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 לכבוד
  02/0202 משתתפי מכרז

 ניהול רשת ותמיכת מחשוב במיקור חוץאספקת שירותי 
 

 שלום רב,
 

 תשובות לשאלות הבהרה   הנדון:    
 

מצ"ב ריכוז שאלות הבהרה שהוגשו ותשובות עליהן. יש להגיש מסמך זה כחלק מהצעתכם למכרז. נא  
 שימת לבכם לשינוים בתנאי הסף.

 
 

הסעיף אליו 
מתייחסת 

 השאלה

 מענה /הבהרההשאלה

( הפועלות יחד כגוף אחד 1נמנה על אשכול חברות: המציע  1.3.1.0
המבנה  ( 0 (.122%תחת חברת אם בבעלות ובשליטה מלאה ) 
התנהלות  ( 3 התאגידי נטול משמעות תפעולית ועסקית.

חברות האשכול במהלך העסקים הרגיל והשוטף, היא כישות 
הדוחות הכספיים  ( 4 אחת המנוהלת על ידי הנהלה אחת.

   מאוחדים
יל וכל הקריטריונים מתקיימים במציע, נבקש לאפשר הוא

למציע גם במכרז זה ייחוס עמידה בדרישות הסף, בהקשר 
לניסיון והסמכות הטכנאי המוצע, של חברות אחרות באשכול 

) זאת מבלי שיש בדבר כדי לגרוע כמובן, מאחריות המציע (, 
דבר המשרת את עורך המכרז באופן מיטיבי ועומד בקנה אחד 

 הוראות המכרז.עם 
נבקש לציין לעניין זה כי בקשתנו לייחוס ניסיון בשל נסיבות 
העניין, התקבלה ואושרה במכרזים רבים אחרים כדוגמת 
ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת, משרד הפנים, משרד 
האוצר, משרד המשפטים, משרד הבריאות, בנק ישראל, 

 ?משכ"ל, רשויות מקומיות רבות ועוד.

 
 
 
 
 
 
 
 

 מקובל לא

 להבהיר נבקש -" זיקה בעל"ל ביחס להצהרה לדרישה באשר ז' 1.4.1
, נשלטת אשר, ציבורית חברה של בת חברה הינו המציע כי

 השליטה שלבעלי לב בשים. זרה ציבורית חברה י"ע בשרשור
, המכרז בתנאי לעמוד ליכולתו או/ו המציע לפעילות קשר אין

 יכול אינו המציע ממילא, המתואר התאגידי המבנה ולאור
 בסעיף ההתייחסות כי מבוקש, בו השליטה בעלי בשם להצהיר

, תתקבל לא שבקשתנו ככל) זיקה לבעל ולא למציע תהא זה
 הידיעה למיטב להינתן יכולה זיקה לבעלי ביחס ההצהרה

 (.בלבד
 

 
 

הערה זו נכונה גם 
 לנספח ו' להסכם.

 מקובל

ש"ח כאמור  32,222לסך של יש לתקן את גובה ערבות המכרז  א' 1.9.1
וכן לעדכן את תוקפה. בנוסף, יש לתקן את  בסעיף ג' להזמנה

 .1.2.0ההפניה בסעיף זה בקשר לערבות הביצוע לסעיף 
 

הערה זו נכונה גם 
לנספח ד' להסכם 

)נוסח ערבות 
 29999 המכרז(.

1.9.3 
 

יבוצע לאחר הודעה  המכרז כי חילוט ערבות נבקש לקבוע
ימים, בהם יוכל המציע לתקן ולקיים את  7מראש ובכתב של 

 .הדרישות ממנו, ככל שהן ברות תיקון
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כן נבקש כי במקרה של חשד של העירייה שהמציע נהג בחוסר 
ניקיון כפיים או מסר מידע מטעה/לא מדויק, הוא יערוך בירור 
עובדות עם המציע בטרם חילוט ערבות המכרז ו/או פסילת 

 הצעתו של המציע. 

