
 

 

 2021אוגוסט  30

 אלול תשפ"א  ב"כ

 מכרז משתתפי האל: 

 

 לאספקת תחנות עבודה עבור תאגיד השידור הישראלי 18/2021מכרז מסגרת הנדון: 

 1לקט מספר    –תשובות לשאלות הבהרה 

 

 שבנדון: פניה מתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע ל הישראליתאגיד השידור  

המסמך אליו   מס"ד
מתייחסת  

 השאלה 

 תשובות שאלות 

מסמך א' מבוא   1
 ( 2)עמוד   1.2סעיף 

 ,Hpהאם לכל אחד מהיצרנים  
Dell, White Lable    יקבע ספק

 אחד או יותר?  

, ספקים מאגרל מדובר במכרז  
הציוד הנדרש יצוין בכל פניה 

 למכרז.  4פרטנית. ראה סעיף 

מסמכי המכרז,   2
 ( 2  וד)עמ 2.2סעיף 

נבקש שיובהר כי האחריות לתחנות  
 הינה בהתאם למדיניות היצרן.

מובהר כי הספק לא יישא באחריות  
לנזקים שאירעו כתוצאה מאירוע  
שנגרם בזדון ו/או נזקים שאירעו  

כתוצאה משימוש בציוד שלא על פי  
הוראות הספק ו/או היצרן, נזק 
שאירע כתוצאה מתקלה בזרם 

, ברק, אש, מים, החשמל, כוח עליון
אסון טבע, תקלה במערכת מיזוג  

האוויר, תקלה במערכת פיקוח  
לחות, ציוד שטופל או שנעשה 

 ניסיון לתקנו שלא על ידי הספק.

ב שמדובר  עבודה  ככל  תחנות 
האחריות תהיה  ,   Brand nameשהן

. במקרה של  תואמת לאחריות היצרן
שהן עבודה  ,  White label  תחנות 

בהתא תהיה  למה  האחריות  ם 
  , שיוגדר בפניה הפרטנית ובכל מקרה

 לא פחות משנה.  

  1.2סעיף   ,הסכם 3
 ( 24)עמוד 

נבקש שיובהר כי במקרה של 
סתירה בין מסמכים יחולו כללי  

הפרשנות המקובלים )מאוחר גובר  
על מוקדם; ספציפי גובר על כללי  

 וכו'..(. 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 

  9.1הסכם, סעיף   4
 ( 30)עמוד 

נבקש הבהרה לתקן הסעיף בהתאם  
להגבלות האחריות המקובלות 

בהסכמים מסוג זה, ובהתאם נבקש  
כי יובהר שעל אף האמור בכל 

מקום אחר בהסכם זה, אחריותו  
של הספק תהיה מוגבלת לנזקים  

ישירים בלבד אשר נגרמו כתוצאה  
ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או  

יישא    מי מטעמו בלבד והספק לא
באחריות לנזקים עקיפים ו/או  
תוצאתיים ו/או מיוחדים. בכל 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 



 

 

מקרה יובהר כי גובה אחריותו  
הכוללת והמצטברת של הספק 

מכוח הסכם זה לא יעלה על גובה  
התמורה החוזית השנתית המגיעה  

 לספק על פי הסכם זה. 

  9.2הסכם, סעיף   5
 ( 30)עמוד 

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

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 

מסמך א', סעיף   6
 ( 3)עמוד   3.2

נבקש כי התאגיד ייתן לספק הודעה  
ימים על  30מראש ובכתב בת  

כוונתו לסיים את ההתקשרות בין  
 הצדדים.  

מדובר על מקובל. בכל מקרה, 
התקשרות המסגרת ולא על  

 ההתקשרות לפי הפניה הפרטנית. 

מסמך א', סעיף   7
 (11)עמוד  15.5.1

בשורה שניה מבקשים למחוק את  
 עתו".  המילים: "עסקיו, מבנה...הצ

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 

מסמך א', סעיף   8
 (11)עמוד  15.5.2

בשורה ראשונה לאחר המילה: 
"רשאים" מבקשים להוסיף את 

 המילים: "בתיאום מראש". 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 

מסמך ג', סעיף   9
)הצהרות   1.1

והתחייבויות  
 ( 24הספק( )עמוד 

מבקשים הבהרה מהתאגיד לגבי  
הנדרש בסעיף זה. מה הכוונה 
ל"רמת זמינות גבוהה" ומהם 

"צרכי התאגיד" האמורים בסעיף  
 זה.

הסעיף מתייחס לשירותים  
 המבוקשים במכרז.

מסמך ג' הסכם,   10
)עמוד   2.7סעיף 

25) 

מבקשים למחוק את הסעיף. מהרגע  
שבו יצאה ההזמנה מהתאגיד אל  

את הציוד גב   הספק, הספק מזמין
לגב על מנת שיוכל לעמוד בדרישות  

ההסכם. לכן לא ניתן לבטל את 
 ההזמנה מהרגע שיצאה. 

התאגיד יהא רשאי לבטל  מקובל, 
רק במקרה  פניה פרטנית הזמנה לפי  

ידי  - בו טרם בוצעה ההזמנה על
   הספק.

מסמך ג' הסכם,   11
)עמוד   2.10סעיף 

26) 

"לשנות  : נבקש להבין מה הכוונה
 ולתקן כל הוראה ..." 

