שאלות הבהרה למכרז מס' 12/2020
שדרוג מערכות המחשוב – דיגיטציה במועצה אזורית גולן
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סעיף

שאלה

בקש כי הסעיף יעודכן בהתאם ל וסח
5.1.1
ערבות ב קאית להגשת ההצעה למכרז
ספח  ' 2שבעמוד  20באופן שהמילים
":וצמודה למדד המחירים לצרכן הידוע
האחרון ביום הגשת ההצעה " יוסרו.
לאור מגפת הקורו ה ולו"ז הקצרים
2
להגשת ההצעה בקש להוכחת ת אי הסף,
יסיון
והמלצות ו יקוד האיכות המפורטים בעמודים 12-
 13תצורף רשימת לקוחות רשויות /
ארגו ים שאי ם רשויות המאושרים ע"י
מורשה החתימה של הספק כחלופה
למכתבי ההמלצה /אסמכתאות .
בקש כי,
3
א .להחליף את המו ח "מחזור
עסקים" ל"מחזור כספי" אותו
יכול רו"ח לאשר.
ב .המילה "לפחות" תוסר לצורך
דיוק האישור ה יתן ע"י רו"ח .
בקש כי,
5.5.1
א .המילה ":עקיף" ,תימחק.
ב .לאור תק ות השבים המגבילה
את המציע לבקש מעובדיו תו ים
אודות ההרשעות  ...בקש כי
התצהיר יי תן ביחס למציע
בלבד.
בקש כי ,חוות הדעת תי תן על דף לוגו
ספח '3
של פירמת רו"ח.
בקש כי ,המצהיר יחתום בשם הספק
2
בלבד ,שכן אין בידיעתו המידע על כל
בעלי הזיקה.
בקש כי ,המצהיר יחתום בשם הספק
שורה 8
בלבד ,שכן אין בידיעתו המידע על כל
בעלי הזיקה ,והמילה "א וכי" ,תעודכן
ל"מציע".
על פי חוק המרשם הפלילי ותק ות השבים,
ספח 8
תשמ"א 1981-למציע אסור לבקש מעובדיו,
מ הליו או מי מטעמו מידע אודותיהם מן
המרשם הפלילי ,ובקשה כזו מצדו מהווה
עבירה פלילית ,ה ושאת ס קציה
בצידה .כיוון שכך ,אין באפשרות המציע
להצהיר את ה דרש בתצהיר ,ככל שהדבר
וגע לעובדיו ,מ הליו או מי מטעמו  -שכן
המידע ה "ל אי ו מצוי בידיו ו/או בידיעתו,
והוא אף אי ו יכול להשיגו בצורה חוקית.

מע ה המועצה

הבקשה מתקבלת

הבקשה מתקבלת ובת אי
שיוכיחו עמידה בת אי הסף

הבקשה מתקבלת

הבקשה מתקבלת

הבקשה מתקבלת
הבקשה מתקבלת
הבקשה מתקבלת

הבקשה מתקבלת

מס'

מספר
עמוד
בחוברת
המכרז

סעיף

שאלה

מע ה המועצה

כיוון שכך ,בקש להבהיר כי הצהרת המציע
תתייחס  :למיטב הידיעה ורק למציע עצמו
ולא לעובדים ,מ הלים או מי מטעם המציע".

.9

29

ספח 8
)א(

.10

30

ספח 9

48 .11

21

48 .12

22

לאור האמור בקש כי התצהיר יוסר או
יעודכן בהתאם לעיל.
בקש כי ,וסח אישור רו"ח יעודכן באופן
שיאשר את ת אי הסף שבסעיף  3עמוד 9
למסמכי המכרז.
אישורכם לצרף המלצות החתומות ע"י
מ מ"רים וללא פירוט היקף כספי
המהווה תון עסקי חסוי.
חברת ו הי ה מהחברות המובילות
באספקת פתרו ות מחשוב לשלטון
המקומי ,בכלל ושירותים שוא המכרז,
בפרט.

הבקשה מתקבלת
הבקשה מתקבלת
הבקשה מתקבלת

לפיכך ,על מ ת להרחיב את מעגל המציעים
הראויים למכרז ,בקש לאפשר הגשת מע ה
לאספקת השירותים בשיתוף קבלן מש ה
ללא הסכמת הרשות מראש.
גם לאור האמור בסעיף  4הכוו ה לאפשר
הגשת הצעה עם קבלן מש ה  .ללא עדכון
הסעיף חברת ו לא תוכל להגיש הצעה
לאספקת שירותים שוא המכרז.

