס לסכומים המגיעים לספק 

ה ולאחר מהמזמין מכוח הסכם ז
 7שניתנה לספק הודעה בכתב לפחות 

 ימים מראש טרם ביצוע הקיזוז.

 קבלתה, ולספק תינתן אפשרות
 ".להתגונן בפניה

 

 יבוטל. 5.3סעיף 
  

 בשורה ראשונה לאחר המילה: 5.2 .55
"וייקבע" מבקשים להוסיף את 

"על ידי ערכאה משפטית  המילים:
 מוסמכת".

 לטבלה. 54ראו תשובה לסעיף 

 .בשורה ראשונה לאחר המילה:1 5.3 .56
"וייקבע" מבקשים להוסיף את 
המילים: "על ידי ערכאה משפטית 

 מוסמכת".
 . בשורה שניה לאחר המילה:2

"התאגיד" מבקשים להוסיף את 
 "בפס"ד חלוט". המילים:

. בסוף הסעיף מבקשים להוסיף 3
את המילים:  חובת השיפוי של 
הספק האמורה בסעיף זה לעיל, 
כפופה לכך שהתאגיד יודיע לספק 

על כל תביעה ו/או  באופן מיידי
דרישה כאמור, יאפשר לספק לנהל 
את הגנתו באופן בלעדי וישתף עימו 

 פעולה באופן סביר לצורך האמור."

 לטבלה. 54ראו תשובה לסעיף 

נבקש לקבוע כי חובת השיפוי  5.3 .57
לתוקפה עם מתן פס"ד חלוט של 
ערכאה שיפוטית מוסמכת, בכפוף 
לכך שהתאגיד העביר לספק את 

טה הבלעדית בניהול ההגנה השלי
ו/או מו"מ לפשרה, סייע לספק ככל 
שנדרש על ידו באופן סביר ולא 
התפשר בכל תביעה ו/או דרישה 

 בוטל. 5.3סעיף 



 

                                                                     

הסעיף  מס'ד
במסמכי 
המכרז / 
בהסכם 
 בנספח

 תשובה שאלה

כאמור ללא קבלת הסכמת הספק 
 לכך בכתב.

האמור לעיל רלוונטי גם לסעיפים 
להסכם בשינויים  12.3-ו 9.3

 הנדרשים.
פיצוי יהא מבוקש כי שיפוי ו/או  5.3 .58

כפוף לקיומו של פס"ד חלוט 
שעיכובו לא בוצע, כי התאגיד 
העביר לספק את הדרישה מיד 
לאחר קבלת, אפשר לספק להתגונן 
ולא התפשר ללא אישורו מראש 

 ובכתב.

 בוטל.  5.3סעיף 

בסוף הסעיף מבקשים להוסיף את  5.4 .59
 המילים: "בגין הסכם זה בלבד".

 לא יחול שינוי בסעיף.

מבוקש כי כל קיזוז יהא מכוח  8+  5.4 .60
 התקשרות זו בלבד. 

 לא יחול שינוי בסעיף.

 בשורה שלישית לאחר המילה: 5.5 .61
"העובדים" מבקשים להוסיף את 

 "ככל החלים". המילים:

לאחר המילה "העובדים" יתווספו 
 המילים "ככל שחלים".

 . בשורה ראשונה לאחר המילה:1 6.1 .62
להוסיף את "לתת" מבקשים 

 המילים: "ונותן".
. מבקשים למחוק בשורה שלישית 2

 את המילים:
 "ההחלטה...התאגיד".

 לא יחול שינוי בסעיף.

ככל שהספק נקב "סעיף יתווסף: ל  7.2 .63
בהצעתו במחירים בדולרים, 

תשולם התמורה לפי בשער היציג 
 ."ביום הוצאת החשבונית

 
 בשורה ראשונה לאחר המילה: 7.4 .64

"עליו" מבקשים להוסיף את 
"והידועים בעת חתימת  המילים:

 חוזה זה".

 לא יחול שינוי בסעיף.

נבקש שיובהר כי קיזוז יעשה רק  8 .65
לאחר שניתנה לספק הודעה מראש 

 ימי עבודה. 5ובכתב של 

לסעיף יתווסף: וזאת בהודעה בכתב 
 ימי עבודה. 5של 

זכות הקיזוז של המזמין אינה  8 .66
לסכומים קצובים מכוח  מוגבלת

הסכם זה ו/או למתן הודעה לפני 
 ביצוע קיזוז.