הסעיף ברור. מבלי לגרוע מהאמור  
מדובר במכרז מסגרת בו  יובהר כי 

ההתקשרות לכל שירות היא לפי  
 פניה פרטנית. 

מסמך ג' הסכם,   12
)עמוד   3.2סעיף 

26) 

בשורה שניה לאחר המילה "עת"  
מבקשים להוסיף את המילים: 

"בהודעה שתינתן מראש ובכתב בת  
 ימים".  30

  6 בה לשאלה בסעיף  התשוראו 
 לעיל. 

מסמך ג' הסכם,   13
)עמוד   3.3סעיף 

26) 

בסוף הסעיף מבקשים להוסיף את 
המילים: " כמו כן, ישלם התאגיד  

לספק את ההוצאות שהוציא הספק  
לצורך קיום מחויבויותיו נשוא 

הסכם זה ואשר אינן ניתנות  
 לביטול". 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 



 

 

מסמך ג' הסכם,   14
)עמוד   4.2סעיף 

27) 

. בשורה ראשונה, לאחר המילה:  1
"שהיא" מבקשים להוסיף את 

 המילים: "בפס"ד חלוט". 

. בשורה חמישית מבקשים למחוק  2
את המילים: "ועל  
 הספק....התאגיד". 

 . מקובל. 1

. לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 2
 בעניין זה. 

מסמך ג' הסכם,   15
)עמוד   4.3סעיף 

27) 

המילה:  1 לאחר  ראשונה  בשורה   .
את   להוסיף  מבקשים  "וייקבע" 

 המילים: "ע"י ערכאה משפטית". 

המילה:  2 לאחר  שניה  בשורה   .
את   להוסיף  מבקשים  "התאגיד" 

 המילים: " ע"פ פס"ד חלוט".

. בסוף הסעיף מבקשים להוסיף  3
את המילים הבאות: "חובת השיפוי  

האמורה בסעיף זה כפופה לכך 
  תביעה  כל על  שהתאגיד יודיע לספק

לתשלום כאמור לעיל   דרישה או/ו
  או/ו  התביעה  של קבלתה עם מיד

  את לנהל  לו יאפשר, ידו על הדרישה
  עמו ישתף  וכן  בלעדי באופן הגנתו 
 האפשר  ככל לסייע מנת  על פעולה

 כאמור."  בתביעה

 . מקובל. 1

 . מקובל. 2

 . בסוף הסעיף יוספו המילים:3

ובלבד שהתאגיד הודיע לספק  ... "
על כל תביעה ו/או דרישה לתשלום  

תוך מתן  כאמור זמן סביר מראש  
 הזדמנות להתגונן מפניה ..." 

מסמך ג' הסכם,   16
)עמוד   4.5סעיף 

27) 

המילה:   לאחר  רביעית  בשורה 
את   להוסיף  מבקשים  "העובדים" 

 המילים: "ככל שחלים". 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 

מסמך ג' הסכם,   17
)עמוד   5.1סעיף 

27) 

בסוף הסעיף, מבקשים להוסיף את  
המילים: "מובהר כי מתן שירותים  
דומים או זהים ע"י הספק ללקוחות  
עניינים   כניגוד  ייחשב  לא  אחרים, 

 לצורך מכרז זה." 

 . מקובל

מסמך ג' הסכם,   18
)עמוד   6.6סעיף 

28) 

לאחר   שלישית  המילה:  בשורה 
את   להוסיף  מבקשים  "היטלים" 
במועד   הידועים  "הכל,  המילים: 

 חתימת הסכם זה". 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 

מסמך ג' הסכם,   19
)עמוד   6.10סעיף 

28) 

למחוק   מבקשים  ראשונה  בשורה 
ולרשום   "שירותים"  המילה:  את 
"השירותים   המילים:  את  במקום 

 נשוא הסכם זה". 

 . מקובל

מסמך ג' הסכם,   20
)עמוד   7.2.1סעיף 

29) 

למחוק   מבקשים  ראשונה  בשורה 
את המילים: "יהא רשאי...לאפשר"  
המילה:   את  במקום  ולרשום 

 "יאפשר". 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 



 

 

מסמך ג' הסכם,   21
)עמוד   7.2.5סעיף 

29) 

את   להוסיף  מבקשים  הסעיף  בסוף 
"לתקופה   על  המילים:    30העולה 

 ימים". 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 

מסמך ג' הסכם,   22
)עמוד   7.2.6סעיף 

29) 

את   למחוק  מבקשים  שניה  בשורה 
 "  : במקום: 30המספר  ולרשום   "

"45 ." 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 

מסמך ג' הסכם,   23
)עמוד   7.2.8סעיף 

29) 

מבקשים למחוק את  בשורה רביעית  
" במקום: 30המספר:  ולרשום   "

"45 ." 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 

מסמך ג' הסכם,   24
)עמוד   7.4סעיף 

29) 

את   להוסיף  מבקשים  הסעיף  בסוף 
ההוצאות   בגין  וכן   " המילים: 
קיום   לצורך  הספק  שהוציא 
ואשר   זה  הסכם  נשוא  מחויבויותיו 

 אינן ניתנות לביטול". 