51 .13

67 .14

1-2

67 .15

6-7

סכום שרירותי של  10%מסכום
ההתקשרות ללא קשר להיקף ה זק אי ו
סביר ואי ו תואם את התמורה שמקבל
הספק .לפיכך בקש כי המועצה תיקבע
סכום פיצוי הולם בהתאם ל זקים
ישירים ומוכחים אשר יגרמו למועצה.
בקש להוסיף סעיף חדש בו התחייבויות
הספק יסופקו בכפוף למגבלות מגיפה
ו/או הגבלת פעילות מכול סוג שאי ה
קשורה לספק במישרין ו/או בעקיפין.
בתקופה של הגבלות מכול סוג כגון סגר
אשר יש בהם להביא לכדי פגיעה במתן
השירותים שאי ם באחריות הספק ,לא
ימצא הספק כמי שהפר את החוזה הפרה
יסודית שיש עמה ביטול והפסקת
ההתקשרות ,חילוט ערבות ,ופיצוי בגין
כול זק או הוצאה מכול סוג.
המחירים המצוי ים אי ם תואמים את
מחיר השוק ואת והדרישה לDR -לפיכך
בקש לעדכ ם לטווח של ₪ 1,200-1,400
לשרת אחד ,כמקובל במכרזים דומים.
המחירים המצוי ים אי ם תואמים את
מחירי השוק בקש לעדכ ם כמקובל
במכרזים דומים.

הבקשה דחית

הבקשה דחית

ראה מסמכי מכרז מעודכ ים
מחיר עודכן  .יש לראות עידכון
כל מחירי הטבלאות
ראה מסמכי מכרז מעודכ ים
מחיר עודכן  .יש לראות עידכון
כל מחירי הטבלאות

מע ה לשאלת הבהרה מכרז 12/2020
שדרוג מערכות המיחשוב – דיגיטציה במועצה האזורית גולן )(14/10/2020
מספר
16.

עמוד
65

17.
67

נושא
מתקן
להתקנ
ת AP
קישור
תמסורת
200
מגה

שאלה
התיאור כללי  ,יש להוסיף שם יצרן ודגם
המוצר
יש לציין כתובת חיבור צד א ' וצד ב' של
הקו  .יש לפרט את תצורת חיבור למרכזיה
ובאיזה ענן ממוקמת

18.

67

קישור יש לציין כתובת חיבור צד א ' וצד ב' של
תמסורת הקו  .יש לפרט את תצורת גיבוי סלולרי
 50מגה בנפח חודשי

19.

68

קישור יש לציין כתובת חיבור צד א ' וצד ב'של
תמסורת הקו  .יש לפרט את תצורת גיבוי סלולרי
 50מגה בנפח חודשי ,יש לפרט איזה רוחב פס
לאינטרנט נדרש  ,יש לפרט את מערכת
אתר
הטלפוניה הקיימת ומיקומה
חכ"ל

20.

68

קישור יש לציין כתובת חיבור צד א ' וצד ב' של
תמסורת הקו  .יש לפרט את תצורת גיבוי סלולרי
 50מגה בנפח חודשי ,יש לפרט איזה רוחב פס
לאינטרנט נדרש  ,יש לפרט את מערכת
אתר
הטלפוניה הקיימת ומיקומה
צנובר

21.
68

קישור
ADSL

יש לציין את רוחב הפס הנדרש הא-
סימטרי יש לציין נפח גיבוי  LTEיש לתאר
מצב חיבור קיים בין האתר למרכזיה
ולאינטרנט ,יש לפרט האם נדרש כתובות
 IPקבועות

22.
68
23.

69

.24
כללי

שירות
ISP

יש לציין רוחב פס סימטרי ולאילו קווים,
לאילו מערכות נדרש עדכוני סייבר
האם ניתן להציע פתרון שווה ערך ומעלה
של יצרן אחר ?
לאור מצב קיים וחגי ישראל מבקשים
דחיית מועד הגשת המכרז ל 25

מענה המועצה
המועצה אינה מבקשת
דגם מסויים – הספק יציע
דגם שיהיה באחריותו
חיבור צד א – מבנה
המועצה
חיבור צד ב -חוות
השרתים של היצרן
חיבור צד א – משרדי
המועצה
חיבור צד ב -חוות
השרתים של היצרן
גיבוי סולולרי הינו מתוך
הנחה שקו התקשורת
נופל על כן ההנחה הינה
GB 10
חיבור צד א – משרדי
המועצה חכ"ל
חיבור צד ב -חוות
השרתים של היצרן
גיבוי סולולרי הינו מתוך
הנחה שקו התקשורת
נופל על כן ההנחה הינה
GB 10
חיבור צד א – משרדי
המועצה בצנובר
חיבור צד ב -חוות
השרתים של היצרן
גיבוי סולולרי הינו מתוך
הנחה שקו התקשורת
נופל על כן ההנחה הינה
GB 10
, 100/5נדרשות כתובות
קבועות ,המרכזיה נמצאת
במשרדי המועצה
קו סימטרי של 200/200
לכל הקווים המגיעים
לחוות השרתים של
המציע ,הגנה על כלל
מערכות הרשות
הבקשה מתקבלת
ישנה דחייה .ראו מסמכי
מכרז עדכניים
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לאוקטובר 2020
יש לקבל שרטוט רשת קיים  -כולל
 VLANSכולל  #חוקים ב  FWקיים
יש לקבל  MAP HEATלפריסת WL AP
האם נדרש התקנה מחדש ל  FWובניית
חוקים חדשים או להעתיק קונפיגורציה מ
 FWקיים
האם נדרש הגדרות מחדש ל  SWול AP
ובניית חוקים חדשים ו  VLANSאו
להגדיר ממצב קיים

