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 הלשכה המשפטית           

 בית שמש    עיריית                   

                           
 ב' בתמוז, תש"פ             

 1010ביוני,  13                             
 
 

 לכבוד
 -הצעות להציע הזמנה מחשבים אישיים וציוד היקפי לאספקת 17/10משתתפי מכרז 

 
 שלום רב,

 
  תשובות לשאלות הבהרה  הנדון9      

 
להלן שאלות הבהרה שהוגשו על ידי מספר גורמים ותשובות להם- עליכם לחתום על מסמך תשובות זה  

 למכרז-ולהגישו כחלק בלתי נפרד מהצעתכם 
 טבלת מענה לשאלות -0

 

 מספר

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 תשובת העירייה נוסח השאלה

 כללי כללי 1
אין פרטי מציע בתחילת המכרז למעט 

 בחוזה ההתקשרות

מצורף נספח פרטי 
 המציע 

 כללי 2
בדף המקדים 

 למכרז כ

עד  23.6.20 –תוב שההגשה היא ב כ

, בתוך המכרז כתוב בין 12:00השעה 

סעיף  7)עמוד  16:00 – 9:00השעות 

1.5.2.3) 

 תאריך הגשה סופי:
עד  30/6/2020

 12:00השעה 

3 
ערבות מכרז 

 וערבות ביצוע

עברות 

המכרז עמוד 

26 

( יש טעות בסכום 26בעברות המכרז )עמוד 

 15000במקום  ₪ 50000כתוב  –

סכום הערבות יהיה 

 ש"ח 15,000

 
מכרז ערבות 

 וערבות ביצוע

עברות 

המכרז עמוד 

26 

קיימת טעות  –( 26בערבות המכרז )עמוד 

, 27/20בשם המכרז "מכרז פומבי 

לאספקת שירותי ניהול רשת ותמיכת 

מחשוב במיקור חוץ", כשהמרכז הוא בכלל 

 .אספקת מחשבים אישיים וציוד היקפי

 

מס' טעות סופר. 
המכרז הוא 

אספקת  27/2020
 מחשבים אישיים

 וציוד היקפי.

 ערבות מכרז  

עברות 

המכרז עמוד 

26 

,פסקה רביעית (  26בערבות המכרז )עמוד 

מדד המחירים רשום מדד חודש ינואר  –

2016 ? 

 

מדד המחירים 

 2020מאי הוא: 

 27עמוד  ביצועערבות  

ישנה טעות  –( 27ערבות ביצוע )עמוד 

פסקה  –במספר המכרז ושם המכרז 

 ראשונה

 יתוקן.
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 מספר

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 תשובת העירייה נוסח השאלה

 5עמוד  מנהלה 

היא חברת המחשבים הגדולה  HP חברת

ביותר , ומחשביה הנמכרים ביותר בעולם 

בנספח  HP ובישראל. האם ניתן להציע גם

 1.2,  1.1עמדות עבודה סעיפים  -  א

רק  לאמקובל,

הדגמים המצוינים 

 במכרז

 17עמוד  מפרט טכני 
. האם ניתן 1.3סעיף  –כמו כן לגבי מסכים 

 ? HP להציע
 לא

 16עמוד  מפרט טכני 

ניתן להציע מחשבים עם  1.2האם בסעיף 

 ? intel Core I7-9700 מעבדים

 

 כן

 18עמוד  מפרט טכני 
ארון תקשורת. איזה התקנה  – 11סעיף 

 ?נדרשת

, כולל סטנדרטית
פאץ' פאנל, פאנל 
שיער, פס שקעים 

X6 

   

כתב כמויות. מהן  –נספח א' רשום 

לקבל לצורך הערכה הכמויות? האם ניתן 

 ? 2019-מה הכמות שנמכרה ב

 

 2019בשנת 
 300נרכשו כ 

מחשבים. נתון זה 
לא מחייב או מעיד 
על רכישה בהיקף 

 דומה בעתיד.