יהיה שינוי במסמכי המכרז לא 
 בעניין זה. 

מסמך ג' הסכם,   25
)עמוד   7.5.1סעיף 

30) 

בשורה שניה מבקשים למחוק את  
 המילים: "והספק יישא.....

 ההתקשרות". 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 

מסמך ג' הסכם,   26
)עמוד   9.1סעיף 

30) 

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

 במקום את המילים: "ע"פ דין". 

בשורה ראשונה מבקשים למחוק    .  2
אובדן   "הפסד,  המילים:  את 

 או". 

בשורה שניה לאחר המילה:  . 3
"רכושו" מבקשים להוסיף את 

 המילה: "המוחשי". 

המילה:  4 לאחר  שלישית  בשורה   .
את  להוסיף  מבקשים  "לרכוש" 

 המילים: "המוחשי של". 

יהיה שינוי במסמכי המכרז לא 
 בעניין זה. 

מסמך ג' הסכם,   27
)עמוד   9.2סעיף 

30) 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז   מבקשים למחוק את הסעיף. 
 בעניין זה. 

מסמך ג' הסכם,   28
)עמוד   9.3סעיף 

30) 

המילה:    .1 לאחר  ראשונה  בשורה 
"התאגיד" מבקשים להוסיף את 

 המילים: "ע"פ פס"ד חלוט". 

בשורה חמישית לאחר המילה:   . 2
"תביעה" מבקשים להוסיף את 

המילים: "ו/או דרישה  
 לתשלום". 

להוסיף  3 מבקשים  הסעיף  בסוף   .
בלעדי   "באופן  המילים:  את 
והתאגיד ישתף פעולה עם הספק  

 מקובל. . 1

 . מקובל. 2

 הסעיף יוספו המילים:  . בסיפת3
"... תוך שיתוף פעולה מצד התאגיד  

"... 



 

 

הספק מחויבות  קיום    לצורך 
 האמורות בסעיף זה." 

מסמך ג' הסכם,   29
)עמוד   9.5סעיף 

30) 

מבקשים להוסיף סעיף חדש בנוסח  
"אחריותו    הכוללת   הבא: 

  הסכם  פי   על  הספק  של  והמצטברת
  תהא ,  גוף  נזקי  בגין   למעט,  זה

 ומצטברת  כוללת  לתקרה   מוגבלת 
  התשלומים   סך  על  תעלה  שלא  לסך
  ב  התאגיד  ידי  על לספק שולמו אשר

  הנזק   לקרות  שקדמו  החודשים  12  –
  מקום   בכל   האמור   אף   על.  הנטען

  לא   מקרה  בשום,  זה  בהסכם  אחר
  נזק   בשל  כלשהי  בחבות   הספק יישא
  וסוג  מין  מכל  תוצאתי   או/ו  עקיף

  בביצוע   הקשור  בכל  שהוא
  או/ו  זה  הסכם  פי  על  התחייבויותיו

 ביצוען."  באי

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 

מסמך ג' הסכם,   30
)עמוד   9.6סעיף 

30) 

שזוהי   סעיף חדש  להוסיף  מבקשים 

שירותי  "לשונו:   בתחום,  כמקובל 

והתחזוקה   התמיכה  האחריות, 

בנזק או  לציוד   כוללים טיפול  אינם 

המקרים   בשל  נגרמו  אשר  תקלה 

ושירותי האחריות,    המפורטים להלן

ע"י   יינתנו  והתחזוקה  התמיכה 

 : הספק תמורת תשלום נוסף

מעשה זדון, תאונה, כוח עליון או  א.  
 פגעי טבע למיניהם. 

או    בציודביצוע עבודה או שנויים  ב.  
בתוצרים או בכל חלק מהם, ע"י צד  

 ג'.

מדיה,  ג.   חומרה,  בתוכנה,  שימוש 
מוצרים בעלי אורך חיים מוגבל ו/או  

שלא  מוצ אחרים  מתכלים  רים 
 . הספקסופקו ע"י 

ו/או  ה.   הפרעות  ו/או  הפסקות 
שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות  

מערכות   בשל  ו/או    התאגידשיגרמו 
 ". רשתות תקשורת אחרות 

לעיל. בנוסף,    2ראה תשובה לשאלה  

האחריות  ,  White labelבמקרה של  

תכלול   תקלה  לא  או  בנזק  טיפול 

 אשר נגרמו בשל המקרים:  

 כוח עליון.  ו/או  זדוןא. 

או    בציודביצוע עבודה או שנויים  ב.  
בתוצרים או בכל חלק מהם, ע"י צד  

 ג'.