לא רלוונטי
לא רלוונטי
אכן יש לבנות מחדש כל
החוקים
הגדרות חדשות

השאלה
ת אי המכרז
על-פי סעיף  2.11.5להוראת תכ"ם ) 7.4.1.2קביעת ת אים
להשתתפות במכרז( ,רשאית ועדת המכרזים לבחון ייחוס
ת אים/אמות מידה של מציע לחב' אם או חב' אחרת באשכול
החברות של המציע ,וזאת בהתייחס ל 4 -קריטריו ים (1) :קיום
שליטה מלאה ) (100%באשכול החברות; ) (2זהות בעלי מ יות
ו ושאי משרה מרכזיים; ) (3משמעות המב ה התאגידי מבחי ה
תפעולית ועסקית; ) (4דוחות כספיים מאוחדים.
בע יי ו  -המציע מ ה על אשכול חברות (1) :הפועלות יחד כגוף
אחד תחת חברה אם בבעלות ובשליטה מלאה ) (2) ;(100%המב ה
התאגידי טול משמעות תפעולית ועסקית; ) (3הת הלות חברות
האשכול במהלך העסקים הרגיל והשוטף ,היא כישות אחת
המ והלת על-ידי ה הלה אחת; ) (4הדוחות הכספיים מאוחדים.
משמע ,אותו גורם מחזיק ב 100%-בכל אמצעי השליטה במציע.
ההוראה מאפשרת לוועדת המכרזים לציין הוראה בע יין זה
במסמכי המכרז .הואיל וכל הקריטריו ים האמורים מתקיימים
במציע ,בקש לאפשר למציע ייחוס עמידה בדרישות הסף
באמצעות חברות אחרות באשכול )זאת מבלי שיש בדבר בכדי
לגרוע ,כמובן ,מאחריות המציע( ,דבר המשרת את עורך המכרז
באופן מיטבי ועומד בק ה אחד עם הוראת התכ"ם האמורה.
בקש להגביל בזמן סביר את התקופה בה עורך המכרז יהיה רשאי הבקשה דחית
לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הערבות וההצעה ,לאחר
תקופה זו הארכת תוקף ההצעה יהיה כפוף להסכמת המציעים.

הוראות התכ"ם אי ן חלות
על רשויות מקומית ,יחד
עם זאת מבחי ה ע יי ית,
מוכ ה המועצה לזקוף
ייחוס עמידה בת אי סף
לחברות אחרות באשכול
חברות עליהן מ ה המציע
ובלבד שהן מקיימות את 4
שבהוראת
הקרטריו ים
התכ"מ

הערה זו רלוו טית גם לסעיף  4ב ספח ) 1הצהרת משתתף במכרז(
בקש לקבוע כי חילוט ערבות הביצוע יתבצע רק בגין הפרה יסודית הבקשה דחית
שלא תוק ה תוך פרק זמן סביר ממתן הודעה בכתב לספק וכי
ערבות הביצוע לא תהווה פיצוי מוסכם.
באשר לדרישה להצהרה ביחס לבעל זיקה  -המציע הי ו חברה בת הבקשה מתקבלת
של חברה ציבורית ,אשר שלטת ,בשרשור ע"י חברה ציבורית זרה.
בשים לב שלבעלי השליטה אין קשר לפעילות המציע ו/או ליכולתו
לעמוד בת אי המכרז ,ולאור המב ה התאגידי המתואר וממילא
המציע אי ו יכול להצהיר בשם בעלי השליטה בו ,מבוקש כי
ההתייחסות בסעיף זה תהא למציע ולמ הליו המוזכרים לעיל ,ולא
לבעלי השליטה )ככל שבקשת ו לא תתקבל ,ההצהרה יכולה להי תן
למיטב הידיעה בלבד(.
לאור התיקון לסעיף  22לחוק המרשם הפלילי ותק ות השבים ,הבקשה מתקבלת
תשמ"א ,1981-מעביד אי ו יכול לדרוש מעובד לקבל מידע
מהמרשם הפלילי וזאת גם אם עובד כאמור הסכים לכך .הדרישה
בסעיף זה מחייבת את המציע לדרוש בפועל מידע כאמור מעובדיו
לצורך עמידתו בת אי זה ,ודרישה זו מהווה עבירה פלילית .החוק
מתיר קבלת מידע לצורך הגשת מכרז רק ב וגע לעבירות המפורטות
בתוספת הש ייה לחוק )רשימה סגורה(.

