
 
 

 

 

 

 

 

 

 

25.10.21 

 מענה לשאלות הבהרה

 

 F5 NETWORKS INCת מתוצרת חברת ואספקה, התקנה ותחזוקה של מערכ -  02/21 מס'  מכרז פומבי

 

 מענה לשאלות הבהרה  פירוט השאלה/ בקשת הבהרה הסעיף במכרז  עמוד מס"ד

 3.5מסמך א, סעיף  42, 36, 3  .1
 7.3.10הסכם, סעיף  
 16.2הסכם, סעיף  

נבקש שיובהר כי הטלת הקנסות תחול רק  
במקרה שהעיכוב נבע מסיבות התלויות  

בספק ו/או מי מטעמו בלבד ושבכל מקרה  
גובה הקנסות שבהם עשוי להיות מחויב  

  20%הספק מכוח מכרז זה לא יעלה על 
מהתמורה החוזית השנתית לה הוא זכאי  

    מכוח המכרז. 

 אין שינוי  

נבקש שיובהר כי גם מציע שנמצא בתהליכי   6.1מסמך א', סעיף  5  .2
רמת הסמכה כל שהיא אצל היצרן יחשב  

כמי שעומד בתנאי הסף לצורך הגשת המענה  
 למכרז.

 

על כל הספקים המציעים לעמוד בתנאי  
 הסף נכון למועד הגשת ההצעות. 

על מנת שחברתנו תוכל להעניק מענה מיטבי   7.7מסמך א', סעיף  8  .3
המכרז הנ"ל נבקש דחייה של  ואיכותי עבור 

 . לפחות שבוע במועד הגשת ההצעות
 

 אין שינוי  

נבקש הבהרה לתקן הסעיף בהתאם   1מסמך ב' ,סעיף  22  .4
להגבלות האחריות המקובלות בהסכמים  

על אף האמור בכל מקום אחר 
במסמכי המכרז, אחריותו הכוללת של  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 מענה לשאלות הבהרה  פירוט השאלה/ בקשת הבהרה הסעיף במכרז  עמוד מס"ד

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 מי מטעמו בלבד  
הספק לא יישא באחריות לנזקים עקיפים  
ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים, לרבות אך  

ן נתונים וזאת עד לתקרה  לא רק, אובד 
כוללת והמצטברת שלא תעלה על התמורה  
החוזית השנתית ששולמה לספק במסגרת  

 הסכם זה. 

היקף  מה 150%הספק לא תעלה על  
נושא  התקשרות ה הכספי הכולל של 

, אלא אם מדובר באחד המכרז
כל   לא תחולמהמקרים הבאים שאז 

 הגבלת אחריות: 
ידי הספק  -נזק שנגרם על .1

 בזדון; 
נזק שנגרם בעקבות הפרת   .2

הספק  ידי-עלחובת הסודיות 
או הפרת התחייבויותיו בעניין  
קניין רוחני של המכללה ו/או  

 של צדדים שלישיים; 
נזק שמקורו בתביעת צד ג'   .3

 כלפי המכללה;
נזק שלא ניתן להגביל אחריות  .4

 פי דין.  - בגינו על
 

מבוקש כי הסיפא לסעיף, החל מהמילים   א'  12.מסמך ב', סעיף  23  .5
 "על הספק יהיה", תמחק. 

 אין שינוי  

מבוקש כי הסעיף יימחק. תשומת לב עורך   ב'  2.1מסמך ב', סעיף  23  .6
 המכרז כי האמור בסעיף זה אינו יישים.

 אין שינוי  

 מבוקש כי:  ג'  12.מסמך ב', סעיף  23  .7
  לאחר המילים "אחראי .א

 בנזיקין" ייכתב "בהתאם 
 לאחריותו על פי הסכם זה".       

המילים "לכלול את אחריות...  .ב
ובמקומן לרכושם" תמחקנה  

ייכתב "לכלול בהסכמיו עם  
קבלני המשנה מטעמו  

התחייבות לעריכת ביטוחים  

להלן כמפורט  ישונה  הסעיף  : נוסח 

אחראי  הספק" לעיל,  כאמור  בנזיקין  , 

גם  בהתאם לאחריותו על פי הסכם זה  

קבלני    ידי  על  שנגרמו  נזקים  לגבי 

מתחייב   הספק  כן  ועל  לכלול  המשנה 

מטעמו   המשנה  קבלני  עם  בהסכמיו 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 מענה לשאלות הבהרה  פירוט השאלה/ בקשת הבהרה הסעיף במכרז  עמוד מס"ד

והיקף    בהתאם לאופי
 ההתקשרות עמם". 

בהתאם   ביטוחים  לעריכת  התחייבות 

  "לאופי והיקף ההתקשרות עמם.
 

 מבוקש כי:  ד'  12.מסמך ב', סעיף  23  .8
המילה "ביטוחים" תמחק   .א

 ובמקומה ייכתב "ביטוחי  
 רכוש".       

בסיפא לסעיף ייכתב "אולם   .ב
 ויתור כאמור לא יחול  

 לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון".       

  
נוסח הסעיף ישונה כמפורט להלן: 

בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך  "
הספק ואשר קשורים לנשוא חוזה זה,  

וויתור על זכות  יהיה סעיף בדבר 
ק כלפי  התחלוף של מבטח הספ

,  המכללה, עובדיה וכל הבאים מטעמה
מי  לטובת   אולם ויתור כאמור לא יחול

   ".שגרם לנזק בזדון
 

מבוקש כי הסעיף יימחק. תשומת לב עורך   ו'   2.1מסמך ב', סעיף  23  .9
המכרז כי האמור בסעיף זה נוגד את  

-6-1הוראות חוזר הפיקוח על הביטוח מס' 
, לפיו חברות הביטוח מורשות לחתום  2019

על נוסח אישור הביטוח האחיד בלבד )ללא  
שינוים( ולכן חברת הביטוח לא תוכל לחתום  

 על ההצהרה בנוסח המבוקש.