 מנהלה 
סעיף  5עמוד 

1.2.5 

נבקש להבהיר כי האחריות עבור הציוד 

 תהא בהתאם לאחריות היצרן.

שנים אחריות  3
 מלאה

 

 8עמוד   מנהלה

סעיף 

1.5.3.1 

נבקש כי האמור בסעיף זה יחול ככל 

 מאושר. שהאמור במסמכי המכרז הינו נכון ומדויק.

 

 מנהלה

 11עמוד 

 2.4.6סעיף 

נבקש למחוק את המילים "להנחת דעתה" 

המהוות קריטריון סובייקטיבי, ולכתוב 

 במקום "על פי הוראות המכרז".

 (.5)11.4האמור רלוונטי גם לסעיף 

 מקובל. לא

 

החלטה על 

 ההצעה הזוכה 

 

 11עמוד 

 2.4.7סעיף 

נבקש כי ככל שיהיו בדרישות נוספות כדי 

להטיל עלויות נוספות על הספק, תישא 

 העירייה בעלויות אלו.

 לא מקובל.

 
 ביטחון 

 

 11עמוד 

 2.6סעיף 

נבקש להחיל את החריגים לסודיות 

 –לנספח ג'  5.8המבוקשים ביחס לסעיף 

 ראו להלן. -חוזה ההתקשרות 

 מקובל.

 

תקופת 

  ההתקשרות

 

 12עמוד

 2.7.3סעיף 

נבקש כי סיום ההתקשרות על ידי העירייה 

יהא במקרה של הפרה יסודית בלבד שלא 

יום לפחות.  14תוקנה על ידי המציע תוך 

". 30" במקום "90לחילופין, נבקש לכתוב "

לא מקובל. ברור כי 
העירייה תשלם 
עבור שירותים 

שניתנו עד למועד 
 הביטול.



 בס"ד                  

                                                                        
 

 docx                       3._תשובות לשאלות הבהרה מכרז אספקת מחשבים 2106                   

                     _________________________________________________________________________________________________ 

 99100בית שמש , 3קומה  C, קניון נעימי בנין 2דרך רבין                   
-02טלפון:                   -02פקס:  9909850  yoetz@bshemesh.co.ilדוא"ל:  9909958

 הלשכה המשפטית           
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 מספר

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 תשובת העירייה נוסח השאלה

בכל מקרה, נבקש כי ישולמו למציע 

תשלומים עבור השירותים והמוצרים 

שסיפק בפועל עד למועד הביטול וכן 

תשלומים בגין הוצאות/הזמנות שהוצאו 

בקשר עם ביצוע השירותים טרם הודעת 

 הביטול ושאלו אינן ניתנות לביטול. 

 11.2-ו 3.3האמור רלוונטי גם לסעיפים 

 חוזה התקשרות. –לנספח ג' 

 
דוחות חיובים 

 וחשבונות

 13עמוד

סעיף 

5.2.1.2 

נבקש כי אישור מנהל אגף המחשוב יינתן 

ימי עסקים מיום הגשת החשבונית  5תוך 

 על ידי המציע.

 –לנספח ג'  8.4האמור רלוונטי גם לסעיף 

 חוזה התקשרות.

החשבונות יאושרו 
 ימי עסקים. 7תוך 

 חוזה התקשרות 
 21עמוד 

 4.1סעיף 

נבקש כי האמור ברישא לסעיף זה יחול ככל 

 שהאמור במסמכי המכרז הינו נכון ומדויק.

"לשביעות רצון העירייה" הינו קריטריון 

סובייקטיבי לחלוטין, ומטבע הדברים, 

יקשה על המציע להיערך בהתאם על מנת 

עמידה בקריטריון זה. לפיכך מוצע להבטיח 

להחליף הגדרה זו בהגדרה אובייקטיבית, 

לפיה כל התייחסות לשביעות רצון במסמכי 

המכרז ובהסכם, של העירייה ו/או כל גורם 

מטעמה משמעותה: ביצוע התחייבויות 

 המציע בהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו.

 לא מקובל.