נבקש להבהיר כי על אף האמור  9 .67
בכל מקום אחר במכרז ו/או 

 בהסכם: 

 לא יחול שינוי בסעיף



 

                                                                     

הסעיף  מס'ד
במסמכי 
המכרז / 
בהסכם 
 בנספח

 תשובה שאלה

. כל צד יישא באחריות המוטלת 1
עליו על פי דין, במיוחד בכל הנוגע 
לנזק גוף ו/או לרכוש, שכן הרחבת 

אחריותו של הספק מעבר לאחריות 
הקבועה בדין, לרבות נזק שייגרם 

בגין מעשה או מחדל של המזמין או 
מי מטעמו או צד ג' כלשהו, מטילה 
נטל כלכלי מיותר על הספק, שאינו 

בר ביטוח, שעה שביטוחי המזמין 
 מכסים נזקים אלה.

. אחריותו של הספק תהא מוגבלת 2
לאחריות לנזק ישיר בלבד שנגרם 

עקב מעשה או מחדל של הספק 
ו מי מטעמו בנסיבות שבשליטת ו/א

הספק, כך שהספק לא יישא 
באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, 

מיוחד או עונשי שייגרם למזמין 
ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי 

כלשהו, לרבות אובדן הכנסה 
 ואובדן רווח. 

. גבול אחריות הספק בגין נזקים 3
כלשהם, לא יעלה על תקרה כוללת 

רה ששולמה ומצטברת של סך התמו
החודשים  12לספק בפועל במהלך 

 שקדמו לקרות אירוע הנזק.
. הגבלות האחריות כאמור 4

תחולנה לגבי כל תביעה מכל סוג 
שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין 

 חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. 
. התחייבות הספק לשיפוי תהא 5

כפופה לקבלת פס"ד חלוט של 
ערכאה שיפוטית מוסמכת ולכך, 

 9.3נוסף על הכתוב בסעיף שב
להסכם, המזמין ישתף פעולה עם 
הספק, יעניק לספק את השליטה 

הבלעדית בניהול ההגנה או בהסדר 
פשרה ולא יתפשר בכל 

תביעה/דרישה כאמור ללא קבלת 
הסכמת הספק מראש ובכתב ובכל 
מקרה כי המזמין לא יתחייב ולא 

יקבל בשם הספק כל התחייבות 
הספק אשר עשויה להטיל על 

 אחריות או חבות כלשהי.
על תתי  9 .68

 סעיפיו 
כמקובל בתחום, מבוקש להבהיר כי 

אחריות הספק לנזקים הינה 
 לא יחול שינוי בסעיף



 

                                                                     

הסעיף  מס'ד
במסמכי 
המכרז / 
בהסכם 
 בנספח

 תשובה שאלה

אחריות על פי דין ולנזקים ישירים 
בלבד וכן להגביל את חבות הספק 
לסך התמורה ששולמה בפועל על 

החודשים  12ידי התאגיד, במשך 
 הקודמים לקרות הנזק. 

כמו כן, נבקש להבהיר כי אחריות 
הספק לא תחול במידה 

והנזק/הפגיעה נגרמו כתוצאה 
ממעשה ו/או מחדל ו/או זדון של 

 התאגיד  ו/או מי מטעמו.
מבוקש כי שיפוי ו/או  -3תת סעיף 

של פס"ד פיצוי יהא כפוף לקיומו 
חלוט שעיכובו לא בוצע, כי התאגיד 
העביר לספק את הדרישה מיד 
לאחר קבלת, אפשר לספק להתגונן 
ולא התפשר ללא אישורו מראש 

 ובכתב.
נבקש הבהרה לתקן הסעיף בהתאם  9.1 .69

להגבלות האחריות המקובלות 
בהסכמים מסוג זה, ובהתאם נבקש 

מור בכל מקום כי יובהר שעל אף הא
אחר בהסכם זה, אחריותו של 
הספק תהיה מוגבלת לנזקים 
ישירים בלבד אשר נגרמו כתוצאה 
ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או 
מי מטעמו בלבד והספק לא יישא 
באחריות לנזקים עקיפים ו/או 
תוצאתיים ו/או מיוחדים. בכל 
מקרה יובהר כי גובה אחריותו 
הכוללת והמצטברת של הספק 

ח הסכם זה לא יעלה על גובה מכו
התמורה החוזית השנתית המגיעה 

 לספק על פי הסכם זה.