 אין שינוי.  

 מבוקש כי:  ז'  2.1מסמך ב', סעיף  24  .10
)ארבע עשר( ימים"  14המילים " א.

 תמחקנה. 
מהמילים הסיפא לסעיף, החל  ב.

"בסיפא שלו", תמחק. אין באמור כדי לגרוע  
מהתחייבות הספק להמציא אישור ביטוח  

 חתום בהתאם לדרישות המכרז.

 אין שינוי.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 מענה לשאלות הבהרה  פירוט השאלה/ בקשת הבהרה הסעיף במכרז  עמוד מס"ד

מבוקש כי המילים "כל עוד קיימת לו חבות   ט'  2.1נספח ב', סעיף   24  .11
על פי חוק" תמחקנה ובמקומן ייכתב  

חודשים לאחר תום    36"לתקופה נוספת של 
 תקופת השירותים". 

להלן:  כמפורט  ישונה  הסעיף  נוסח 

אחריות  " ביטוח  ויערוך  יוסיף  הספק 

של  מקצועית   נוספת    36לתקופה 

תקופת   תום  לאחר  חודשים 

 " השירותים.

 מבוקש כי:  ט"ו  2.1נספח ב', סעיף   24  .12
לאחר המילים "יהיה אחראי"  .א

לאחריותו על  ייכתב "בהתאם
 פי הסכם זה". 

תמחק ובמקומה המילה "עד"  .ב
דין שלא  ייכתב "בכפוף לפסק

 עוכב ביצועו ועד". 

להלן: כמפורט  ישונה  הסעיף   נוסח 

לכיסוי  " אחראי  יהיה  לבדו  הספק 

לצדדים   או  למכללה  שיגרמו  נזקים 

של   מחדל  או  מעשה  עקב  שלישיים, 

החוזה,   פי  על  מטעמו  מי  או  הספק 

  עד בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו ו 

שתקבל   לפיצוי  מעבר  הנזק,   לגובה 

ביטוח   מחברת  שלישי  צד  או  המכללה 

או מגורם אחר, אם פיצוי זה יהיה נמוך  

ק, ולמעט אם הנזק נגרם על ידי  מן הנז

 " המכללה בזדון. 
 

מבוקש כי המילים "הביטוחים הנ"ל....   ט"ז  2.1סעיף   -נספח ב'  25  .13
לבטח את הסיכון" תמחקנה ובמקומן ייכתב  

 "ביטוחי הרכוש הנערכים על ידו". 

להלן: כמפורט  ישונה  הסעיף   נוסח 

הספק מצהיר שלא תהיה לו כל טענה  "

ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המכללה  

נזק   בגין  מטעמה  הבאים  וכל  ועובדיה 

ביטוחי הרכוש  שהוא זכאי לשיפוי עפ"י  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 מענה לשאלות הבהרה  פירוט השאלה/ בקשת הבהרה הסעיף במכרז  עמוד מס"ד

וטר אותם בזאת  והוא פהנערכים על ידו  

מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל  

בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי מי  

 " שביצע נזק בזדון.
 

מבוקש כי לאחר המילים "יהא הספק   י"ז   2.1סעיף  -נספח ב'  25  .14
אחראי" ייכתב "בהתאם לאחריותו על פי  

 הסכם זה". 

 אין שינוי.  

מבוקש כי בסיפא לסעיף ייכתב "ובלבד   2.3סעיף  -נספח ב'  25  .15
שדרישה כאמור נערכה בהתאם לזכויות  

 המכללה על פי הסכם זה". 

 אין שינוי.  

מבוקש כי בסיפא לסעיף ייכתב "אולם   2.4סעיף  -נספח ב'  25  .16
  10מוסכם כי אי הצגת אישור ביטוח תוך 
ימי עסקים מהחידוש לא תהווה הפרה  
יסודית של ההסכם ובלבד שהביטוחים  

חודשו תוך שמירה על הרצף הביטוחי לפי  
 סעיף זה )ביטוח(". 

 אין שינוי.  

 ן שינוי. אי מבוקש כי הסעיף יימחק.  2.5סעיף  -נספח ב'    25  .17

צד   -אישור קיום ביטוחים 26   .18
 שלישי 

יימחק )לא קיים כיסוי   327מבוקש כי קוד 
בגין עיכוב / שיהוי עקב מקרה ביטוח  
   במסגרת ביטוח אחריות כלפי צד ג'(.  

 בסעיף זה יימחק.  327קוד 
 

חבות  -אישור קיום ביטוחים 26  .19
 מעבידים 

כיסוי  יימחק )לא קיים  327מבוקש כי קוד 
בגין עיכוב / שיהוי עקב מקרה ביטוח  

  במסגרת ביטוח חבות מעבידים(.

 בסעיף זה יימחק.  327קוד 
 

חבות  -אישור קיום ביטוחים 26  .20
 מוצר

 מבוקש כי: 
 יימחק.   309קוד  .א

בסעיף זה  327, 322, 310ים קוד
 .  ומחק יי
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 מענה לשאלות הבהרה  פירוט השאלה/ בקשת הבהרה הסעיף במכרז  עמוד מס"ד

יימחק. תשומת לב עורך   310קוד  .ב
 המכרז כי 

בהתאם לתנאי המכרז הוא אינו              
   "משווק" של הספק.

יימחקו )אינם   327-ו  322הקודים   .ג
 רלוונטים לביטוח 

  חבות המוצר(.      

נבקש שיובהר כי אחריות יצרני הציוד תהיה   10.1הסכם, סעיף   38  .21
הרלוונטי ועל פי  בהתאם למדיניות היצרן 

 הרישיון שניתן על ידו למוצר.
 

 מאושר.