מדיה,  ג.   חומרה,  בתוכנה,  שימוש 
מוצרים בעלי אורך חיים מוגבל ו/או  
שלא  אחרים  מתכלים  מוצרים 

 . הספקסופקו ע"י 

הפסקות ו/או הפרעות ו/או  ה. 
שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות  

ו/או   התאגידשיגרמו בשל מערכות 
 ". רשתות תקשורת אחרות 

  – נספח א' להסכם  31
התחייבות  

לשמירת סודיות,  

"הואיל"    –מבקשים להוסיף בסוף ה  

 האמורהראשון את הנוסח הבא: " 

 שהוא מידע  על יחול  לא זהבנספח  

 בזמן הפך  אשר או הכלל נחלת

 שנוסחו:  13לנספח יתווסף סעיף 

 על יחול  לא זהבנספח  האמור "...
 אשר או הכלל נחלת שהוא מידע
 ,הכלל לנחלת כלשהו בזמן הפך



 

 

הואיל ראשון  
 ( 33)עמוד 

 כתוצאה שלא ,הכלל לנחלת כלשהו

 מחויבאני   בה  התחייבות  כל מהפרת

 שהובא מידע;  התאגיד כלפי

 את התאגיד שגילה טרם לידיעתי

 שהובא מידעלי;   האמור המידע

,  התאגיד שאינו ממקורי  לידיעת

 חובת של   מהפרה  כתוצאה שלא

 שפותח מידע;  התאגיד כלפי סודיות

 שחובה מידע;  ידי על עצמאי באופן

 של צו או/ו דין כל פי על  לגלותו

 " .שיפוטית רשות

  כל מהפרת כתוצאה שלא
 כלפי מחויבאני  בה התחייבות

 ..."  התאגיד

  – נספח א' להסכם  32
התחייבות  

לשמירת סודיות,  
 ( 33)עמוד   4סעיף 

את   למחוק  מבקשים  שניה  בשורה 

המילה: "לאפשר" ולרשום במקום: 

 "להעביר". 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 

  – נספח א' להסכם  33
התחייבות  

לשמירת סודיות,  
 ( 33)עמוד   5סעיף 

המילה:   לאחר  ראשונה  בשורה 

מבקשים   את  "קפדנית"  להוסיף 

 המילים: "לא פחות מהנהוג אצלנו". 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 

  – נספח א' להסכם  34
התחייבות  

לשמירת סודיות,  
 ( 33)עמוד   6סעיף 

את   למחוק  מבקשים  שניה  בשורה 

 המילים: "ואת העונש...החובה". 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 

  – נספח א' להסכם  35
התחייבות  

לשמירת סודיות,  
 ( 34)עמוד   7סעיף 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז  מבקשים למחוק את כל הסעיף.
 בעניין זה. 

במועד   כללי  36 שבועיים  של  דחייה  נבקש 

 . הגשת המכרז

מועד הגשת ההצעות ידחה, ויהיה  
 בצהריים.  12:00בשעה  12.9.21

נבקש לקבל את המפרט הטכני   כללי  37
המלא המבוקש עבור תצורת תחנות  

מעבד, דיסקים, זיכרון,   –העבודה 
כרטיס מסך ומערכת הפעלה על  

 . מנת שנוכל להגיש מחיר

מדובר במכרז מסגרת ללא מפרט  
קבוע מראש. המפרט יקבע בכל 
פניה פרטנית לפי צרכי התאגיד. 

 . 4.1למכרז ובפרט סעיף  4ראה פרק 

תנאי סף סעיף   38
 ( 6)עמוד  8.2.4.1

דגמי   את  להוסיף  -ו  HP Z1נבקש 

HP Z2    הדגמים לרשימה 

תחנות   דגמי  אלו  שכן  המאושרים, 

המוצעים עם מעבדי    HPהעבודה של  

 מקובל 



 

 

Core i7/i9    הדגמים אלו  וכן 

 . Dell 3440המקבילים לדגם 

תנאי סף סעיף   39
 ( 6)עמוד  8.2.4

מסך    Nvidiaמוזכר    –כרטיס 

Quadro P2000    וכןNvidia 

Geforce RTX 2060  –    מהו כרטיס

 המסך המבוקש בתצורה 

סעיף זה מתייחס למפרט תחנות  
העבודה שנכללות לצורך הוכחת  

 . 8.2.3עמידה בתנאי סף 

כרגע לא מבוקש כרטיס ספציפי.  
בפניות הפרטניות שישלחו לזוכי  

 המכרז תהינה הגדרות ספציפיות.  

תנאי סף סעיף   40
 ( 6)עמוד  8.2.4.1

מסך    Nvidiaמוזכר    –כרטיס 

Quadro P2000    וכןNvidia 

Geforce RTX 2060  –    מהו כרטיס

 המסך המבוקש בתצורה 

סעיף זה מתייחס למפרט תחנות   
העבודה שנכללות לצורך הוכחת  

 . 8.2.3עמידה בתנאי סף 

כרגע לא מבוקש כרטיס ספציפי.  
בפניות הפרטניות שישלחו לזוכי  

 המכרז תהינה הגדרות ספציפיות. 

עכבר   כללי  41  + מקלדת  להציע  נדרש  האם 

 וכונן אופטי 

 לעיל.  37ראה תשובה לשאלה 

 

ההצעה  נבקש   כללי  42 את  להגיש  לאפשר 

$, זאת לאור העובדה   במטבע זר = 

 שהציוד נרכש במטבע זר 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
לתשומת לבכם שהמענה  בעניין זה.  

למכרז המאגר לא כולל הגשת 
 הצעת מחיר בשלב זה.  

הצעות מחיר נדרשות רק במענה  
לפנויות פרטניות שישלחו מעת לעת  

 לזוכים במכרז.  

קבלת   כללי  43 ללא  עלויות  להגיש  ניתן  לא 

לקבל   נבקש   , מבוקש  מדויק  מפרט 

 .  מפרטים

לא נדרש להציע הצעת מחיר  
  37במכרז. ראה התשובה לשאלה 

 לעיל. 