 לא יחול שינוי בסעיף

נבקש למחוק את המילה "מלאה"  9.1 .70
ונבקש כי במקום "ו/או" תיכתב רק 

 ו' החיבור.

 המילה "מלאה" תימחק.

. בשורה ראשונה מבקשים למחוק 1 9.1 .71
"מלאה" ולרשום  את המילה:

 "על פי דין". במקום:
. בשורה ראשונה מבקשים למחוק 2

 "לפי הסכם..ו/או". את המילים:
. בשורה שלישית מבקשים למחוק 3

"מהפעלתו של"  את המילים:
ולרשום במקום: "ממתן השירותים 

 על ידי הספק כאמור".



 

                                                                     

הסעיף  מס'ד
במסמכי 
המכרז / 
בהסכם 
 בנספח

 תשובה שאלה

 לא יחול שינוי בסעיף מבקשים למחוק את הסעיף. 9.2 .72
אחריות הצדדים על פי הסכם זה  9.2 7.3

מתבקשת להיות על פי דין. מתן 
פטור גורף למזמין מאחריות מטיל 
על הספק אחריות רחבה מזו 
הקבועה בדין )לרבות אחריות 
לנזקים שנגרמו, לדוגמא, בשל 
רשלנות תורמת של התאגיד( 
ודרישה זו אינה מוצדקת, ואינה בת 

 ביטוח.

 לא יחול שינוי בסעיף

בקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף נ 9.2 .74
את המילים: "למעט בשל מעשה או 
 מחדל של התאגיד ו/או מי מטעמו".

"למעט בשל  יתווסף לסיפת הסעיף:
מעשה או מחדל של התאגיד ו/או מי 

 מטעמו".
 . בשורה ראשונה לאחר המילה:1 9.3 .75

"התאגיד" מבקשים להוסיף את 
 "על פי פסק דין חלוט". המילים:

בשורה שניה מבקשים למחוק את . 2
המילים: "מכל סיבה...עקיפה" 
ולרשום במקום:" בשל נזק שייגרם 

 לעיל". 9.1על ידו כמפורט בסעיף 
. בסוף הסעיף מבקשים להוסיף 3

את המילים:" באופן בלעדי וישתף 
עימו פעולה באופן סביר לצורך 

 האמור."

 לא יחול שינוי בסעיף

חדש:  מבקשים להוסיף סעיף 9.4 .76
"אחריותו הכוללת והמצטברת של 
הספק על פי הסכם זה, למעט בגין 
נזקי גוף, תהא מוגבלת לתקרה 
כוללת ומצטברת לסך שלא תעלה 
על סך התשלומים אשר שולמו 

 12 -לספק על ידי התאגיד ב
החודשים שקדמו לנזק הנטען. על 
אף האמור בכל מקום אחר בהסכם 
זה, בשום מקרה לא יישא הספק 

ת כלשהי בשל נזק עקיף ו/או בחבו
תוצאתי מכל מין וסוג שהוא בכל 
הקשור בביצוע התחייבויותיו על פי 

 הסכם זה ו/או באי ביצוען".

 לא מקובל

נבקש להוסיף: "על אף האמור בכל  )חדש( 9.4 .77
דין או הסכם, הספק ו/או מי מטעמו 
יישא באחריות לנזק ישיר בלבד ולא 

, יישא באחריות לכל נזק עקיף
תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם 
לתאגיד ו/או לצד שלישי כלשהו, 
לרבות אובדן הכנסה, אובדן 

 לא מקובל



 

                                                                     

הסעיף  מס'ד
במסמכי 
המכרז / 
בהסכם 
 בנספח

 תשובה שאלה

נתונים, אובדן נתונים, שחזור 
תוכנות ו/או עלויות השבתה, הפסד 
רווח ו/או פגיעה במוניטין וכיוצ"ב. 
בכל מקרה, גבול אחריות הספק 
לשיפוי בגין נזקים כלשהם, לא יעלה 

טברת של סך על תקרה כוללת ומצ
התמורה המגיעה לספק על פי חוזה, 

החודשים אשר קדמו  12במהלך 
לתביעה. הגבלות האחריות כאמור 
תחולנה לגבי כל תביעה מכל סוג 
שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין 

 חוזית, בין נזיקית ובין אחרת".
מבוקש למחוק בשורה הראשונה של  10 .78

 הסעיף את המילה "כל".