 

 חוזה התקשרות

 א ]חדש[4

נבקש להוסיף סעיף של התחייבויות 

 העירייה כדלקמן: 

  —העירייה 

תיתן לספק גישה ושימוש בכל מידע,  (1)

נתונים, תיעוד, זמן מחשב, מתקנים, 

שטח עבודה ושירותי משרד, אשר 

 לדעת הספק יש צורך בהם. 

תמנה נציג שיאפשר קשר מקצועי  (2)

ומהיר עם הספק, ואשר יהיו לו הידע 

 והסמכות לחייב את העירייה. 

 לא מקובל.
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 מספר

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 תשובת העירייה נוסח השאלה

ימים  3תוך  -תספק מידע ומענה לשאלות 

מיום הבקשה; קיום פגישות עם גורמים 

ימים מיום  5תוך  -שונים אצל העירייה 

הבקשה; בדיקת מסמכי ביניים ומסירת 

או  תגובתה המלאה של העירייה עליהם

אישורו, וכן תגובה או אישור לכל תוצר שלא 

ימים  7תוך  -נקבע לגביו מועד ספציפי אחר 

מיום הגשתם. לא נמסרה תגובת העירייה 

הימים  7למסמך ו/או לתוצר בפרק זמן של 

 הנ"ל, ייחשב המסמך ו/או התוצר כמאושר.  

 

 חוזה התקשרות

 21עמוד 

 5.2סעיף 

המילים "לפניה או" את נבקש לכתוב אחרי 

 שנים". 3המילים "

נבקש לכתוב "עלול להוות" במקום 

 "מהווה".

 מקובל.

 

 חוזה התקשרות

 21עמוד 

 5.3סעיף 

מאחר וחוק הגנת הפרטיות ותקנותיו 

כוללים שורה ארוכה של דרישות, יובהר כי 

עמידת הספק בהוראות חוק הגנת המידע 

והתקנות תהא בהתאם להנחיית העירייה 

שכן היא בעלת המידע ועליה לדעת אילו 

 מדרישות החוק רלוונטיות לספק.

 מקובל.

 

 חוזה התקשרות

 22עמוד

 5.7סעיף 

נבקש לתקן את הסעיף כך שחובת השיפוי 

תיכנס לתוקפה עם מתן פס"ד חלוט של 

ערכאה שיפוטית מוסמכת, בכפוף לכך 

שהעירייה העבירה לספק את השליטה 

או מו"מ הבלעדית בניהול ההגנה ו/

לפשרה, סייעה לספק ככל שנדרש על ידו 

באופן סביר ולא התפשרה בכל תביעה ו/או 

דרישה כאמור ללא קבלת הסכמת הספק 

 לכך בכתב )להלן: "תניות השיפוי"(.

 מקובל.

 

 חוזה התקשרות

 ]חדש[ 5.8

נבקש להוסיף סעיף חדש לפיו חובת 

הסודיות לא תחול על: )א( מידע שהיה ו/או 

ו היה מצוי בחזקתהכלל )ב( שהפך נחלת 

ללא ע"י העירייה קודם לגילוי של הספק 

; ו/או )ג( סודיותשמירת חובת הפרת 

ע"י הספק; ו/או )ד(  פותח באופן עצמאיש

 מקובל.
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 מספר

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 תשובת העירייה נוסח השאלה

הפרת ע"י צד ג' ללא לספק נמסר מידע ש

; ו/או )ה( מידע אשר יוצר על חובת סודיות

ידי הספק במסגרת תכולת העבודה על פי 

המכרז ואשר הינו ג'נרי, כללי לרבות ידע 

מקצועי, שיטות עבודה, מתודולוגיה, 

know-how  וכו', ואינו מהווה פיתוח ייחודי

עבור העירייה; ו/או )ו( מידע אשר גילויו 

 נדרש עפ"י דין".

 

 חוזה התקשרות

 22עמוד

 6.1סעיף 

אחריות הצדדים מתבקשת להיות על פי דין. 

בהתאם, נבקש להוסיף אחרי המילים "יהא 

 אחראי" את המילים "על פי הוראות הדין". 