מסמך א', סעיף   44
 (2-3)עמודים  3.1

מבוקש כי הארכת תקופת  
ההתקשרות תהיה טעונה הסכמת 

 הצדדים.  

חדש   הארכה  כי  מבוקש  לחילופין, 

רק   לו  תעמוד  התאגיד  מצד  צדדית 

בגין הארכה ראשונה וכי כל הארכה  

 נוספת תהיה טעונה הסכמת הספק.  

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 

מסמך א', סעיף   45
 ( 3)עמוד   3.2

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז  ף זה יהיה הדדי. מבוקש כי סעי
 בעניין זה. 



 

 

מסמך א', סעיף   46
 ( 3)עמוד   4.1

. מבוקש להגדיר מראש את זמן  1
האספקה, מדובר על נתון מהותי  

 להגשת ההצעה.  

.  היות ואנו מצויים בתקופה של אי  2

וודאות לאור מגפת הקורונה ולמען  

סעיף   להוסיף  מבוקש   הזהירות, 

קורונה והגדרת המגיפה ככוח עליון  

לסעיף   בהתאמה  לחוק    18וזאת 

חוזה(   הפרת  בשל  )תרופות  החוזים 

לפיו צד לחוזה יהא  1971  -תשל"א  ,

שהיא   ההפרה  בו  במקרה  מוגן 

החוז  סיכול  של  מנסיבות  תוצאה  ה 

 חיצוניות כגון כוח עליון.  

. זמני האספקה יקבעו בכל פניה  1
 למכרז.  4פרטנית בהתאם לפרק 

בפניות   שיקבעו האספקה  . זמני2
יקבעו לאחר לקיחה  הפרטניות  

  הקורונה  את מצב מגפת בחשבון
 בארץ ובעולם. 

מסמך א', סעיף   47
 ( 3)עמוד   5.1

מבוקש כי במקרים בהם הספק אינו  

כנות   מסיבות  הצעה  להגיש  יכול 

ואמיתיות, יפנה הוא לתאגיד בכתב 

להגיש   יכולתו  אי  אודות  פירוט  עם 

ידי   על  אישור  ויינתן  ככל  הצעה. 

התאגיד אזי אי הגשה זו לא תילקח  

הספק   גריעת  לצורך  בחשבון 

 מרשימת הספקים.  

גריעת הספק  למכרז.  5.1ראה סעיף 
אינה אוטומטית אלא בשיקול דעת  

 התאגיד. 

מסמך א', סעיף   48
 ( 9)עמוד  11.6

מבוקש להגביל את תקופת ההארכה  

לתוקף ההצעה, לא ייתכן לכבול את  

הספק להצעתו ללא הגבלה. כמקובל  

בתחום, לאור הדרישה לתוקף הצעה  

חודשים, מבוקשת הארכה של   4של  

, בסך הכל חצי שנה. כמו כן,  ימים  60

נוספת תהיה   כי כל הארכה  מבוקש 

 טעונת הסכמת הספק.  

יישאר  12ימחק. סעיף  11.6סעיף 
 על כנו.

מסמך א', סעיף   49
 ( 9)עמוד  11.11

  -חברתנו היא חלק מקבוצה של כ
חברות אשר כל אחת מהן הינה   15

 ,ישות משפטית תאגידית נפרדת
בעלת קשרים עסקיים נפרדים 

והחברות אף מתחרות אחת בשנייה  
 לעיתים. 

הסעיף על תתי סעיפיו  של  ו קיומ
מונע הגשת הצעות של   (1.3.3)למעט 

עוד אחד  ה, ב מספר חברות בקבוצ
מהעקרונות המנחים בדיני מכרזים 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 



 

 

הינו לאפשר לכמה שיותר מציעים  
להשתתף בהליך המכרז, שהרי  

שרות סעיף זה, מונע את האפ
לפתיחת מציעים רבים ומגביל שלא  

לצורך את האפשרות חברות  
על   ,קשורות להגיש הצעתן למכרז

אף היותן ישויות משפטיות  
לאור האמור, מבוקש  .נפרדות

 למחוק את הסעיף 

סעיף  מסמך א',  50
 ( 9)עמוד  12.1

הסעיף כובל את כלל המציעים שלא 
זכו להצעתם לאחר בחירת הזוכה.  

 מבוקש למחוק דרישה זו. 

קיומו   לקבוע  ניתן  לסעיף,  כחלופה 

 י.  של כשיר שנ 

יישאר  12ימחק. סעיף  11.6סעיף 
 על כנו.

מסמך א', סעיף   51
 ( 9)עמוד  12.2

ברורה   אינו  הסעיף  של  נחיצותו 

סעיף   הארכת    11.6שהרי  את  מעגן 

צדדי.  חד  באופן  ההצעה  תוקף 

ל היוצר  מבוקש  זה  סעיף  מחוק 

בלבול שלא לצורך ולקבוע לגבי סעיף  

 תקופה ברורה להארכה.  11.6

יישאר  12ימחק. סעיף  11.6סעיף 
 על כנו.