 מקובל

בסוף הסעיף מבקשים להוסיף את  11.1 .79
המילים: "אולם התאגיד ישלם 
לספק את התמורה בגין הזמנות 
שביצע ממנו עד למועד הודעת 

 הביטול ואינן ניתנות לביטול".

"התאגיד  לסיפת הסעיף יתווסף:
ישלם לספק את התמורה בגין 

הזמנות שביצע ממנו עד למועד 
ת הודעת הביטול ואינן ניתנו

 לביטול".

נבקש כי תינתן לספק ארכה סבירה  11.1 .80
 לתיקון ההפרה טרם ביטול ההסכם.

 11.1בקשה זו רלוונטית גם לסעיף 
 להסכם.

 לא יחול שינוי בסעיף.

 נבקש כי:  11.1 .81
הודעה על ביטול ההסכם תינתן  .1

 יום מראש.  30בכתב לפחות 
טרם ביטול ההסכם, ימסור  .2

המזמין לספק התראה בכתב 
וזמן סביר לתקן את הדורש 

 תיקון. 
ככל שמדובר באי מתן שירותים 
בנסיבות של כוח עליון, זכות 
הביטול למזמין תקום רק במידה 
ואי מתן השירותים נמשך תקופה 

 יום רצופים. 60העולה על 

 לא יחול שינוי בסעיף.

במקרה של הפרה נבקש כי גם  11.2.1 .82
יסודית תימסר לספק התראה בכתב 
טרם ביטול ההסכם ותינתן 
האפשרות לתקן את הטעון תיקון, 

 ככל שהוא בר תיקון.

 לסעיף יתווסף: 
פי שיקול -"התאגיד יהיה רשאי על

דעתו הבלעדי לאפשר לספק לתקן 
את ההפרה לא יאוחר מהמועד 
 הנקוב בדרישה מאת התאגיד".

יובהר כי גם במקרה של נבקש ש 11.2.1 .83
הפרה יסודית תינתן לספק אפשרות 
סבירה לתקן את ההפרה שבוצעה 
 על ידו בזמן שיקבע על ידי התאגיד.



 

                                                                     

הסעיף  מס'ד
במסמכי 
המכרז / 
בהסכם 
 בנספח

 תשובה שאלה

מבוקש לתת הזדמנות גם לתיקון  11.2.1 .84
 ימי עבודה.  7הפרה יסודית תוך 

בסוף הסעיף מבקשים להוסיף את  11.2.1 .85
המילים: "ולא תיקן את ההפרה 

ימים ממועד קבלת הודעת  14בתוך 
 התאגיד בכתב על ביצוע ההפרה".

בשורה ראשונה מבקשים למחוק  11.2.2 .86
את המילים: "פרק הזמן הנקוב 
בדרישה" ולרשום במקום: " בתוך 

 ימים ממועד קבלת הדרישה" 30

 לא יחול שינוי בסעיף.

ימי  14מבוקש לקבוע תקופה של  11.2.2 .87
 עבודה. 

 30מבקשים למחוק את המילים:" 11.2.6 .88
 45)שלושים("  ולרשום במקום:"

 )ארבעים וחמישה(".

 לא יחול שינוי בסעיף.

 30מבקשים למחוק את המילים:" 11.2.8 .89
 45)שלושים("  ולרשום במקום:"

 )ארבעים וחמישה(".

 לא יחול שינוי בסעיף.

האמור בסעיף זה איננו מקובל  11.3 .90
אותו. על הספק ונבקש למחוק 

להיות רשאי למצות את זכויותיו על 
 פי דין.

 .הסעיף יבוטל

מבוקש לקבוע כי לאחר ביטול  11.4 .91
ההסכם, התאגיד יישא בתשלום 
עבור כל ההזמנות שבוצעו לפי 
דרישתנו ושלא ניתן לבטל הזמנתן, 

 על אף שטרם סופקו בפועל.