 

נבקש שיובהר כי הטלת הקנסות תחול רק     11.5הסכם, סעיף   39  .22
במקרה שהעיכוב נבע מסיבות התלויות  

בספק ו/או מי מטעמו בלבד ושבכל מקרה  
גובה הקנסות שבהם עשוי להיות מחויב  

  20%הספק מכוח מכרז זה לא יעלה על 
מהתמורה החוזית השנתית לה הוא זכאי  

 מכוח המכרז 

 . אין שינוי

נבקש הבהרה לתקן הסעיף בהתאם   14.1הסכם, סעיף   40  .23
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 מי מטעמו בלבד  

נזקים עקיפים  הספק לא יישא באחריות ל 
ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים, לרבות אך  

לא רק, אובדן נתונים וזאת עד לתקרה  
כוללת והמצטברת שלא תעלה על התמורה  

 .4נא ראו מענה לשאלה מס'  א



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 מענה לשאלות הבהרה  פירוט השאלה/ בקשת הבהרה הסעיף במכרז  עמוד מס"ד

החוזית השנתית ששולמה לספק במסגרת  
 הסכם זה. 

נבקש שיובהר כי שיפוי המכללה כפוף לכך   14.4הסכם, סעיף   40  .24
שהמכללה הודיעה לספק על התביעה מיד  

לו להתגונן מפניה    ואפשרהעם קבלתה  
 באופן עצמאי. 

להלן:  כמפורט  ישונה  הסעיף  נוסח 

המכללה  " את  לפצות  מתחייב  הספק 

ו/או   העניין,  לפי  הניזוק/ים,  את  ו/או 

לשפותם, מיד עם דרישה ראשונה, בגין  

דן והוצאה שהספק אחראי  כל נזק, אב

בס״ק   כאמור    14.2ו/או    14.1להם, 

תאלץ   שהמכללה  מקרה  ובכל  לעיל, 

לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו  

שהספק   הוצאה  או  אבדן  לנזק,  בקשר 

כאמור   להם  הספק    - אחראי  מתחייב 

לפי   פיצוי או תשלום כאמור  כל  לשלם 

הפרשי   בתוספת  זאת  וכל  הוראותיה, 

בהן  וריבית  הצמדה   שעמדה  והוצאות 

לכך. לכך    בקשר  בכפוף  זאת  כל 

  שבמקרה של תביעה, הודיעה המכללה 

על דבר קבלת התביעה ואיפשרה    לספק

 לו להתגונן מפניה."  

נבקש שיובהר כי הספק יחשב כמי שהפר את   א'  16.1הסכם, סעיף   41  .25
ההסכם רק אם ההפרה נבעה מסיבות  

 אין שינוי.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 מענה לשאלות הבהרה  פירוט השאלה/ בקשת הבהרה הסעיף במכרז  עמוד מס"ד

התלויות בספק ו/או מי מטעמו בלבד. כמו  
)א( תינתן  16.1כן, נבקש כי ביחס לסעיף 

לספק גם כן אפשרות לתקן את ההפרה ורק  
אם לא עשה זאת, יחשב כמי שהפר את  

 ההסכם הפרה יסודית. 

נבקש למחוק סעיף זה. אין זה סביר לקבוע   16.2סעיף  הסכם,  42  .26
₪   50,000מנגנון פיצוי מוסכם בגובה של 

לכל הפרה, כאשר ההסכם כבר קובע מנגנון  
של קנסות בגין אי עמידה ברמת השירות.  

 מדובר בכפל קנס. 

נוסח הסעיף ישונה כמפורט להלן: 
מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה של  "

או יותר הפרה יסודית של אחת 
מהתניות החוזה, ישלם הספק למכללה  
פיצוי מוסכם, ללא הוכחת נזק בשיעור  

במקרה של אי עמידה על פי  ₪.  50,000
לוח הזמנים הקבוע בחוזה זה, ישלם  
הספק למכללה בעבור כל יום איחור  

, ובעבור  ₪ 500, סכום של באספקה
איחורים בשירות ישלם הספק על פי  

   לעיל.  11.5המפורט בסעיף  
ימי עסקים   14איחור של מעל 

ייחשב הפרה  באספקה או בשירות 
את הספק בתשלום  יסודית ויחייב 

.  למכללה  ₪ 50,000פיצוי מוסכם ע"ס 
יום יחויב    14 - כל איחור של מתחת ל

בהתאם למנגנון הקנסות הקבוע  
לאיחור  בנוגע , במסמכי המכרז

באספקה או איחור בשירות, בהתאם  
פיצוי  חויב הספק ב ו במקרה ב. לעניין

שבגינם    אותם עיכוביםבשל  מוסכם
יקוזז שילם הספק קנסות, כבר 

כקנס מהתשלום  התשלום ששולם 
 שמוטל כפיצוי מוסכם." 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 מענה לשאלות הבהרה  פירוט השאלה/ בקשת הבהרה הסעיף במכרז  עמוד מס"ד

 
27.  

 

נבקש כי גישת המזמינה תהא לחומרים   4.1 4
רלוונטיים למכרז ובמהלך שעות העבודה של  

הספק. כמו כן, כי טרם הביקורת המזמינה  
תחתום על מסמך שמירת סודיות כלפי  

 הספק. 
 

 : נוסח הסעיף ישונה כמפורט להלן
המציע יתחייב לאפשר לבא כוח  "

המזמינה ו/או מי שבא מטעמו בכל עת  
בכל הנוגע   המציע לפקח על פעולות

ידו ועל הוראות  -עלמכרז זה לביצוע 
 ".ההסכם שייחתם בעקבותיו



 
 

 

 

 

 

 

 

 

כל חבות ו/או אחריות נבקש להבהיר כי לספק לא תהא   4.4 5  .28
בהוראות  או  במפרטי  בתכנוני,  הספק  מעמידת  הנובעת 

 המזמינה. 
 

 אין שינוי.  