הערה זו רלוו טית גם לסעיף  .4.6להסכם.
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ספח למציע מורשי חתימה רבים לתחומים שו ים ,בקש לפרט בסעיף הבקשה מתקבלת
 ,10זה באישור רק את מורשי החתימה אשר יחתמו על הצעת המציע
סעיף למכרז ואשר חתימתם מחייבת את המציע בכל הקשור למכרז זה.
5
ספח בקש כי בקשה להחלפת מ הל העבודה תועבר בכתב ותפרט את הבקשה דחית
 ,11ה ימוק לבקשת ההחלפה ,כמו כן למציע יעמדו לפחות  30יום
סעיף להחליף את מ הל העבודה.
3
חוזה
בקש לקבוע מ ג ון יישוב סתירות אובייקטיבי לפיו ,כמקובל הבקשה דחית
בחוזי מחשוב ,בכל הקשור ל ושא טכ י ו/או מקצועי ספח
2.6
מאוחר יגבר על ספח מוקדם לו ו ספח ספציפי יגבר על כללי.
בקש כי הודעה על סיום תי תן לפחות  30יום מראש .כמו כן ,הבקשה מתקבלת
המועצה תשלם לקבלן בגין כל השירותים והמוצרים שיסופקו
עד מועד סיום ההתקשרות בפועל וכן בגין החזר הוצאות
3.2
שהוצאו לצורך ביצוע התחייבויות הקבלן ואי ן ית ות
לביטול.
לא ברור מה היא תקופת ההתקשרות ה וספת .בקש הבהרה .תקופה הארכה של 24
חודשים וספים מפוצלת
3.3
לעד 2-תקופות וספות של
עד  12חודשים
בקש להתאים סעיף זה למקובל בתחום ,שלפיו כל בקשה הבקשה דחית
לשי וי תועבר לבחי ת הקבלן ,אשר יעביר בתוך פרק זמן קוב
את פירוט ההשלכות ה ובעות מן השי וי על לוחות הזמ ים,
התמורה ,הביצועים ,מבח י הקבלה ויתר ההתחייבויות על פי
.7
ההסכם .יש לקבוע כמו כן כי כל עוד לא הסכימו הצדדים על
השלכות השי וי בכתב יחייב האמור בהסכם האחרון
שבתוקף.
ראה סעיף מלא
סעיף לא ברור  -ראה ש חתך באמצע.
8.4
בקש כי דרישה להחלפת עובד מטעם הקבלן תי תן  30יום הבקשה דחית
מראש ובכתב .ככל ה יתן ,המועצה ת מק את דרישת
9.5
ההחלפה.
המו ח "שביעות רצו ו של המזמין" מופיע כקריטריון לבדיקת הבקשה דחית
עמידת המציע בהתחייבויותיו .מאחר שהמדובר בקריטריון
סובייקטיבי לחלוטין ,יקשה על המציעים ,מטבע הדברים,
להיערך בהתאם על מ ת להבטיח עמידה בקריטריון זה.
11.3
לפיכך ,מוצע להגדיר כי המו ח "שביעות רצון המזמין"
משמעותו :ביצוע התחייבויות המציע בהתאם לת אי ההסכם
ו ספחיו.
בקש לקבוע כי המ הל יאשר או יעביר הערות מפורטות לדוח הבקשה מתקבלת
החשבון בתוך  7ימי עסקים ,בכל מקרה לא יעוכב תשלום
12.4.2
סכומים אשר אי ם במחלוקת.
בקש למחוק את הסעיף ולהותיר רק את התחייבות הקבלן הבקשה דחית
לשפות את המועצה בגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב קביעת
14.7
יחסי עובד מעביד בי ה לבין הקבלן או מי מעובדיו.
שיפוי כאמור בסעיף יהיה כפוף ל והל שיפוי לפיו המועצה הבקשה דחית
תודיע לקבלן מיד עם היוודע לה על כל תביעה או דרישה
כאמור ,תעביר לקבלן את השליטה על יהול ההג ה או המו"מ
לפשרה ותשתף עימו פעולה באופן סביר .כמו כן ,שיפוי יהיה
14.8
כפוף לפס"ד סופי או הסדר פשרה מאושר ,ולא לפי דרישה של
המועצה ,שכן אין הצדקה לדרוש מהקבלן לשפות את המועצה
לפ י שהמועצה דרשה לשאת בסכומים כלשהם.
בקש לקבוע כי הסכום שיחולט ישקף את ה זק ש גרם הבקשה דחית
17.4
למועצה בפועל.
משמעות הדרישה לחידוש ערבות כל אימת שתחולט היא הבקשה דחית
העמדת ערבות שאי ה מוגבלת בסכום ,דרישה שאי ה סבירה
17.6
בהתחשב ביתר הסעדים העומדים לרשות המועצה ,בקש