לאחר המילים "שנתן בפועל" 
 שהוזמנו"יתווספו המילים "או 

בסוף הסעיף מבקשים להוסיף את  11.4 .92
המילים: "ובגין הזמנות שביצע 

התאגיד טרם הביטול ואינן ניתנות 
 לביטול".

בשורה שניה מבקשים למחוק את  11.5 .93
 המילים: "והספק ישא...כל דין".

 לא יחול שינוי בסעיף.

 מבוקש למחוק סעיף זה.  11.5 .94
לחילופין,  מבוקש כי הספק יישא 
בתשלום רק בגין נזקים שנגרמו 

כתוצאה מביטול  בפועללתאגיד 
 ההסכם. 

 לא יחול שינוי בסעיף.

נבקש להבהיר כי התחייבות הספק  11.5 .95
היא רק בנוגע להזמנות פתוחות 
שהוציא המזמין טרם ביטול 
ההתקשרות וכי התחייבות הספק 
היא רק בגין הוצאות סבירות ו/או 
נזקים שנגרמו בפועל למזמין 
 ושהוכחה אחריותו של הספק לאלה. 

 לא יחול שינוי בסעיף.



 

                                                                     

הסעיף  מס'ד
במסמכי 
המכרז / 
בהסכם 
 בנספח

 תשובה שאלה

נבקש להבהיר כי על אף האמור  12 .96
 מקום אחר במסמכי המכרז:בכל 

התחייבות הספק לשיפוי היא  .1
בכפוף לפסק דין חלוט של רשות 

שיפוטית מוסמכת ובתנאי 
שהמזמין יודיע מיד לספק 

בכתב אודות כל תביעה, ישתף 
פעולה עם הספק ויעניק לו את 

השליטה הבלעדית בהגנה או 
בהסדר פשרה ובכל מקרה לא 

יתפשר ללא קבלת הסכמת 
ובכתב ולא יקבל הספק מראש 

בשם הספק כל התחייבות אשר 
עשויה להטיל על הספק אחריות 

 או חבות כלשהי.

הספק לא יחוב בשיפוי במקרה  .2
של תביעה שעילתה אחד )או 

( 1יותר( מהמצבים הבאים: )
עמידת הספק בתכנוני, במפרטי 

( 2או בהוראות המזמין; )
שימוש של הספק במידע טכני 

ידי או בטכנולוגיה שסופקו על 
( 3המזמין או הוכתבו על ידו; )

שינוי מוצר/ציוד על ידי המזמין 
ו/או מי מטעמו, או על ידי צד 

( 4שלישי אחר שאינו הספק; )
שימוש במוצר/בציוד באופן 

האסור על פי הרישיון של 
היצרן, המפרט הטכני או על פי 
דפי היישום או על פי התיעוד; 

( שימוש במוצר/בציוד עם 5)
ם מסופקים על מוצרים שאינ

ידי הספק, כאשר אלמלא 
שימוש כזה לא היה 

במוצר/בציוד כשלעצמם, כדי 
 להפר זכויות צד ג'.

ככל שמדובר בתביעה בטענה להפרת 
זכויות קניין רוחני של יצרן צד 

-שלישי, לרבות תוכנה, שתסופק על
ידי הספק במסגרת המכרז, יחולו 
הוראות השיפוי של היצרן, 

שימוש של המפורטות ברישיון ה
 המוצר המסוים.

 לא יחול שינוי בסעיף



 

                                                                     

הסעיף  מס'ד
במסמכי 
המכרז / 
בהסכם 
 בנספח

 תשובה שאלה

המוצרים המוצעים על ידי הספק על  12.2 .97
פי המכרז הינם מוצרי מדף, ולא 
מוצרים פרי פיתוח או ייצור של 
הספק. לכן המציע איננו יכול 
להצהיר כי אין במוצרים כדי הפרה 
של זכויות קניין של צד שלישי, או 
להתחייב לשפות את עורך המכרז 
בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד 

לה יחולו ג'. ביחס לנושאים א
הוראות הרשיון הסטנדטיות של 
יצרני המוצרים ביחסים שבין 

 המזמין לבין היצרנים. 