נבקש להבהיר לעניין מכרז זה כי "מורשה חתימה" מטעם  7.3.1 8  .29
הספק, הינה מורשה החתימה לצורך ובקשר עם מכרז זה, 
ואלו  שונים  בתחומים  רבים  חתימה  מורשה  לספק  שכן 

חתימה   מורשה  אינם אשר  ההצעה  הגשת  לצורך  מטעמו 
 בהכרח מורשה חתימה של הספק גם בתחומים אחרים. 

נדרש להחתים את מורשי החתימה הרלוונטיים הבהרה: 
 ידי הגורם המוסמך למנות את מורשי החתימה - שמונו על

 .  אצל הספק
 

לפחות   10.3 13  .30 בכתב  הודעה  לספק  תימסר  כי  ימים   14נבקש 
לו   תינתן  גם  כמו  לתיקון  מראש  ואפשרות  טיעון  זכות 

ההפרה )ככל שתיקון אפשרי בנסיבות העניין(. כמו כן, כי 
במקרה של חילוט ערבות נבקש כי הסכום שיחולט ישקף 
את הנזק שנגרם בפועל למזמינה, כך שהערבות לא תהווה 

 פיצוי מוסכם. 
במסמך א׳   15.4 -ו 14.2הערה זו רלבנטית גם לסעיפים 

 במסמך ד'  16.5ולסעיף 

 אין שינוי.  

נבקש לקבל מנגנון לניקוד ניסיון המציע לרבות ניקוד פר  12.4.1.1 15  .31
לקוח מוצג, מספר לקוחות מקסימלי לצורך קבלת ניקוד 
השונים  הקריטריונים  של  ומשקלם  לסעיף,  מקסימאלי 
כדי להבין את אופן הדרישה. כך למשל האם מציע שיציג 

פרויקטים   עם  אך  לקוחות  יזכה פחות  יותר  מורכבים 
של  יותר  רב  מספר  שיציג  מציע  מאשר  נקודות  ביותר 

 לקוחות עם פרויקטים מורכבים פחות? 
חילופין, אם הניקוד הינו יחסי בין המציעים נבקש לקבל ל

את מדרוג הניקוד של המציעים. כלומר כמה נקודות יקבל 
 המציע במקום השני, השלישי וכן הלאה בכל סעיף. 

כמו כן חשוב לציין כי תיאור הפרויקט כפי שמבוקש הכולל 
סוגי   עסקה,  כל  של  הכספי  היקפם  על  ספציפיים  פרטים 
המודולים בכל מכונה, מספרי אתרים, מועד עלייה לאוויר, 
עבודה/  חוזה/הזמנת  בדמות  הוכחה  להצגת  והדרישה 
ההתקשרות  היקף  את  שתאשר  אסמכתא  או  חשבונית 

וסוד מסחרי הן של המציע והן של הינה בגדר מידע רגיש  
 לקוחותיו אשר לא מאשרים למסור מידע זה.  

יפרט  לחילופין המציע  או  יבוטלו,  אלו  דרישות  כי  נבקש 
 את היקף העסקאות וסכומן מבלי לנקוב בזהות הלקוחות. 

 (  46בע' )טבלת ניסיון  –  2לנספח   הערה זו רלבנטית

 אין שינוי.   -באשר למנגנון הניקוד 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : 46טבלת ניסיון עמוד  2נספח  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

איזה מידע להציג בהצעת הספק נתונה  ,הבחירהיובהר כי 
 16, סעיף  17לקבוע בעמוד    כםלספק בלבד. אנא תשומת לב 

 למסמכי המכרז. 
נבקש לקבל מנגנון לניקוד ניסיון הסעיף לרבות ניקוד פר  12.4.1.2 15  .32

קבלת  לצורך  מקסימלי  ממליצים  ומספר  מוצג  ממליץ 
הקריטריונים  של  ומשקלם  לסעיף,  מקסימאלי  ניקוד 

 השונים כדי להבין את אופן הדרישה.  
לחילופין, אם הניקוד הינו יחסי בין המציעים נבקש לקבל 

ומר כמה נקודות יקבל את מדרוג הניקוד של המציעים. כל
 המציע במקום השני, השלישי וכן הלאה בכל סעיף. 

 

 אין שינוי.  

פר  12.4.1.3 15  .33 ניקוד  צוות המציע לרבות  לניקוד  נבקש לקבל מנגנון 
לצורך  המקסימלי  הצוות  אנשי  מספר  מוצג,  צוות  איש 
של  ומשקלם  לסעיף,  מקסימאלי  ניקוד  קבלת 

 הקריטריונים השונים כדי להבין את אופן הדרישה.  
לחילופין, אם הניקוד הינו יחסי בין המציעים נבקש לקבל 

ם. כלומר כמה נקודות יקבל את מדרוג הניקוד של המציעי
 המציע במקום השני, השלישי וכן הלאה בכל סעיף 

 

 אין שינוי.  

נבקש להוסיף כי במקרה של פיצול ההצעה, תינתן לספק  17.2 18  .34
בנוסף,  הצעתו.  של  מחודש  תמחור  או  לביטול  אפשרות 
ביחס  רק  באחריות  הספק  יישא  כזה  במקרה  כי  נבקש 

 לחלק אשר יסופק על ידו.  

 אין שינוי. 

נבקש להבהיר כי אחריות הספק תהיה על פי דין ולנזקים  1.1 22  .35
 ישירים בלבד.   

זה,  מסוג  בהתקשרויות  כמקובל  להוסיף,  נבקש  כן,  כמו 
לנזקים  יישא באחריות  לפיה הספק לא  הגבלת אחריות, 
שייגרמו  עונשיים  או  מיוחדים  תוצאתיים,  עקיפים, 
למזמינה ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, 

 .  21  -ו 4 מס' ותלשאל  יםאנא ראו מענ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

אובדן נתונים, הפסד רווח ו/או פגיעה במוניטין. הגבלות 
חולנה לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, האחריות כאמור ת

תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. 
גבול אחריות הספק לפיצוי בגין נזקים ישירים בכל תקופת 
ההתקשרות, לא יעלה על תקרה כוללת ומצטברת בגובה 

ב לספק  ששולמה  התמורה  שקדמו   12  -סך  החודשים 
 להיווצרות עילת הנזק.   