 
 מקובל

נבקש להוסיף את החריגים המקובלים להגדרת המידע עליו  2.2
או שהפך נחלת הציבור  מידע שהינו( 1חלה חובת סודיות: )

פי דין; -( גילויו נדרש על0שלא עקב הפרת תנאי התחייבות זו; )
מתן היה בידיעת הספק לפני גילויו במסגרת מידע ש( 3)

ד שלישי שלא הפך זמין לספק כחוק מצמידע ש( 4; )השירותים
ידי הספק -פותח עלמידע ש( 2עקב הפרת התחייבות לסודיות; )

( ידע, רעיונות, תפישות 6באופן עצמאי ללא שימוש במידע; )
( שהצטברו בידי הספק know-howוניסיון מקצועיים )

 ואינם ייחודיים למזמין.הנוגעים לתחום פעילותו 
 

 
 
 

 מקובל
הערה זו נכונה גם 

 9.1 לסעיף
 להסכם.

תקופת ההתקשרות לפי סעיף זה אינה תואמת לתקופת  2.0.1
ההתקשרות הקבועה בסעיף ב' להזמנה. אנא עדכנו סעיף זה 

 בהתאם.
 

ה זו נכונה גם הער
 2.1.7לסעיף 

 0.1למכרז ולסעיף 
 2- 37להסכם. 

 יתוקן בהתאם.
כי הגעה לעבודה בחירום תהיה לפי חוק ובהתאם  נבקש 4.1.3

 להנחיות ממשלה.
 מקובל

* נבקש להבהיר האם התקנים אשר נדרשים ע"פ תנאי מכרז  4.1.7
  זה קיימים היום.

* נבקש להבהיר בנוסף, האם העובדים הינם עובדי עירייה או 
עובדי חברה חיצונית אשר ניתן לקלוט אותם כעובדים מן 

  המניין אצל המציע.
* נבקש להבהיר האם לעובדים היום יש רכב צמוד כחלק 

  העסקתם.מתנאי 

 כן
 
 

 חיצוני
 
 
 ןכ

 
נבקש כי הקצאת מנהל רשת חלופי לא תתבצע בימי מחלה של  4.1.0

מנהל הרשת או בימי חופשה שאושרו לו מראש ע"י 
, אלא רק במקרה בו מנהל הרשת לא יוכל העירייה

יותר להמשיך בעבודתו אצל העירייה או יבקש 
 . להפסיק את עבודתו

העירייה לא תימנע מלתת בכפוף לאמור בנוסף, נבקש כי 
 אישור למנהל רשת חלופי, אלא מטעמים סבירים שיפורטו.

 מקובל
 

 לא מקובל
 
 
 
 

 מקובל
הערה זו נכונה גם 

 למכרז 7.2לסעיף 
גם בקשר עם )

 טכנאי המחשבים(.
נבקש להחליף את המילים "ויימשך עד" במילים "ויחל בתוך"  9.1.1

 יום, 32
 

 לא מקובל
 

  יום. 32ימים עד  12נבקש איוש הטכנאי ומנהל הרשת בין  9.2.2
 לא מקובל

 
  

 
 

 חוזה התקשרות –' דנספח 

 

נבקש למחוק את המילים "וגורמים נוספים", או לחלופין  הואיל ראשון
 פרטו מיהם אותם גורמים נוספים.

 
 מקובל

 
נבקש להבהיר כי במקרה של ביטול ההתקשרות כאמור בסעיף  3.3

זה, הספק יהיה זכאי לתמורה בגין השירותים עד למועד סיום 
הערה זו נכונה גם 

 11.2לסעיף 
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הסעיף  להסכם. ההתקשרות בפועל. 
 ברור

מופיע כקריטריון " המונח "שביעות הרצון של העירייה 4.1
מאחר שהמדובר לבדיקת עמידת הספק בהתחייבויותיו. 

בקריטריון סובייקטיבי לחלוטין, יקשה על הספקים, מטבע 
הדברים, להיערך בהתאם על מנת להבטיח עמידה בקריטריון 

" זה. לפיכך מוצע להגדיר, כי המונח "שביעות רצון העירייה
משמעותו: ביצוע התחייבויות הספק בהתאם לתנאי החוזה 

 ונספחיו.

 
 

 לא מקובל
 

נבקש לכתוב במקום המילה "מיד" את המילים "מוקדם ככל  4.3
 הניתן". 