 לא יחול שינוי בסעיף

נבקש להוסיף כי במידה שקיים  12.3 .98
סיכוי לתביעה כאמור, יהא הספק 
רשאי לשנות את המוצר, להחליפו 

נדרש כלשהו.  או להשיג רשיון
במידה שהספק יחליט כי אף אחת 
מהאפשרויות הללו איננה סבירה, 
יחזיר הספק למזמין את מחיר 
הרכישה. ולבסוף יש להבהיר כי 
לספק לא תהא כל חבות או אחריות 

-בגין כל תביעה או הפרה הנובעות מ
(  עמידתו של הספק בתכנוני, 1: )

( 2במפרטי או בהוראות התאגיד. )
הספק במידע טכני או שימוש של 

בטכנולוגיה שסופקו על ידי התאגיד. 
( שינוי מוצר/מערכת על ידי 3)

(  4התאגיד או על ידי צד שלישי. )
שימוש במוצר/מערכת באופן 
האסור על פי המפרט הטכני או על 

(  5פי דפי היישום או על פי התיעוד; )
שימוש במוצר/במערכת עם מוצרים 

, שאינם מסופקים על ידי הספק
כאשר אלמלא שימוש כזה לא היה 
במוצר/במערכת כשלעצמו כדי 

( תוכנות קוד 6להפר זכויות צד ג' )
פתוח בהן המוצר/המערכת עושה 

 שימוש.
האמור בסעיף זה קובע את מלוא 
החבות של  הספק בגין תביעות 

 הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני.

 לא יחול שינוי בסעיף

מבקשים למחוק את הסעיף  12.3 .99
ולרשום במקום את המילים 
הבאות: " בכל מקרה של דרישה או 
תביעה שתוגש כנגד התאגיד בטענה 

 לא יחול שינוי בסעיף



 

                                                                     

הסעיף  מס'ד
במסמכי 
המכרז / 
בהסכם 
 בנספח

 תשובה שאלה

כי המוצרים שסופקו על ידי הספק 
מפרים זכויות קניין רוחני כלשהו, 
ישפה הספק את התאגיד על פי 
פס"ד חלוט בגין כל תביעה ו/או 
דרישה כמור. חובת השיפוי 

יף זה לעיל, כפופה האמורה בסע
לכך שהתאגיד יודיע לספק באופן 
מיידי על כל תביעה ו/או דרישה 
כאמור, יאפשר לספק לנהל את 
הגנתו באופן בלעדי וישתף עימו 
 פעולה באופן סביר לצורך האמור."

מבוקש כי שיפוי ו/או פיצוי יהא  12.3 .100
כפוף לקיומו של פס"ד חלוט 

לא בוצע, כי התאגיד שעיכובו 
העביר לספק את הדרישה מיד 
לאחר קבלת, אפשר לספק להתגונן 
ולא התפשר ללא אישורו מראש 

 ובכתב.

 לא יחול שינוי בסעיף

 לא יחול שינוי בסעיף. מבוקש למחוק סעיף זה. 16.1 .101
בשורה שניה מבקשים למחוק את  16.1 .102

 לרבות" ולרשום במקום: המילה:"
 "למעט".

 יחול שינוי בסעיף. לא

מבקשים להוסיף סעיף חדש שזו  16.8 .103
 לשונו: 

"על אף האמור בהסכם זה או 
בהוראות כל דין, הספק לא יישא 
באחריות לנזק שנגרם כתוצאה 
מנסיבות שמעבר לשליטתו הסבירה, 
כגון שריפה, התפוצצות, בהלה, 
פרעות, שביתות, והשבתות, עיכובים 

, מהומות, בנמלי ים או אויר, מרד
התפרעויות, פגעי טבע, גיוס כללי, 
מלחמה  או כח עליון )להלן: 

 "נסיבות כפויות"(.
בכל מקרה בו נוצרו נסיבות כפויות 
ייתן הספק הודעה לתאגיד על 
קיומן, סמוך ככל האפשר למועד 
התרחשותם. עם מסירת ההודעה 
כאמור בדבר נסיבות כפויות, ידחה 
מועד ביצוע השירותים והתחייבויות 
הספק עפ"י הסכם זה עד להסרת 
המניעה של הנסיבות הכפויות, 

ארך והזמן לביצוע ההתחייבויות יו
בהתאם. אולם הספק ינקוט את כל 
הצעדים הנדרשים על מנת להדביק 

 לא מקובל



 

                                                                     

הסעיף  מס'ד
במסמכי 
המכרז / 
בהסכם 
 בנספח

 תשובה שאלה

את הפיגור שייווצר, אם וככל 
 שייווצר."