 
כן, לספק לא תהא כל חבות ו/או אחריות של תביעה כמו  

 שעילתה אחד )או יותר( מהמצבים הבאים: 
 • עמידת הספק בתכנוני, במפרטי או בהוראות המזמינה. 

ו/או   האפליקציה  של  נכונים  לא  הפעלה  או  שימוש   •
 שירותים או של כל חלק מהם.

• ביצוע עבודה או שינויים במוצרים או בכל חלק מהם על 
 גורם כלשהו לבד מהספק.ידי 

• שימוש במוצר עם מוצרים שלא סופקו ע"י הספק, לרבות 
מקרים של הפרות זכויות צדדים שלישיים הנובעות מאופן  

 השימוש כאמור. 
• מעשה זדון, ונדליזם, כוח עליון או פגעי טבע למיניהם, 
כל  או  חשמליות  הפרעות  מים,  או  אש  בשל  נזק  הזנחה, 

 טתו של הספק. סיבה אחרת שמעבר לשלי
• תנאי אתר שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה לקיום 

 סביבת עבודה נאותה. 
• הפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים ו/או ניתוקים ו/או 
רשת  ו/או  המזמינה  מערכות  בשל  שיגרמו  תקלות 
כל רשת תקשורת אחרת  בשל  ו/או  הציבורית  הטלפונים 

 אחר. לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב תקשורת  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

• שימוש במוצרים או בכל חלק מהם באופן האסור על פי 
בהתאם  שלא  או  התיעוד  היישום,  דפי  הטכני,  המפרט 

 לרישיון השימוש שלהם. 
 (.End of Support• תקלות שאיננן נתמכת ע"י היצרן )

יתר על כן, נבקש להבהיר כי שירותי תמיכה ותחזוקה  
ישיון,  למוצרים של צדדים שלישיים, לרבות תוכנה בר

על הניתנת  הסטנדרטית  האחריות  כפי  ידי  -יינתנו 
   היצרן הרלבנטי ובכפוף לה. 

 
 

לסעיפים   גם  רלבנטית  זו    14  -ו  11,  10,  8הערה 
 . 10בנספח  3.20במסמך ד' וסעיף 

36.  22 1.3 
 

12.4 ,14.4  , 
   3.20סעיף  10נספח  

במילה  ולהחליפה  "לפצות"  המילה  את  למחוק  נבקש 
 "לשפות".  

הספק תהא  של  חובת השיפוי  כי  להבהיר  נבקש  כן,  כמו 
( שהמזמינה:  לכך  אודות 1בכפוף  לספק  מידית  תודיע   )

 - ( תשתף פעולה עם הספק  ו 2התביעה/דרישת התשלום; ) 
ללא 3) כאמור  דרישה  ו/או  תביעה  בכל  תתפשר  לא   )

ו מראש  הספק  של הסכמת  מחויבותו  מקרה  בכל  בכתב. 
הספק לשפות תיווצר עם קבלת פסק דין חלוט של רשות 

כאמור.   תשלום  המחייב  מוסמכת  זו שיפוטית  הערה 
בנספח   3.20וסעיף    14.4  -ו  12.4רלוונטית גם לסעיפים  

10. 

 .  24אנא ראו מענה לשאלה מס'  
 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "פטור כאמור לא ינתן במקרה  .ד2.1 23  .37
   של נזק בזדון" 

 .8אנא ראו מענה לשאלה מס'  

 .ה 2.1 23  .38
 .ו 2.1

הביטוחים נבקש להבהיר כי המבטחים יחתמו על אישור  
הערותינו    לפי  יתוקן  הוא  אם  ידי רק  על  המאושרות 

לנייר המכרז. בכל   26לאישור הביטוחים בעמוד    המכללה

 :ישונה כמפורט להלן.ו 2.1נוסח סעיף 
הביטוח " אישור  את  הצעתו  עם  להעביר  המציע  על 

הערה: ,  המצורף בתוספת  הביטוח  חברת  ידי  על  חתום 
מאו' המצורף  בנוסחו  הביטוח  חברת נספח  ידי  על  שר 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

מקרה האישור שיופק יסומן "לצרכי מכרז"  ולא בנוסח 
 המבוקש כאן.  

הצעת  תתקבל  אם  שינויים  ללא  ידה  על  ויחתם  הביטוח 
. למען הסר ספק, לאחר קבלת הצעת המציע לא  'המציע

זה  בתנאי  עמידה  ואי  הביטוח,  באישור  שינויים  יאושרו 
את  לבטל  הבלעדי,   דעתה  שיקול  לפי  למכללה,  תאפשר 

    מכרז."האישור שיופק יסומן לצרכי    זכיית המציע במכרז. 
נבקש להוסיף לאחר המילים "שוב את האישור על קיום  .ז2.1 24  .39

ביטוחים" את המילים "לאחר שהוארך לתקופה נוספת. 
נבקש למחוק בסוף הסעיף את המילים "בסיפא  כמו כן, 
זה  אישור  תוקף  כי  מאשרים  'אנו  הכותרת  תחת  שלו 

 . מוארך לתקופה, כדלקמן

 : להלןנוסח הסעיף ישונה כמפורט 

)ארבעה עשר( ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה   14  "

באישור על קיום ביטוחים, ימציא הספק למכללה שוב את 

לאחר שהוארך לתקופה נוספת האישור על קיום ביטוחים  

 ".כשהוא חתום על ידי מבטחיו 
מכיוון שהספק מוסיף פרויקט זה לפוליסות קיימות נבקש  .ט2.1 24  .40

 הסעיף כך:לתקן את  
משולב  מקצועית  אחריות  ביטוח  ויערוך  יוסיף  "הספק 

מוצר חוק  חבות  פי  על  חבות  לו  קיימת  עוד   5במשך    כל 
 שנים נוספות מסיום התקשרות זו.  