נבקש למחוק את המילים "בין במישרין ובין 

בעקיפין", ולהבהיר אחריות הספק תהא 

 לנזקים ישירים בלבד. 

 לא מקובל.

 

 חוזה התקשרות

 ]חדש[ 6.4

נבקש להוסיף כי בכל מקרה ועל אף האמור 

לא בכל מקום אחר בהסכם ו/או בדין הספק 

תוצאתי,  שא באחריות לכל נזק עקיף,יי

ו/או לצד לעירייה מיוחד או עונשי שייגרם 

שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, רווח 

מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב, 

, וכי גבול האחריות עלויות זמן השבתה

לא יעלה על גובה לפיצוי בגין נזק ישיר 

 .ספקל התמורה השנתית ששולמה

הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל 

תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר 

, תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת

למעט תביעות בגין נזקי גוף או נזק לרכוש 

 .מוחשי

 לא מקובל.

 

 22עמוד התקשרותחוזה 

 7.1סעיף 

נבקש לכתוב אחרי המילים "עפ"י דין" את 

 המילים "החלה עליו כמעביד".

נבקש לכתוב בסוף הסעיף "למעט אם חלה 

 עליה אחריות על פי דין". 

 לא מקובל.

 
 22עמוד חוזה התקשרות

 7.2סעיף 

נבקש להחיל את תניות השיפוי המבוקשות 

 לעיל. 5.7בסעיף 
 לא מקובל.
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 מספר

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 תשובת העירייה נוסח השאלה

בנוגע לחישוב התמורה המופחתת, מאחר 

והמכרז הינו בעיקר לאספקת ציוד, נבקש כי 

התמורה המופחתת תחושב בהתאם 

לתשלומים שנפסקו על העירייה לשלם בגין 

מעביד בין עובדי -התקיימות יחסי עובד

 הספק לעירייה. 

 

 חוזה התקשרות

 22עמוד

 7.3סעיף 

שלמחוק את המילים "ו/או יפצה", או  נבק

לחילופין לכתוב אחרי המילים "עלות ו/או 

 נזק" את המילה "מוכחים".

נבקש למחוק את המילים "במסגרת פשרה 

שנעשתה ללא הודאה בחבות", וכן נבקש 

להחיל את תניות השיפוי המבוקשות בסעיף 

 לעיל. 5.7

נבקש למחוק את המילים "עיכוב תשלום 

העירייה תהיה רשאית לקזז רק  –ו/או" 

סכומים מוכחים בהתאם לפס"ד של ערכאה 

משפטית מוחלטת. עיכוב בתשלום הוא סעד 

חמור ואין לעכב לספק תשלומים לפני 

-שניתן פס"ד הקובע התקיימות יחסי עובד

 מעביד בין עובדי הספק לעירייה. 

תניות השיפוט של 
יוחלו  5.7של סעיף 

 גם לגבי סעיף זה. 

 

 ה התקשרותחוז

 23עמוד

 9.4סעיף 

נבקש לקבוע כי חילוט ערבות הביצוע 

יתבצע רק במקרה של הפרה יסודית שלא 

תוקנה לאחר קבלת התראה בכתב על כך 

מאת העירייה, ולאחר שניתנה לספק שהות 

סבירה לתיקון הטעון תיקון. בהקשר זה 

נבקש לקבוע כי יחולטו רק סכומים בגין 

הערבות לא תהווה נזקים שהוכחו, וכי 

 פיצוי מוסכם.

נבקש להבהיר כי חילוט הערבות יחול רק 

בקשר עם חיובים של הספק הנובעים 

 מהסכם זה. 

 מקובל.

 

 23עמוד חוזה התקשרות

 9.5סעיף 

נבקש למחוק את הדרישה להעמדת ערבות 

חדשה במקרה של חילוט הערבות, שכן 

משמעותה הינה ערבות בלתי מוגבלת 

 בסכום, וזוהי דרישה בלתי סבירה.  