 
 התחייבות למניעת ניגוד עניינים - 2נספח מס' 

בסוף הסעיף מבקשים להוסיף את  1 .104
"וזאת למיטב ידיעתו של  המילים:
 הספק".

 לא יחול שינוי בסעיף.

נבקש כי אחרי המילה "עובדיו"  2 .105
ייכתב "העוסקים במתן השירותים 

 מושא המכרז".

 לא יחול שינוי בסעיף.

 4נספח מס' 
מבוקש כי תימחקנה המילים: "וכל  1 .106

 עוד אחריות הספק קיימת".
 לא יחול שינוי בסעיף

מבוקש  -שורה ראשונה  .1 1 .107
 "כל".  למחוק את המילה

 מבוקש למחוק את המילים .2
"וכל עוד אחריות הספק 

 קיימת".

 לא יחול שינוי בסעיף

מבוקש כי לפני המילים "כמו כן,  2 .108
מיד בתום" יתווספו המילים 

 "לבקשת המזמין".

 לא יחול שינוי בסעיף

מבוקש כי תימחק המילה: "מיד"   2 .109
וכי המצאת האישורים לאחר 
חידוש תהיה לאחר קבלת דרישת 

 המזמין בכתב.

 יחול שינוי בסעיףלא 

אחרי: "לידי המזמין" נבקש  2 .110
 להוסיף: "לבקשתו".

 לא יחול שינוי בסעיף

מבוקש למחוק את המילה  - 2שורה  4 .111
 "כל".

 לא יחול שינוי בסעיף

מבוקש להחליף את המילים "על פי  5 .112
הסכם זה" במילים "על פי נספח 

 זה".

 לא יחול שינוי בסעיף

להחליף את המילים "ואת  מבוקש 7 .113
הבאים מטעם המזמין" במילים 

 "עובדיו ומנהליו".

 לא יחול שינוי בסעיף

מבוקש כי לאחר המילים: "ציוד  7 .114
כלשהו" תתווספנה המילים: 

 "שבבעלות הספק".

 לא יחול שינוי בסעיף

מבוקש כי לאחר המילים "שיערך  8 .115
על ידי הספק" יתווספו המילים " 

ידו לחצרי -רכוש המובא עללעניין 
 המזמין".

מבוקש להחליף את המילים "וכלפי 
הבאים מטעמם המזמין" במילים 

 "עובדיו ומנהליו".

 לא יחול שינוי בסעיף



 

                                                                     

הסעיף  מס'ד
במסמכי 
המכרז / 
בהסכם 
 בנספח

 תשובה שאלה

בסוף נבקש להוסיף: "לחילופין,  9 .116
רשאי הספק לכלול את קבלני 

 המשנה בביטוחיו".

 לא יחול שינוי בסעיף

 לא יחול שינוי בסעיף מבוקש למחוק את הסעיף. 9 .117
מבוקש להחליף את הסעיף בסעיף  11 .118

בנוסח כדלקמן: "עריכת הביטוח 
בהתאם לנספח זה הינה מעיקרי 
ההסכם והפרתה מהווה הפרה של 

 ההסכם".

 לא יחול שינוי בסעיף

 א4נספח 
פרק גבול  1ביטוח רכוש סעיף   .119

נבקש להוסיף את   -האחריות
 בפוליסה"המילים "כמפורט 

 –פוליסת אחריות המוצר  - 5סעיף 
נבקש להוסיף משולב אחריות 

 מקצועית.
 –פוליסת חבות המוצר  – 5סעיף 

לצד גבולות "₪" נבקש לציין מטבע 
  אחריות. 

לאחר המילה  -חלק תחתון באישור
נבקש להוסיף את  "האישור" 

המילים "בכפוף לקבלת כתובת 
 מראש"

 . במסמך שינוי יחול לא •

 מקובל כחלופה.  •

לא יחול שינוי. בראש הטור  •
 מצוין כי המטבע הוא בש"ח. 

לא יחול שינוי במסמך. כתובת  •
התאגיד מופיעה בכותרת הסכם 

 ההר צלע' ההתקשרות והיא  רח
 מודיעין.   44

ביטוח הרכוש איננו רלבנטי  .1 .116
להתקשרות שבנדון ובהתאם 

 מבוקש כי הסעיף ימחק.