.48

19.1

.49

19.2

.50

19.3

.51

20.1

.52

22.1

.53

22.4

.54

22.7

.55

23.1

.56

26

למחוק סעיף זה.
בקש לתקן את הסעיף על פי העקרו ות הבאים:
 אחריות הקבלן ל זקים תהיה על פי דין.
 הקבלן יישא באחריות ל זקים ישירים בלבד שיגרמו
כתוצאה ממעשה או מחדל שלו או של מי מטעמו בביצוע
התחייבויותיו על פי ההסכם.
 בקש להוסיף כמקובל בהסכמים מסוג זה הוראה בדבר
הגבלת אחריות הקבלן לפיה הקבלן לא יישא באחריות
לכל זק עקיף ,תוצאתי ,מיוחד או עו שי שייגרם למועצה
ו/או לצד שלישי כלשהו ,לרבות אובדן הכ סה ,רווח מ וע,
אובדן תו ים ,אובדן זמן מחשב ,שחזור תוכ ות ,רכישות
מוצרים או שירותים חלופיים על ידי המועצה )כגון עלות
כיסוי( ,עלויות זמן השבתה .הגבלת אחריות כאמור תחול
לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא ,תהא עילתה אשר תהא,
בין חוזית ,בין זיקית ובין אחרת .בכל מקרה ,גבול
אחריות הקבלן לפיצוי בגין זק ישיר ,למעט זק גוף או
זק לרכוש מוחשי ,לא יעלה על תקרה כוללת ומצטברת
בגובה סך התמורה ששולמה לקבלן בפועל במהלך 12
החודשים שקדמו למועד היווצרות עילת ה זק.

הבקשה דחית

בקש לקבוע כי שיפוי כאמור בסעיף יהיה כפוף להגבלת הבקשה דחית
האחריות כמבוקש בהערה לעיל ,וכן ל והל שיפוי לפיו
המועצה תודיע לקבלן מיד עם היוודע לה על כל תביעה או
דרישה ,תעביר לקבלן את השליטה על יהול ההג ה או המו"מ
לפשרה ותשתף עימו פעולה באופן סביר .כמו כן ,שיפוי יהיה
כפוף לפס"ד סופי או הסדר פשרה מאושר ,ולא לפי דרישה של
המועצה ,שכן אין הצדקה לדרוש מהקבלן לשפות את המועצה
לפ י שהמועצה דרשה לשאת בסכומים כלשהם.
בקש לקבוע כי כל צד יישא באחריות על פי דין ל זקים הבקשה דחית
שייגרמו על ידו או מי מטעמו .אין הצדקה להחיל על הקבלן
אחריות ל זקים שעשויים להיגרם על ידי המועצה או מי
מטעמה.
בקש כי עם סיום ההסכם כאמור בסעיף זה המועצה תשלם הבקשה דחית
לקבלן גם בגין הוצאות שהוצאו לצורך ביצוע התחייבויות
הקבלן ואי ן ית ות לביטול.
בקש כי בכל מקרה תי תן לקבלן הודעה בכתב אודות הפרה הבקשה דחית
וארכה סבירה לתיקו ה בטרם תיחשב ההפרה להפרה יסודית.
כמו כן ,הקבלן יחויב בתשלום פיצוי מוסכם כאמור בסעיף רק
אם תחליט המועצה להביא את ההסכם לסיומו ,תשלום פיצוי
מוסכם כאמור יהיה חד פעמי ויביא לסיום ההתקשרות בין
הצדדים.
הבקשה דחית
ראו הערה לעיל לסעיף  .19.1בקש לתקן בהתאם.
בקש לקבוע כי ביצוע עצמי או באמצעות אחר יבוצע רק הבקשה דחית
לאחר סיום ההתקשרות עם הקבלן.
בקש לקבוע כי זכות הקיזוז תחול רק ביחס לסכום קצוב ולא
ביחס ל זקים שלא הוכחו .כמו כן בקש להגביל את זכות
הקיזוז לתשלומים עפ"י הסכם זה בלבד .קיום או אי קיום
מחויבויות הקבלן עפ"י הסכם זה לא ישפיעו על קיום
מחויבויותיו עפ"י הסכמים אחרים בין הצדדים ועל קיום הבקשה נדחית
מחויבות המזמין עפ"י אותם הסכמים; הס קציה של קיזוז
צריכה להיות קשורה קשר ישיר לאי קיום מחויבות ספציפית
וישירה .כמו כן בקש כי תי תן לקבלן הודעה  7ימים מראש
ובכתב לפ י ביצוע קיזוז.
שיעלו
ככל
צדדית.
החד
הבוררות
יית
בקש לבטל את ת
הבקשה נדחית
סכסוכים ה וגעים להתקשרות הם ייפתרו בבית המשפט

המוסמך.
#
.57

חלק
במכרז
כללי

סעיף
כללי

פירוט השאלה
נבקשכם להפיץ מענה לשאלות כלל המציעים.