 : נוסח הסעיף ישונה כמפורט להלן

מקצועית  " אחריות  ביטוח  ויערוך  יוסיף  משולב הספק 

  " שנים נוספות מסיום התקשרות זו.  5חבות מוצר במשך 

 
 

 מחק.  יייח   2.1סעיף     .נבקש למחוק את הסעיף כי הוא אינו מקובל .יח 2.1 25  .41

 
 
 

 אין שינוי.     .ק את המילה "כל" לאחר המילה "ולעשות"ונבקש למח  2.3 25  .42
 

טבלת "כיסויים"   26  .43
שורת "אחריות  

 מעבידים" 

 בסעיף זה יימחק.  327קוד     .327למחוק את קוד נבקש 
 

טבלת "כיסויים"   26  .44
שורת "אחריות  

 מקצועית" 

נבקש לתקן את השורה ל "אחריות מקצועית משולב חבות 
ל  הביטוח  סכום  האחריות/  גבול  את  לשנות  מוצר", 

 .   ₪309, ולהוסיף את קוד  4,000,000

שירותי התקנה, תפעול ואחזקת   -אישור קיום ביטוחיםב
כיסויים  "במסמך ב', בעמודה  26, עמוד F5מערכות 

אחריות  יטוח  במסגרת ב "נוספים בתוקף וביטול חריגים
קוד  מקצועית ו/או אחריות מקצועית משולב חבות מוצר.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

במקרה של אחריות  . התווסף לאחריות מקצועית 309
גבול האחריות יעמוד על   ,מקצועית משולב חבות מוצר 

4,000,000   .₪ 
 

טבלת "כיסויים"   26  .45
 שורת "חבות מוצר" 

נבקש למחוק את הסעיף מאחר והביטוח שלנו הינו ביטוח 
 אחריות מקצועית משולב חבות מוצר.   

שירותי התקנה, תפעול ואחזקת   -אישור קיום ביטוחיםב
כיסויים  "במסמך ב', בעמודה  26, עמוד F5מערכות 

, ביטוח חבות מוצר אינו  "נוספים בתוקף וביטול חריגים
    בביטוח אחריות מקצועית. רלוונטי כאשר הוא משולב 

 
טבלת "פירוט   26  .46

 השירותים" 
 נבקש להוסיף: 

 מחשוב"    043"
 . סעיף זהיתווסף ל מחשוב  043קוד 

 

טבלת "חתימת   27  .47
 האישור" 

נבקש להבהיר כי המבטחים יחתמו על אישור זה רק אם 
לפי   יתוקן  בעמוד  הוא  הביטוחים  לאישור   26הערותינו 

 לנייר המכרז. 
 

 אין שינוי.  

נבקש למחוק את הביטוי "לשביעות רצונה של המכללה"  4 33  .48
שכן הוא משקף אומדן סובייקטיבי אשר יקשה על המציע 
להיערך ולהבטיח עמידה בדרישה. לחילופין, נבקש להגדיר 

בתנאי   המציע  עמידת  יציין  הביטוי  המכרז כי 
והתחייבויותיו בהתאם לתנאי ההסכם על נספחיו, בדומה 

 לאמור בהואיל השלישי להסכם.
 7.3.5, 6.1הערה זו רלוונטית גם לסעיפים 

 

 אין שינוי.  

נבקש להוסיף כי אישור על אספקה והתקנת המערכות ע"י  5.1 33  .49
( התאריך 1המזמינה יתבצע בקרות מוקדם מבין הבאים: )

של  מוצלח  ביצוע  של  בדרך  למזמינה,  הספק  יוכיח  שבו 
תואמות  המערכות  כי  אחרת,  בדרך  או  הקבלה  מבחני 
בתכולת  המפורטים  הקבלה  עקרונות  את  מהותי  באופן 

שבו מתחילה המזמינה להשתמש ( התאריך  2העבודה; או )
במערכות לכל מטרה שהיא מלבד ביצוע מבחני הקבלה; 

 אין שינוי.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

( שהמערכות 3או  הספק  הודעת  לאחר  העשירי  ביום   )
מוכנות למבחני קבלה כאשר מבחני הקבלה נדחו מסיבות 

( או  במזמינה;  תחילת 4התלויות  לאחר  העשירי  ביום   )
י  מבחני הקבלה אם המזמינה לא אישרה עד אז את מבחנ 

אי   כל  של  בכתב  רשימה  לספק  מסרה  לא  או  הקבלה 
לקריטריונים  במערכות  שיש  המהותיות  ההתאמות 

-לקבלה. כמו כן, נבקש כי מתן אישור לא יעוכב מחמת אי
בקריטריונים  המפורטות  לדרישות  מינורית  התאמה 

 לקבלה. 
 . 9בנספח  11הערה זו רלבנטית גם לסעיף 

 
 ימים. 14-להאריך את התקופה האמורה לנבקש  5.2 33  .50

כמו כן, נבקש להבהיר כי הספק יהיה זכאי לתמורה בגין  
השירותים שבוצעו בפועל עד מועד סיום ההתקשרות וכן 
מתן   לצורך  הספק  ידי  על  שהוצאו  הוצאות  להחזר 

גין התחייבויות בהשירותים למזמינה, עבודות בתהליך וכן  
כלפי צדדים שלישיים שלא ניתן לבטלן או להזדכות בגינן 

 המועד סיום ההתקשרות.  

 אין שינוי.  