במסמך. עם זאת ככל לא יחול שינוי 
והסעיף ימחק ע"י המבטח על גבי 

אישור חתום, הדבר לא יביא לפסילת 
 האישור.

לעניין הרחבת השיפוי מבוקש כי  . 2 .117
יתווספו המילים "הביטוח מורחב 
לשפות את המזמין בגין אחריותו 

 למעשי או מחדלי הספק".

לא יחול שינוי במסמך. עם זאת ככל 
ע"י המבטח על  ומילים אלו יתווספו

גבי אישור חתום, הדבר לא יביא 
 לפסילת האישור. 

לעניין הרחב השיפוי מבוקש כי  .3 .118
יתווספו המילים "הביטוח מורחב 
לשפות את המזמין היה וייחשב כי 
הוא נושא בחובות מעביד כלפי מי 

 מעובדי הספק".

לא יחול שינוי במסמך. עם זאת ככל 
המבטח על ומילים אלו יתווספו ע"י 

גבי אישור חתום, הדבר לא יביא 
 לפסילת האישור.

ביטוח אחריות מקצועית איננו  .4 .119
רלבנטי להתקשרות שבנדון 

 ובהתאם מבוקש כי הסעיף ימחק.

לא יחול שינוי במסמך.  מצוין 
במפורש בסעיף אחריות מקצועית כי 

 ביטוח זה "לא נדרש". 
. מבוקש להחליף את המילים 1 .5 .120

 1,000,000במילים "₪"  4,000,000"
."$ 

. לעניין הרחבת השיפוי מבוקש כי 2
יתווספו המילים "הביטוח מורחב 

 . מקובל כחלופה. 1
. לא יחול שינוי במסמך. עם זאת 2

ככל ומילים אלו יתווספו ע"י המבטח 
על גבי אישור חתום, הדבר לא יביא 

 לפסילת האישור.
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 תשובה שאלה

לשפות את המזמין בגין אחריותו 
 למעשי או מחדלי הספק".

אחריות  - 5 .121
 המוצר

מבוקש להבהיר כי ביטוח חבות 
המוצר יכול להיערך גם במתכונת 
של ביטוח אחריות משולב עם 

 ביטוח אחריות מקצועית.

 מקובל כחלופה. 

נבקש  -עמודת "מקבל האישור"   .122
להוסיף כתובת כדי לאפשר לעמוד 

 בדרישות המשלוח בדואר רשום. 
אחרי: "ויתור על  –עמודת "מעמד" 

תחלוף" נבקש להוסיף: "למעט 
 כלפי אדם שגרם לנזק בזדון". 

אחרי: "אחריות המוצר" נבקש 
להוסיף: "משולב אחריות 

 מקצועית". 
 אחרי: "אחריות צולבת" נבקש

להוסיף: "אולם חברות התאגיד 
 כלפי הספק לא תכוסה".

מקובל. כתובת התאגיד כפי  •
שמופיעה בכותרת הסכם 

ההתקשרות והיא "רח' צלע ההר 
 , מודיעין". 44

לא יחול שינוי במסמך. עם זאת  •
ככל ומילים אלו יתווספו ע"י 
המבטח על גבי אישור חתום, 

הדבר לא יביא לפסילת האישור. 
  מקובל כחלופה.

לא יחול שינוי במסמך. עם זאת 
ככל ומילים אלו יתווספו ע"י 
המבטח על גבי אישור חתום, 

 הדבר לא יביא לפסילת האישור. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     

 

 מובהר כי: 

 .המכרזאלא אם יצוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי  .1

ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד  .2

 מהמכרז.

ח ובנוסהשינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה  .3

ובכל מסמך רשמי אחר שפורסם ו/או יפורסם )ככל המעודכן המפורסם באתר האינטרנט, 

  ידי התאגיד במסגרת המכרז. שפורסם ו/או יפורסם( על

פורסם באתר האינטרנט הוא הנוסח מההנוסח המעודכן של מסמכי המכרז  .4

 המחייב.

ו ייד-המציע יצרף להצעתו למכרז מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום על .5

 בכל עמוד.

 

 ב ב ר כ ה,              

 איילת אלינסון          

 רכזת ועדת המכרזים                 