הבקשה מתקבלת

פרק א
.58

הזמנה

1.5.

להציע

4

נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד שיערכו
השינויים  5ימיי עבודה טרום מועד ההגשה".

הבקשה נדחית

הצעות
פרק א
.59

הזמנה
להציע

2

הצעות

נבקשכם לקבוע כי מועד האחרון להגשת מענה

ראו

יחול לפחות  5ימי עבודה ממועד פרסום

מעודכן

התשובות לשאלות הבהרה.

המכרז

הגשה

תאריך

במסמכי

פרק א
.60

הזמנה
להציע

16.2

נבקש להוסיף לאחר המילים "אחריות הקבלן"
את המילים "על פי דין".

הבקשה נדחית

הצעות
פרק א
.61

הזמנה
להציע

נבקש להוסיף כי קביעת המועצה תהיה לאחר
 16.3שניתנה לקבלן זכות תגובה וכן זמן לתיקון ככל

הבקשה נדחית

הנדרש.

הצעות

נבקש למחוק מסעיף  1את המילים "בעלי
.62

פרק א
נספח 4

1

מניותיה של החברה" .כחברה נסחרת ,החברה
אינה יכולה להצהיר על האמור בתצהיר בכל

הבקשה מתקבלת

הקשור לבעלי מניות שלה.
.63

נבקש בפסקה הראשונה להחליף המילה כל,

פרק א

לעובדים הרלוונטיים לפרויקט מכיוון שאין הגיון

נספח 8

הבקשה מתקבלת

להחתים אלפי עובדים.
הבקשה

.64

פרק ב
הסכם

נבקש למחוק את המילים "או עובדיו" – לא ניתן
6

להתחייב על אמירה כללית שכזו לגבי כלל
העובדים.

מתקבלת

חלקית.
התצהיר יתייחס למציע,
לרבות עובדיו והמועסקים
על

ידו

ההצעה,

בעת

הגשת

אשר

צפויים

ליטול חלק ישיר בקיום
התחייבויות המציע כלפי
המועצה.
.65

פרק ב
הסכם

נבקש להוסיף הסתייגות למקרים של כוח עליון
8.2

ו/או נסיבות כמו משבר הקורונה ,אשר עלולים

הבקשה מתקבלת

למנוע מהקבלן סיום העבודות בזמן הנדרש.
נבקש להוסיף אחרי המילים ""על פי הסכם זה"

.66

פרק ב
הסכם

8.3

את המילים "האמור הינו בכפוף לכך שהעיכוב
נבע מפעולה מכוונת של הקבלן או התרשלות

הבקשה נדחית

חמורה".
נבקש להוסיף לאחר המילים "מנהל עבודה" את
.67

פרק ב
הסכם

9.2

המילים " או מנהל פרויקטים" ,כמו כן נבקש
לבטל את יתרת הסעיף העוסק באישור משרד

הבקשה נדחית

העבודה ,מכיוון שאינו רלוונטי לשירות המוצע.
.68

.69

.70

.71

נבקש להוסיף" :ככל שרלוונטי לסוג העבודה
שיבצע הקבלן".

פרק ב

,9.2

הסכם

9.3

פרק ב

 12.4תנאי התשלום המקובלים בחברתנו הינם שוטף

הסכם

.3

פרק ב

12.4

הסכם

.4

פרק ב
הסכם

 30 +ממועד הפקת החשבונית.

הבקשה נדחית

נבקש לסייג סעיף זה לעניין השירותים החודשיים
והמוצרים אשר כבר סופקו .כמו כן נבקש להכיל

הבקשה נדחית

השינוי בסעיפים נוספים אשר עוסקים בנושא.

 12.4נבקש לבטל הסעיף ,או לחילופין להצמיד
.5

הבקשה נדחית

בהתאם לנהוג לריבית חשכ"ל.

הבקשה נדחית

נבקש למחוק את המילים "מיד עם דרישתה
.72

פרק ב
הסכם

16.2

הראשונה" ולהוסיף כי תינתן לקבלן זכות תגובה
על כל פניה של המועצה בעניין זה ,וכי פיצוי ככל

הבקשה נדחית

שיהיה יהיה בכפוף לקבלת פסק דין חלוט.
.73

.74

פרק ב
הסכם
פרק ב
הסכם

19.1

נבקש להוסיף אחרי המילים "יהיה אחראי" את
המילים "על פי דין בלבד".