 נבקש: 6.10 34  .51
במילה   .1 ולהחליפה  "לפצות"  המילה  את  למחוק 

 "לשפות".
להבהיר כי חובת השיפוי בנוגע למוצרי צדדים שלישיים   .2

לתנאי   כפופה  תהא  פתוח(  קוד  מוצרי  השיפוי  )לרבות 
הצדדים   של  הסטנדרטי  השימוש  ברישיון  המצויים 

 השלישיים.
להבהיר כי הספק לא יחוב בשיפוי במקרה של תביעה   .3

( עמידת  1שעילתה אחד )או יותר( מהמצבים הבאים: )
( המזמינה;  בהוראות  או  במפרטי  בתכנוני,  (  2הספק 

שימוש של הספק במידע טכני או בטכנולוגיה שסופקו  

 : נוסח הסעיף ישונה כמפורט להלן
המכללה," את  לשפות  ו/או  דרישה   לפצות  עם  מיד 

לשלם לצד שלישי כלשהו,   עליה  ראשונה, בכל סכום שיהא 
 וההוצאות שתישא בהן, עקב כל חיוב שיסודו נעוץ בקביעה 

 6.8שהמצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בס״ק  
כי חובת השיפוי    לעיל.  6.9-ו בנוגע למוצרי צדדים יובהר 

תהא   פתוח(  קוד  מוצרי  )לרבות  לתנאי  שלישיים  כפופה 
השיפוי המצויים ברישיון השימוש הסטנדרטי של הצדדים 

ש  השלישיים לידיעת המכללה תנאים  ובלבד  הובאו  אלה 
 ".מראש



 
 

 

 

 

 

 

 

 

( שינוי המערכות,  3או הוכתבו על ידה; )על ידי המזמינה  
או כל חלק מהן, על ידי המזמינה ו/או מי מטעמה, או  

( הספק;  שאינו  אחר  שלישי  צד  ידי  שימוש  4על   )
רישיון   הטכני,  המפרט  פי  על  האסור  באופן  במערכות 

( שימוש במערכות, או כל חלק  5השימוש או התיעוד; )
הספק, כאשר  מהן, עם מוצרים שאינם מסופקים על ידי  

חלק   בכל  או  במערכות,  היה  לא  כזה  שימוש  אלמלא 
 מהן, כשלעצמן, כדי להפר זכויות צד ג'. 

לכך   .4 בכפוף  תהא  הספק  של  השיפוי  חובת  כי  להבהיר 
( אודות  1שהמזמינה:  לספק  מידית  תודיע   )

( תשתף פעולה עם הספק  2התביעה/דרישת התשלום; ) 
ניהול ההג על  הבלעדית  לו את השליטה  או  ותעניק  נה 

ו פשרה;  להסדר  תביעה  3)  - המו"מ  בכל  תתפשר  לא   )
ו/או דרישה כאמור ללא הסכמת הספק מראש ובכתב.  
עם   תיווצר  לשפות  הספק  של  מחויבותו  מקרה  בכל 
מוסמכת   שיפוטית  רשות  של  חלוט  דין  פסק  קבלת 

 המחייב תשלום כאמור. 

 

 

איחור   • 7.3.9 35  .52 בגין  פיגורים  פיצויי  ייגבו  לא  כי  לקבוע  נבקש 
הנגרם ממעשה או ממחדל של המזמינה או מי מטעמה  

 או בנסיבות של כוח עליון. 

יינתן   • כי  פיצויי    14של    Graceנבקש  גביית  לפני  יום 
 פיגורים. 

מערך   • כאחוז  יחושבו  הפיגורים  פיצויי  כי  לקבוע  נהוג 
החלק שבפיגור, ולא מערך התמורה הכוללת, וזאת רק  
מדובר   הנוכחי  בנוסח  מהותית/ות.  דרך  לאבן/י  ביחס 
כי   העובדה  לאור  בעיקר  פרופורציונלי,  שאינו  בסכום 

 ים עוד סעדים.למזמינה קיימ

 אין שינוי.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

הפיגורים   • פיצויי  כל  סך  את  בתקרה  להגביל  נבקש 
מערך אבן    10%שישולמו, אשר כמקובל אינו עולה על  

על   כלל א"ד  בגין  ובסה"כ  מערך    10%הדרך שבפיגור, 
 החוזה. 

 7נבקש לקבוע כי אישור הדו"ח ע"י המזמינה יעשה בתוך   9.5.1 37  .53
נבקש   כן,  כמו  עסקים.  תשלום ימי  יעוכב  לא  כי  לקבוע 

 הקשור בדו"ח על חלקים בדו"ח שאינם במחלוקת. 
 . 9.6 -ו 9.5.4, 9.5.2הערה זו רלבנטית גם לסעיפים 

 

 : נוסח הסעיף ישונה כמפורט להלן
   9.5.1סעיף 

מודול  " בגין  שנדרשו   LTMתשלום  העבודה  ושעות 

יעביר   -להטמעה   המנהל,  ואישור  ההטמעה  סיום  לאחר 

הספק חשבונית. החשבונית תכלול תשלום עבור המודול 

ותשלום בגין שעות ההטמעה שבוצעו בפועל. התשלום על 

אותו   שזיכתה  המציע  להצעת  בהתאם  יהיה  המודול 

דו"ח  פי  על  יהיה  ההטמעה  שעות  בגין  התשלום  במכרז. 

בהצעת   ביצוע לתעריף  ובהתאם  המנהל  ידי  על  שיאושר 

 המציע. 

התייחסות המנהל מטעם המזמינה לדו"ח הביצוע תינתן  

 ".ימי עסקים   14תוך 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : נוסח הסעיף ישונה כמפורט להלן
 9.5.2סעיף 

מודול  " בגין  שנדרשו   AWAFתשלום  העבודה  ושעות 

יעביר   -להטמעה   המנהל,  ואישור  ההטמעה  סיום  לאחר 

הספק חשבונית. החשבונית תכלול תשלום עבור המודול 

ותשלום בגין שעות ההטמעה שבוצעו בפועל. התשלום על 

אותו   שזיכתה  המציע  להצעת  בהתאם  יהיה  המודול 

דו"ח  פי  על  יהיה  ההטמעה  שעות  בגין  התשלום  במכרז. 