 לא מקובל
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 הלשכה המשפטית           

 בית שמש    עיריית                   

 מספר

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 תשובת העירייה נוסח השאלה

 

 23עמוד חוזה התקשרות

 10.1סעיף 

נבקש כי זכות הקיזוז תחול רק ביחס לסכום 

קצוב ולא ביחס לנזקים שלא הוכחו. כמו כן 

להגביל את זכות הקיזוז לתשלומים  נבקש

וכי תינתן התראה בת   זה בלבד חוזהעפ"י 

ימים טרם ביצוע הקיזוז ואפשרות לתיקון  7

 .על ידי הספק

העירייה תיתן 
הודעה בטרם 

קיזוז. יתר 
המבוקש לא 

 מקובל.

 
 23עמוד חוזה התקשרות

 11.1סעיף 

יום לפחות  14לספק ארכה של  נבקש ליתן

 לתיקון ההפרה טרם ביטול ההסכם.
 מקובל.

 
 24עמוד חוזה התקשרות

 11.6סעיף 

נבקש לכתוב אחרי המילה "סכום" את 

 המילים "קצוב או מוכח".
 לא מקובל.

נוסח ערבות  

 המכרז
 26עמוד 

ש"ח  15,000-יש לתקן את סכום הערבות ל

 מנהלה.בפרק  1.4.1בהתאם לאמור בסעיף 

 15,000יתוקן ל 
₪. 

 הצהרת סודיות 
 30עמוד 

 נספח ז

נבקש לכתוב "עלול להוות" במקום 

 "מהווה".
 .מקובל

 הצהרת סודיות 
 30עמוד 

 נספח ז

נבקש להחיל על נספח זה את החריגים 

 5.8לשמירת סודיות המבוקשים בסעיף 

 ראו לעיל. –חוזה ההתקשרות  –לנספח ג' 

 .מקובל

 ביטוח 
 31עמוד 

 נספח ח

נבקש לכתוב אחרי המילים "לצורך מתן 

השירותים" את המילים "למעט נזק שנגרם 

 בזדון".

 לא מקובל.

 ביטוח 
 31עמוד 

 נספח ח

המילים "והוא אינו מסויג בידי  - 2סעיף 

מבטחיו" ימחקו ובמקומם ירשם " אישור 

על פי חוזר המפקח על שוק  ביטוח כנדרש

 6-1-2019ההון ביטוח וחיסכון חוזר מס' 

."  

במקום המילה "לבצע" ירשם  - 4סעיף 

 "לפעול לביצוע"

 מקובל.  2סעיף 
 לא מקובל. 4סעיף 

  כללי 
מבקשים לקבל הערכת רכש מחשבים וציוד 

 היקפי

ראו לעיל לגבי 
מחשבים. היקף 

רכישות ציוד היקפי 
 2019עמד בשנת 

 ₪ 100,000על כ 

 
אישור קיום 

 ביטוח

 32עמוד 

 1נספח ח

אישור הביטוח אינו עומד  -לא מקובל 

בדרישות המפקח על שוק ההון הביטוח 
 האישור יוחלף.
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 הלשכה המשפטית           

 בית שמש    עיריית                   

 מספר

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 תשובת העירייה נוסח השאלה

יש  - 6-1-2019בהתאם לחוזר  -וחיסכון 

 להעביר אישור מתאים

 

כתב  -נספח א

 כמויות

 

 15עמוד 

,  1.1סעיף 

נספח א' 

כתב 

   כמויות  

יש אפשרות לספק מחשבים של חברת 

ASUS  במארזיMINI  ? 

 לא  

 

כתב  -נספח א

 כמויות

 15עמוד 

,  1.1סעיף 

נספח א' 

כתב 

   כמויות  

סדרת  TINYמבקש הבהרה במחשב 

האם יש אפשרות לספק  i5-9400המעבד 

 את זה ? 