מסמך א', סעיף   52
 (11)עמוד  15.5.1

החמישית   בשורה  להוסיף  מבוקש 

"יש עניין בגילויו"..    לאחר המילים:

 "לצורך המכרז".  את המילים:

 מקובל. 

מסמך א', סעיף   53
 (11)עמוד  15.5.2

הספק   במשרדי  תיאום  כי  מבוקש 

 ייעשה בתיאום מראש.  

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 

מסמך א', סעיף   54
 ( 11)עמוד  16.2

הסעיף אינו ברור, האם מדובר על כל  

הסכם בין הצדדים הגם שאין לו כל  

 קשר למכרז זה?  

 בקשר למכרז. 

מסמך א', סעיף   55
 ( 11)עמוד  16.3

כך   הסעיף  את  לשנות  מבוקש 

תהיה   להיפרע  התאגיד  של  שזכותו 

 בגין נזקים בפועל בלבד.  

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 

מסמך ג' הסכם,   56
)עמוד   1.2סעיף 

24) 

כמקובל, מבוקש לקבוע מסמך גובר  

טובת   על סמך  גוברות  הוראות  ולא 

 התאגיד.  

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 ה. בעניין ז



 

 

מסמך ג' הסכם,   57
)עמוד   3.3סעיף 

26) 

מבוקש להבהיר כי התאגיד יישא גם  

בתשלום עבור ציוד אשר הוזמן על פי  

לא  אשר  התאגיד,  ולבקשת  דרישת 

שטרם  אף  על  הזמנתו  לבטל  ניתן 

 סופק עובר למועד הודעת הביטול.  

 לעיל.   10ראה תשובה לסעיף 

מסמך ג' הסכם,   58
)עמוד   4.2סעיף 

27) 

מבוקש להחליף את המילים בשורה  

שהיא"   מכל  "מסיבה  הראשונה 

 "על ידי בית המשפט". למילים:

 לעיל.   14ראה תשובה לסעיף 

מסמך ג' הסכם,   59
)עמוד   4.3סעיף 

27) 

מבוקש לשנות את הסעיף כך ששיפוי  

של   לקיומו  כפוף  יהא  פיצוי  ו/או 

כי   בוצע,  לא  שעיכובו  חלוט  פס"ד 

את   לספק  העביר  הדרישה  התאגיד 

לספק   אפשר  קבלתה,  לאחר  מיד 

אישורו   ללא  התפשר  ולא  להתגונן 

 מראש ובכתב. 

 לעיל.   15ראה תשובה לסעיף 

מסמך ג' הסכם,   60
)עמוד   4.4סעיף 

27) 

מכוח   ייעשה  קיזוז  כי  מבוקש 

 התקשרות זו בלבד.  

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 

מסמך ג' הסכם   61
)עמוד   7.2סעיף 

29) 

לתיקון   כנה  הזדמנות  מבוקשת 

את   למחוק  מבוקש  יסודית,  הפרה 

דעתו   שיקול  פי  "על  המילים 

ימים    5הבלעדי" ולקבוע תקופה של  

 לתיקון הפרה יסודית.  

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 

מסמך ג' הסכם,   62
)עמוד   7.4סעיף 

29) 

מבוקש להבהיר כי התאגיד יישא גם  

ר הוזמן על פי  בתשלום עבור ציוד אש

לא  אשר  התאגיד,  ולבקשת  דרישת 

שטרם  אף  על  הזמנתו  לבטל  ניתן 

 סופק עובר למועד הודעת הביטול. 

 לעיל.   10ראה תשובה לסעיף 

מסמך ג' הסכם,   63
)עמוד   7.5.2סעיף 

30) 

אי   לאור  זה  סעיף  למחוק  מבוקש 

 קיומה של ערבות.  

 מקובל. מדובר בטעות סופר. 

מסמך ג' הסכם,   64
)עמוד   8.1סעיף 

30) 

מכוח   ייעשה  קיזוז  כי  מבוקש 

 התקשרות זו בלבד.  

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 



 

 

מסמך ג' הסכם,   65
)עמוד   9.1סעיף 

30) 

כמקובל בתחום ולאור אופי  
השירותים המבוקשים, מבוקש 
לשנות את הסעיף כך  אחריות 

הספק לנזקים הינה אחריות על פי  
דין ולנזקים ישירים בלבד וכן  

להגביל את גובה חבות הספק לסך  
התמורה השנתית ששולמה בפועל  

 על ידי התאגיד.  

אחריות   כי  להבהיר  נבקש  כן,  כמו 

במידה   תחול  לא  הספק 

כתוצאה  וה נגרמו  נזק/הפגיעה 

של   זדון  ו/או  מחדל  ו/או  ממעשה 

 הבנק  ו/או מי מטעמו. 

 לעיל.  30-ו  2ראה תשובות לסעיפים 

מסמך ג' הסכם,   66
)עמוד   9.2סעיף 

30) 

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז  מבוקש למחוק סעיף זה.  
 בעניין זה. 

מסמך ג' הסכם,   67
)עמוד   9.3סעיף 

30) 

הסעיף כך ששיפוי   מבוקש לשנות את  

חלוט   פס"ד  של  לקיומו  כפוף  יהא 

שעיכובו לא בוצע, כי התאגיד העביר  

לאחר   מיד  הדרישה  את  לספק 

ולא   להתגונן  לספק  אפשר  קבלתה, 

 התפשר ללא אישורו מראש ובכתב.