 
 לא מקובל

 
להבהיר כי הספק יחייב את נותני השירותים מטעמו  נבקש 9.3

לשמור על הנחיות העירייה כאמור בסעיף בעת מתן השירותים 
 באתר העירייה. 

 
 מקובל

להפסיק נבקש לקבוע כי דרישה של העירייה לא להעסיק ו/או  9.4
עבודתו של עובד מסוים של הספק או של קבלן המשנה של 

 הספק תיעשה מטעמים סבירים בלבד שיפורטו בכתב.

 
 מקובל

נבקש להבהיר כי מחויבותו של הספק לשפות תיווצר עם קבלת  9.2
 פסק דין חלוט של רשות שיפוטית מוסמכת.

 מקובל

את  נבקש למחוק את "כל" לפני המילה "דין", ויש לתקן 7
 ההפניה לנספח הביטוח )נספח ט'(.

תהא בקשר להסכם זה נבקש להבהיר שאחריות הספק 
מוגבלת לאחריות לנזק ישיר בלבד שנגרם עקב מעשה או מחדל 

במסגרת מתן השירותים תחת  של הספק ו/או מי מטעמו
  הסכם זה.

כמו כן, נבקש להוסיף, כמקובל בהתקשרויות מסוג זה, הגבלת 
אחריות, לפיה על אף האמור בכל מקום אחר, הספק ו/או מי 
מטעמו יישאו באחריות לנזק ישיר בלבד ולא יישאו באחריות 

ו/או  לעירייהלכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם 
ן נתונים, לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, אובד

שחזור תוכנות ו/או עלויות השבתה, אובדן רווח ו/או פגיעה 
במוניטין. הגבלות האחריות כאמור תחולנה לגבי כל תביעה 
מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית 
ובין אחרת. גבול אחריות הספק לפיצוי בגין נזק ישיר, לא 

סך התמורה אשר  יעלה על תקרה כוללת ומצטברת בגובה
החודשים אשר קדמו למועד  10שולמה לספק בפועל במהלך 

  היווצרות עילת הנזק.

 
 
 
 
 
 
 

 לא מקובל
 

למחוק את המילים "לבדו בכל האחריות" ולכתוב  נבקש 2.1
במקומן "באחריות", כמו כן נבקש למחוק את הפסקה 

 אינה כלשהי מאחריות העירייה שפטירת משוםהשנייה,  
נטל כלכלי מיותר, שאינו בר  הספק על ומטילה מוצדקת

 אמורים לכסות נזקים אלה. העירייהביטוח, שעה שביטוחי 

 
 

 לא מקובל
 

נבקש להבהיר כי התמורה המופחתת תחול רק עם קבלת פסק  2.2
 דין חלוט של רשות שיפוטית מוסמכת.

 
 מקובל

הינם חלופיים זה לזה וכי  7.3-ו 7.0נבקש להבהיר כי סעיפים  2.3
 לא יהיה כפל פיצוי. 

נבקש למחוק את המילה "יפצה" ולקבוע כי העירייה תהיה 
 זכאית לשיפוי בלבד. 

בנוסף, להבהיר כי התחייבות הספק לשיפוי תהא בכפוף לפסק 
ודיע דין חלוט של רשות שיפוטית מוסמכת וכי העירייה ת

שתף ת מיד עם היוודע לה אודות כל תביעה, תבבכ לספק
 תתפשר הספק, תאפשר לספק לנהל את ההגנה ולאפעולה עם 

 לא מקרה ובכל ובכתב, מראש הספק הסכמת קבלת ללא

 
 
 
 
 
 
 

 לא מקובל
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 עשויה אשר התחייבות כל הספק בשם תקבל ולא תתחייב
 כלשהי. חבות או אחריות עליו להטיל

פוי שיגיע נבקש להחיל את תנאי השיפוי האמורים בכל שי
 לעירייה בקשר עם הסכם זה.

נבקש כי כל עיכוב תשלום או קיזוז יעשה עבור סכומים 
 קצובים בלבד ולאחר הודעה בכתב לספק.