 

 כן

 

כתב  -נספח א

 כמויות

 16עמוד 

,  1.2סעיף 

נספח א' 

כתב 

   כמויות  

מבקש הבהרה לגבי דגם המעבד במארזי 

-I7מיני קיימת אפשרות להכנסת מעבד 

9700K    קיים דגם מעבד לא מכפלה ,

של  tinyרק במחשבי   I7-9700Tפתוחה 

LENOVO  . 

 

 אפשר עם מעבד 

i5-9400 

 

כתב  -נספח א

 כמויות

 16עמוד 

,  1.2סעיף 

נספח א' 

כתב 

   כמויות  

 -מבקש הבהרה לגבי  דגמי המחשב 

INTEL NUC   מגיע כולל מעבדים מסדרהU 

בלבד . כאשר הבקשה שלכם למעבדים 

 רגילים . 

 אפשר עם מעבד 

i5-9400 

 

  -נספח א

 כתב כמויות

 17עמוד 

,  1.3סעיף 

נספח א' 

כתב 

   כמויות  

מבקש אפשרות לספק מסכים של חברת , 

ACER   ,philips   המצויינות בנוסף לחברות

 כן במכרז .

 

כתב  -נספח א

 כמויות

 17עמוד 

,  1.3סעיף 

נספח א' 

כתב 

   כמויות  

מבקש הבהרה קצב רענון יש אפשרות 

   60Hzלספק 
 כן

 

ציוד היקפי נספח 

 ב' 

 18עמוד 

  1.4סעיף 

ציוד היקפי 

מבקש אפשרות  SSDהבהרה לגבי דיסק 

 ADATAלספק דיסקים של חברות אחרות 

/ SAN DISK  

 כן
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 הלשכה המשפטית           

 בית שמש    עיריית                   

 מספר

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 תשובת העירייה נוסח השאלה

נספח ב' 

2.2.4  

 

ציוד היקפי נספח 

 ב' 

 18עמוד 

  1.4סעיף 

ציוד היקפי 

נספח ב' 

2.2.4  

 LENOVOמבקש הבהרה מחשב נייד 

YOGA   תקופת אחריות המבוקשת למחשב

שנה / שלוש שנים וסוג המבוקש שירות 

 באתר לקוח או אחריות מעבדה ? 

שנים באתר  3
 הלקוח

 

ציוד היקפי נספח 

 ב' 

 18עמוד 

  1.4סעיף 

ציוד היקפי 

נספח ב' 

2.2.4  

  LENOVOמבקש הבהרה מחשב נייד 

תקופת אחריות המבוקשת למחשב שנה / 

שלוש שנים וסוג המבוקש שירות באתר 

 לקוח או אחריות מעבדה ?

שנים באתר  3
 הלקוח

 

ציוד היקפי נספח 

 ב' 

 18עמוד 

  1.4סעיף 

ציוד היקפי 

נספח ב' 

2.2.4  

מבקש אפשרות לספק מקרן של חברת 

BENQ  3600הכולל עוצמת הארה של 

ANSI   שנים  3וכולל אחריות מורחבת של

 למקרן ולמנורה !! 

 כן

 

ציוד היקפי נספח 

 ב' 

 18עמוד 

  1.4סעיף 

ציוד היקפי 

נספח ב' 

2.2.4  

מבקש אפשרות לספק סורק של חברת 

Brother   
 לא

 

ציוד היקפי נספח 

 ב' 

 18עמוד 

  2.4סעיף

ציוד היקפי 

נספח ב' 

2.2.4  

 ST-LAB /Goldמבקש לספק מתאם רשת 

Touch 
 אפשר

 
ציוד היקפי נספח 

 ב' 

 19עמוד 

  2.4סעיף 

2.2.4  

מבקש הבהרה לגבי הזיכרון נייח /נייד ? 

מהירות המבוקשת והאם אפשר לספק 

 / ADATAזיכרונות של חברות אחרות כגון 

KINGSTON 

 כן
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 בית שמש    עיריית                   

 

 /12:00בשעה  3007020להגשת המכרז מוארך עד ליום המועד 

 /יש להגיש כחלק מהצעתכם למכרזואת נספח ה החדש זה כאמור את מסמך 

 

             