 לעיל.   28ראה תשובה לסעיף 

מסמך ג' הסכם,   68
)עמוד   10סעיף 

30) 

מבוקש להוסיף לנספח את  
 ע סודי:  החריגים למיד

מידע אשר הינו בגדר נחלת   .1
 הכלל.  

מידע אשר היה אצל הספק עובר   .2
 למתן השירותים.  

מידע שנתקבל על ידי צ"ג שלא  .3
 עקב הפרת חובת הסודיות.  

  מידע שיש לגלותו על פי דין. .4

 לעיל.   31ראה תשובה לסעיף 

מסמך ג' הסכם,   69
)עמוד   1.4סעיף 

24) 

המילים את  למחוק  :  נבקש 

תאושר  " שלא  ככל  ביטוחים", 

" לאחר  נהבקשה  לרשום  בקש 

המילים:ב"  המילים: את    יטוחים 

 . "ככל שנדרשים על פי חוק"

לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
 בעניין זה. 

יצרני מחשבים   70
)עמוד   8.2.4סעיף 

6) 

מחשבי   גם  למכרז  להכניס  נבקש 

Lenovo Think Station    בהתאם

 לתצורה הנדרשת 

 הבקשה מתקבלת 



 

 

הזמנה להציע   71
הצעות, סעיף  

 ( 6)עמוד  8.2.4

מהו המפרט הטכני המלא המבוקש  

מעבד,    -עבור תצורת תחנות העבודה  

מסך  כרטיס  זיכרון,  דיסקים, 

 ומערכת הפעלה 

 לעיל.   37ראה תשובה לסעיף 

הזמנה להציע   72
הצעות, סעיף  

 ( 6)עמוד  8.2.4.1

דגמי   את  להוסיף  -ו  HP Z1נבקש 

HP Z2    הדגמים לרשימה 

תחנות   דגמי  אלו  שכן  המאושרים, 

המוצעים עם מעבדי    HPהעבודה של  

Core i7/i9    הדגמים אלו  וכן 

 Dell 3440המקבילים לדגם 

 לא מקובל. 

הזמנה להציע   73
הצעות, סעיף  

8.2.4.2 ,8.2.4.3.2  
 ( 6)עמוד 

מסך    Nvidiaמוזכר    - כרטיס 

Quadro P2000    וכןNvidia 

Geforce RTX 2060   -    מהו כרטיס

 המסך המבוקש בתצורה 

הכרטיסים המצוינים הם לצורך  
תנאי הסף בלבד. המפרט הטכני  

ידי התאגיד בכל פניה  -יקבע על
 למכרז.  4פרטנית לגופה. ראה סעיף 

הזמנה להציע   74
הצעות, סעיף  

 ( 6)עמוד  8.2.4

עכבר    + מקלדת  להציע  נדרש  האם 

 וכונן אופטי 

 לעיל.   37לסעיף ראה תשובה  

  הצעה -'א מסמך 75
ת,  הצעו  להציע

 ( 3)עמוד   3.2סעיף 

נבקש כי סיום ההתקשרות מכל  
ימים   90סיבה תהא בהודעה בכתב 

מראש ותשלום מלוא החוב לספק  
כולל התחייבויות הספק שאינן  

 ניתנות לביטול.

 לעיל.  6ראה תשובה לסעיף 

הצעה   -מסמך א' 76
,  להציע הצעות

 (  3)עמוד   4.5סעיף 

נבקש כי פסילת הצעה תהא בכפוף  
 ע ילמתן זכות טיעון למצ

המכרז   במסמכי  שינוי  יהיה  לא 
 בעניין זה. 

הצעה   -מסמך א' 77
,  להציע הצעות

)עמוד   18.3סעיף 
12) 

נבקש לשנות את נוסח הסעיף כך 
שבמקרה של סתירה נוסח ההסכם 

שמטיבו מדויק יותר,  יגבר על נוסח  
 .המכרז

המכרז   במסמכי  שינוי  יהיה  לא 
 בעניין זה. 

הסכם   -מסמך ג' 78
מסגרת, סעיף  

 ( 26)עמוד  3.2,3.3

נבקש להבהיר כי סיום מטעמי  
יום   90נוחות יעשה בהודעה בת 

ישלם   תאגיד מראש ובכתב וכי ה
לספק גם עבור עבודה בתהליך, 

והתחייבויות כלפי צד שלישי שאינן  

 .ניתנות לביטול

 לעיל.  10- ו 6תשובה לסעיפים  ראה 

הסכם   -מסמך ג' 79
  4.4, סעיף מסגרת

 ( 27)עמוד 

נבקש להבהיר כי כל קיזוז יהיה  
 בכפוף להודעה מראש לספק. 

 מקובל. 



 

 

הסכם   -מסמך ג' 80
  7.1, סעיף מסגרת

 ( 29)עמוד 

נבקש להבהיר כי כל ביטול של 
נסיבות שאינן  מחמת ההסכם 

יהא כפוף להתראה  תלויות בתאגיד 
ן  יום מראש בה לא תיק 30בת 

היסודית או כל   את ההפרה הספק
סיבה אחרת, למעט אם מדובר 

בכוח עליון או נסיבות שגם אינן  
תלויות בספק והספק במידה וידע  

קיימות  על הת  ויכול, הודיע מראש
 נסיבות אלו. 