הבקשה נדחית

נבקש למחוק את הסעיף .כחברה המספקת
 19.2שירותי תקשורת ,אין באפשרות החברה לעמוד
בדרישת פיצוי שאינה מוגבלת ,ללא הוכחת נזק

הבקשה נדחית

וודאי לא לפני שניתנת לה זכות תיקון ותגובה.

.75

.76
.77
.78
.79

פרק ב
הסכם
פרק ב
הסכם
פרק ב
הסכם
פרק ב
הסכם
פרק ב
הסכם

נבקש להוסיף אחרי המילים "אחריות מלאה" את
 19.3המילים "על פי דין בלבד" וכן למחוק את המילים

הבקשה נדחית

"הבלעדית והמוחלטת".
 20.2נבקש לשנות"  24שעות" ל" 2ימי עבודה".
.1
22.4

נבקש להוסיף אחרי המילים "יפצה הקבלן" את
המילים "בהתאם לאחריותו על פי דין".

הבקשה נדחית
הבקשה נדחית

 22.7נבקש למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית

 22.8נבקש למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית

מבוקש כי:
א.

המילים " 30יום" בפסקה השלישית

לסעיף תמחקנה.
ב.
 .80נספח ב'2

2

 .81נספח ב'2

4

 .82נספח ב'2

5

המילים "מוסכם בזאת כי המבוטח...

הכלולים בו" תמחקנה .תשומת לב עורך המכרז
כי לא ניתן לעמוד בדרישה מאחר שחברות
הביטוח לא קוראות הסכמים של המבוטחים.
המציע יכול להתחייב כי ביטוחיו יתאימו להוראות
הנספח.
מבוקש כי לאחר המילים "לבין האמור בסעיף
ביטוח זה" ייכתב "ולדרישת מבקש האישור".

א .מקובל
ב .מקובל לגרוע את
המשפט

בפסקה )"מוסכם בזאת
כי

המבוטח

זה לידיעת מבטחו על כל
התנאים הכלולים בו"(

מקובל

לאחר המילים "בכל ביטוח רכוש נוסף

ו/או משלים על-ידי המבוטח" יבואו המילים
"בקשר לפעילותו נשוא הסכם זה".
ב.

א .מקובל

לאחר המילים "בכל ביטוח חבות נוסף

ב .מקובל

ו/או משלים על-ידי המבוטח" יבואו המילים

ג .מקובל

"בקשר לפעילותו נשוא הסכם זה".
ג.

לאחר

המילים

"לכלול

את

מבקש

האישור" ייכתב "בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי

מתחייב

להעביר תוכן נספח ביטוח

מבוקש כי:
א.

הראשון

המבוטח".
מבוקש כי:
א.
 .83נספח ב'2

6

 .84נספח ב'2

7

 .85נספח ב'2

8

 .86נספח ב'2

9

המילים "בשום ובשם הבאים מטעמם

המבוטח" תמחקנה.
ב.

א .מקובל

המילים "ו/או" שלאחר המילים "על -ידי

ב .לא מקובל

מי מטעם" תמחקנה ובמקומן ייכתב "המבוטח.
מבוקש כי:
א.

לאחר המילים "והמבוטח ישא באחריות"

ייכתב "בהתאם לאחריותו על פי הסכם זה ו/או
על פי דין".
ב.

א .מקובל
ב .לא מקובל

המילים "ו/או לפצות" תמחקנה.

מבוקש כי:
"ייחשב

א .מקובל

א.

במפורש לצד שלישי" ייכתב ")למעט רכוש עליו

ב .מקובל

פועלים במישירין(".

ג .לא מקובל ,ניתן

ב.

בס"ק

8.1

לאחר

המילים

בס"ק  8.2בפס' הראשונה והשלישית

לאחר המילה "מחלה" ייכתב "מקצועית.
ג.

בס"ק  8.3המילים "עקב השירותים"

תמחקנה ובמקומן ייכתב "כתוצאה מהמוצרים".
ד.

בס"ק  8.3המילים "הביטוח כולל הרחבת

להוסיף את המילים
אך לא להחליפן )קרי,
כי

ירשם

השירותים

":עקב
ו/או

כתוצאה מהמוצרים"(

סייבר...

ד.

למחשבי צד ג'" תמחקנה .לחילופין ,מבוקשת

אישור ביטוח לחבות

הבהרת עורך המכרז כי חלף האמור בסעיף זה

בגין

בנוסף

יהיה רשאי הזוכר לספק אישור עריכת ביטוח

לביטוח

סייבר במקום.

מקצועית/חבות מוצר

ה.

בס"ק  8.3תקופת הגילוי ביחס לביטוח

מקובל
סייבר

ה .מקובל

אחריות מקצועית תעמוד על  6חודשים.
מבוקש כי:
א.