נבקש לקבוע, כי חילוט הערבות יבוצע אך ורק במקרה של  0.4
וזאת לאחר הודעה )ולא לצורך ביצוע תשלום( הפרה יסודית 

יום ומתן ארכה לתיקון ההפרה בטרם  32מראש ובכתב של 
 חילוט הערבות.

נבקש, כי הסכום שיחולט ישקף את הנזק שנגרם בפועל וכי כן 
  הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.

 
 לא מקובל. 

הערבות תחולט 
לאחר מתן התראה 

 יום. 14של 

נבקש למחוק סעיף זה שכן חידוש ו/או השלמת הערבות  0.9
והדבר אינו  משמעותה העמדת ערבות שאינה מוגבלת בסכום, 

 .מקובל בהתקשרויות מסוג זה ואין לו הצדקה

 
 לא מקובל.

נבקש כי זכות הקיזוז תחול רק ביחס לסכום קצוב וביחס  19.1
לנזקים שהוכחו. עוד נבקש להגביל את זכות הקיזוז 
לתשלומים עפ"י הסכם זה בלבד וכי טרם ביצוע הקיזוז 

  ימים מראש. 14תימסר לספק הודעה מראש ובכתב לפחות 

 תינתן 
 התראה מראש. 

 
יתר ההערות לא 

 מקובלות.

ההסכם כאמור בסעיף זה ייעשה במקרה של  נבקש כי ביטול 11.1
ימים מיום מתן  14הפרה יסודית של ההסכם שלא תוקנה תוך 

ימים  32ההודעה על ההפרה או הפרה אחרת שלא תוקנה תוך 
 מיום מתן ההודעה על ההפרה.

 
תינתן הודעה על 

 יום. 14הפרה של 

 העולה לתקופה -נבקש להגדיר תקופת זמן שתיחשב להפרה  (4) 11.4
 .ימים 14 על

 לא מקובל.

 לא מקובל. ."דעתה"להנחת  המילים את למחוק נבקש (9)11.4

11.4 (0)-(11) 

 32 -נבקש לקבוע כי פרק הזמן במכתב ההתראה לא יפחת מ
 ימים.

 
 

אנא הבהירו מה כוונתכם ב"מכשירים שאינם ראויים 
 לשימוש".

 לא מקובל.
 

בכל מקרה 
סמכותה של 

העירייה להביא 
ההסכם לידי סיום 

 39בהתראה של 
יום מכל נימוק 

 שהוא.

11.7 
נבקש להוסיף לאחר המילים "כל סכום" את המילה "קצוב", 
וכן נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "בקשר עם 

 השירותים נשוא הסכם זה". 

 
 לא מקובל.

 

12 
נבקש להבהיר כי סעיף זה הוא הדדי וכי התחייבויות להן 

מהצדדים בהצעה ו/או בהזמנת עבודה תחייב כל הסכימו מי 
 אחד מהם ותגבר על האמור במכרז.

 
 לא מקובל.

 

 
 
 
 

 אישור קיום ביטוח –' להסכם טנספח 

 

1-3 

אין לנו בעיה עם סוגי הביטוח המבוקשים ועם הסכומים 
הקשורים בהם אך יש להבהיר כי אישור זה לא ייחתם בנוסחו, 
אלא יונפק אישור קיום ביטוחים בפורמט ממוחשב של 
המבטחים ובהתאם לתקנות הממונה על שוק ההון, ביטוח 

 . 1.10.11וחיסכון שנכנסו לתוקף ביום 

 
 

 מקובל



 בס"ד                  
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4 

ייבדק לפני  . 4.1-4.2ת סעיפים נבקש למחוק א
חתימת ההסכם 

מול יועץ הביטוח 
 של העירייה.

19 

נבקש למחוק סעיף זה. כיסוי זה לא קיים בפוליסות הקיימות 
של המציע אליו יצורף הפרויקט, ובכל אופן, סוג השירות נשוא 

 התקשרות זו אינו נוגע לקניין רוחני.

ייבדק לאחר 
המכרז מול יועץ 

הביטוח של 
 העירייה

 
 
 

 12:99עד השעה  39/7/29 נדחה ליום  למכרז מועד האחרון להגשת הצעות
 

 כאמור יש לחתום ולהגיש מסמך זה כחלק מהצעתכם למכרז.
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
 