המכרז   במסמכי  שינוי  יהיה  לא 
 בעניין זה. 

הסכם   -מסמך ג' 81
  8.1, סעיף מסגרת

 ( 30)עמוד 

נבקש להבהיר כי מדובר בסכום 
קצוב ובכפוף לכך שהתאגיד הודיע  

ימים מראש והספק לא   30לספק 
 תיקן את הפרתו. 

המכרז   במסמכי  שינוי  יהיה  לא 
ראה  מקרה,  בכל  זה.  בעניין 

 לעיל.  10- ו 6התשובות לסעיפים  

הסכם   -מסמך ג' 82
  9.1, סעיף מסגרת

 ( 30)עמוד 

צד   שכל  כך  זה  סעיף  לתקן  נבקש 
לא    ספקיישא באחריותו על פי דין. ה 

יהא אחראי לנזק אשר לא ייגרם על 
בגין מעשה   נזק שייגרם  ידו, לרבות 

או מי מטעמו    תאגידאו מחדל של ה
ף כי  או צד ג' כלשהו. כן נבקש להוסי

יישא     ספקה ולא  אחראי  יהיה  לא 
שיגרמו   שהם  נזקים  בכל 

כלשהו,  תאגיד ל שלישי  לצד  ו/או 
כתוצאה מאובדן הכנסה, רווח מנוע,  
אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב וכל  
נזק עקיף ו/או תוצאתי ו/או לנזקים  
שאינן   מנסיבות  כתוצאה  שנגרמו 

ה לקבוע     .ספקבשליטת  נבקש   כן 
ולצי האחריות,  בכל  תקרת  כי  ין 

של  המצטבר  אחריות  גבול  מקרה 
לפי הסכם זה לא יעלה על סך  ספק ה

ששולמה   התמורה  בפועל  לספק  כל 
 החודשים האחרונים. 12 -ב

המכר במסמכי  שינוי  יהיה    ז לא 
 בעניין זה. 

הסכם   -מסמך ג' 83
  9.2, סעיף מסגרת

 ( 30)עמוד 

התאגיד  סעיף זה כך ש נבקש לשנות 
באחריות על פי דין, וכן לכל   אייש

נזק ו/או פגיעה אשר נעשו על ידו  
 בזדון. 

המכרז   במסמכי  שינוי  יהיה  לא 
 בעניין זה. 

הסכם   -מסמך ג' 84
  9.3, סעיף מסגרת

 ( 30)עמוד 

נבקש להכפיף את סעיפי השיפוי  
יודיע מידית   התאגידבהסכם כך ש

אודות התביעה/דרישת  ספקל
ישתף פעולה עם    תאגידהתשלום, ה

ותעניק לו את השליטה  ספקה
הבלעדית על ניהול ההגנה או 

המו"מ להסדר פשרה. בכל מקרה  
לשפות תיווצר  ספק מחויבותו של ה

עם קבלת פסק דין חלוט של רשות  
שיפוטית מוסמכת שלא עוכב 

ביצועו המחייב תשלום כאמור  

 לעיל.   28ראה תשובה לסעיף 



 

 

ובהתאם לתקרת האחריות כאמור  
 לעיל. 

הסכם   -מסמך ג' 85
, סעיף  מסגרת

 ( 30)עמוד  10.1

להגדרת "מידע" נבקש להוסיף: 
נבקש להבהיר כי חובת הסודיות לא  

ל בקשר עם מידע אשר: )א( תחו
טרם ההתקשרות   ספקהיה בידי ה

בהסכם זה. )ב( נתקבל מצד ג' 
באופן עצמאי שלא עקב הפרת 

התחייבות לשמירת סודיות. )ג( 
ללא קשר  ספקפותח על ידי ה

להסכם; )ד( חובה לגלותו על פי  
דין; )ה( מידע שהוא בנחלת הכלל,  

או הפך לנחלת הכלל שלא בגין  
לסודיות של  הפרת התחייבות

 הספק. 

 לעיל.   31ראה תשובה לסעיף 

,  נספח א' להסכם 86
הואיל ראשון  

 ( 33)עמוד 

להגדרת "מידע" נבקש להוסיף: 
נבקש להבהיר כי חובת הסודיות לא  

תחול בקשר עם מידע אשר: )א( 
היה בידי הספק טרם ההתקשרות  

בהסכם זה. )ב( נתקבל מצד ג' 
באופן עצמאי שלא עקב הפרת 

התחייבות לשמירת סודיות. )ג( 
פותח על ידי הספק ללא קשר 

להסכם; )ד( חובה לגלותו על פי  
דין; )ה( מידע שהוא בנחלת הכלל,  

או הפך לנחלת הכלל שלא בגין  
הפרת התחייבות לסודיות של 

 הספק. 

 לעיל.   31ראה תשובה לסעיף 

 

 

 מובהר כי:  

 במסמכי המכרז.  שמעות שניתנה להם אלא אם יצוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המ  .1

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

 ידו בכל עמוד. - מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום על פניההמציע יצרף להצעתו ל  .3

 

 ב ב ר כ ה,               

 איילת אלינסון           

 רכזת ועדת המכרזים                  