בס"ק  9.2לאחר המילים "מביטוחי

המבוטח" ייכתב "במהלך תקופת הביטוח".
ב.

בס"ק  9.2סיפא ייכתב "כאמור".

ג.

בס"ק  9.5רישא ייכתב "ביחס לביטוח

א .מקובל
ב .מקובל
ג .לא מקובל

להמציא

אחריות

חבות מעבידים וביטוח רכוש )ככל שנערך על ידי
המבוטח בקשר לפעילותו נשואו הסכם זה(".
מבוקש כי בסיפא ייכתב "על אף האמור ,מוסכם
 .87נספח ב'2

10

כי איחור של עד  14יום בהמצאת אישור עריכת

מקובל ,בכפוף ל10-

הביטוח ,ממועד דרישת מבקש האישור בכתב,

ימים ולא 14

לא יהווה הפרה כאמור".
אישור
.88

קיום
ביטוחים
אישור

.89

קיום
ביטוחים
אישור

.90

קיום
ביטוחים

אחרי
ות
כלפי

מבוקש כי קוד  309יימחק.

לא מקובל

צד ג'
חבות
המוצ מבוקש כי קוד  309יימחק.

לא מקובל

ר
אחרי

מבוקש כי:

ות

א.

קוד  309יימחק.

מקצו

ב.

תקופת הגילוי תעמוד על  6חודשים

עית

)במקום  12חודשים(.

מקובל

הרח
בה
לנזקי
צד ג'
כתוצ
.91

אישור

אה

מבוקש כי הסעיף יימחק .לחילופין ,מבוקשת

מקובל,

ניתן

לקבל

קיום

מאיר

הבהרת עורך המכרז כי ניתן יהיה לציין במקום

אישור

ביטוח

נפרד

ביטוחים

ועי

סעיף זה את פרק צד ג' בפוליסת סייבר.

לפרק זה

סייבר
בפולי
סת
אחמ"
ק
טבל
 .92נספח ג'2

נבקשכם לאפשר חלופה של רשת .IPVPN

הבקשה מתקבלת -על
להציע

קו

ה ,2

המציע

סעיפ

סימטרי בעל רוחב פס

שלא יפחת מדרישות

ים 7-
9
טבל
 .93נספח ג'2

המכרז במועצה
מתקבלת-

נבקשכם לאפשר להציע ציוד  APשווה ערך של

הבקשה

יצרן אחר.

ובתנאי שהספק יספק
ערך

שווה

ה ,3

רכיב

סעיף

למתקבש במכרז כולל

5

שרות ואחריות לאורך
כל תוקפת ההסכם
המלל המודגש -נבקש לבטל את המילים "מוסכם בזאת כי

סעיף

המבוטח.....על

2פסק

הכלולים בו" -חברת הביטוח אינה צד להסכם ולא ניתן

ה-

להעביר לה את נספח הביטוח לאישורה ,לכן מוצע לא

.94

ביטוח

.95

ביטוח

3

.96

ביטוח

4

.97

ביטוח

4

.98

ביטוח

5

.99

ביטוח

6
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ביטוח

7

התנאים

כל

.1מקובל לגרוע רק את
המשפט הראשון

להתחייב לכך
לסיפא מוצע להוסיף "ככל שזכויות המבוטח לא תפגענה
נבקש לבטל את המילה "לבצע" במקומה יירשם "לפעול
לביצוע" .
כנ"ל בסיפא – נבקש לבטל את המילה "לגרום" ולהוסיף
"לפעול לביצוע
נבקש לבטל את ההתייחסות לביטוחי חבויות

הסעיף

את

מול

צדדים

שלישיים ,אולם זה מסור לשיקול דעתכם אם להתחייב לכך,
אי

לכך,

נבקש

לבטל

את

המלל

מקובל
מקובל
לא מקובל

לא ניתן לפטור בשם צדדים שלישיים ,ניתן להתחייב לכלול
בהסכמים

מקובל

"בשמו

ובשם

הבאים מטעם המבוטח

בכפוף

מקובל,
להתחייבות
כי

ידרוש

נבקש לבטל את ההתייחסות לביטול חריג אחריות מקצועית
לעניין

נזקי

גוף-

קיימת

פוליסת

מקובל

מקצועית נפרדת

ביטוח
 101אחריות

וויתור על זכות התחלוף יינתן רק כלפי מבקש האישור ולא
כלפי מי מטעמה

לא מקובל

צד שלישי
הודעה בדבר ביטול או שינוי לרעה של הפוליסות תינתן רק

102

ביטוח

למועצה

אזורית

למשלוח דואר

גולן

בכפוף

לקבלת

כתובת

זאת

בהסכמים מול צדדים
שלישיים

אחריות

המבוטח

מקובל