בהצעת   ביצוע לתעריף  ובהתאם  המנהל  ידי  על  שיאושר 

 המציע. 

התייחסות המנהל מטעם המזמינה לדו"ח הביצוע תינתן  

 " ימי עסקים   14תוך 

 : נוסח הסעיף ישונה כמפורט להלן
   9.5.4סעיף 

שאינם " ושינויים,  לפיתוחים  עבודה  שעות  בגין  תשלום 

שעות, אשר   200במסגרת שירותי התחזוקה, בהיקף של עד  

ההסכם   תקופת  במהלך  שידרשו  כזה   –ייתכן  תשלום 

ייעשה בהתאם לצריכה בפועל. אחת לחודש, ישלח דו"ח 

ביצוע שעות העבודה למנהל ולאחר אישור הדו"ח על ידי 

 התאם לאישורו.  המנהל תונפק חשבונית ב

התייחסות המנהל מטעם המזמינה לדו"ח הביצוע תינתן  
 " ימי עסקים   14תוך 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

נבקש למחוק את הביטוי "בכל תקלה", ולבקש כי טיפול  11.4 39  .54
ינתן לתקלות קריטיות ומשביתות   ברציפות סביב השעון 

רגילות,  תקלות  במקרי  יינתן  עבודה  בימי  רציף  וטיפול 
 כמקובל בעולם התוכנה. 

 . 9בנספח  9.6הערה זו רלבנטית גם לסעיף 
 

 נוסח הסעיף ישונה כמפורט להלן:

ימשך ברציפות עד בתקלות קריטיות ומשביתות  הטיפול  "

המערכת  והחזרת  מלא  פתרון  מלאה.  למתן   לכשירות 

יינתן   רגילות,  תקלות  של  בימי  במקרה  רציף  טיפול 

 " .עבודה

 
יובהר כי הספק לא יהיה אחראי לתיקון שבוצע על ידי צד  11.6 39  .55

שלישי שלא מטעמו ולא יהיה אחראי לכל פעולה שינקוט 
לפי הוראת המזמינה או מי מטעמה. לפיכך, נבקש להוסיף 

לספק   תפנה  לא  לפני  כי המזמינה  הבעיה  לתיקון  חיצוני 
 שפנתה אל הספק.

 

מדובר בתקופה שלאחר תקופת ההתקשרות ולכן ההערה 
 נטית. וואינה רל

 

 נבקש כי תינתן לספק הודעה בכתב וזכות טיעון.  )ה'(  16.1 41  .56
 )ז'(.  -)ו'(   16.1הערה זו רלבנטית גם לסעיפים 

להפרה   הנוגע  בכל  כי  בהתאם יובהר  הספק  מטעם 

)ז( 16.1לסעיפים   או  )ו(  לספק  ,)ה(,  בכתב   תינתן  הודעה 

 בנוגע לאותה הפרה.  מטעם המכללה וזכות טיעון  
ומניעה  16.3 42  .57 זכויות  על  לוויתור  הדרישה  את  למחוק  נבקש 

 מלטעון מצד הספק אשר זכאי לטעון על פי דין. 
 .17.7הערה זו רלבנטית גם לסעיף 

 אין שינוי.  

כי   16.5 42  .58 לפחות  נבקש  בכתב  הודעה  לספק  ימים   14תימסר 
לתיקון   ואפשרות  טיעון  זכות  לו  תינתן  גם  כמו  מראש 
ההפרה )ככל שתיקון אפשרי בנסיבות העניין(. כמו כן כי 
במקרה של חילוט ערבות נבקש כי הסכום שיחולט ישקף 
את הנזק שנגרם בפועל למזמינה, כך שהערבות לא תהווה 

 פיצוי מוסכם. 
 .10בנספח  3.12ית גם לסעיף הערה זו רלבנט

 אין שינוי.  

נבקש לקבוע כי זכות הקיזוז תחול רק ביחס לסכום קצוב  17.5 43  .59
ולא ביחס לנזקים שלא הוכחו. כמו כן נבקש להגביל את 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

על  וכי תינתן - זכות הקיזוז לתשלומים  זה בלבד  פי חוזה 
 ימים טרם ביצוע הקיזוז.  7לספק הודעה מראש ובכתב  

 : הסעיף ישונה כמפורט להלןנוסח 

פי  -מבלי לפגוע בזכויותיה של המכללה לכל סעד על "

פי דין, תהיה המכללה זכאית בכל  -חוזה זה ו/או על 

מקרה לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך כספי הספק  

ו/או כספים שיגיעו ממנה לספק כל סכום, קצוב או שאינו 

קצוב, שיגיע לה מאת הספק, לפי חוזה זה או מכל מקור  

 ו/או פיצוי ו/או שיפוי.  אחר, לרבות כדמי נזק

 " ימים מראש. 7כל זאת בכפוף למתן הודעה בכתב 

 

 
לס'   2 49  .60 התיקון  ותקנות   22לאור  הפלילי  המרשם  לחוק 

תשמ"א מעובד 1981- השבים,  לדרוש  יכול  אינו  מעביד   ,
לקבל מידע מהמרשם הפלילי וזאת גם אם העובד הסכים 

לדרוש בפועל לכך. הדרישה בסעיף זה מחייבת את הספק  
לצורך  הזיקה  ומבעלי  הכללי  מהמנהל  כאמור  מידע 
עמידתו בתנאי זה, ודרישה זו מהווה עבירה פלילית. נבקש 

 .כי סעיף זה יהיה ביחס לספק בלבד
אשר  ציבורית,  חברה  של  בת  חברה  הינו  הספק  כן,  כמו 
לב  בשים  זרה.  ציבורית  חברה  ידי  על  בשרשור  נשלטת, 

פעילות הספק ו/או ליכולתו  שלבעלי השליטה אין קשר ל
המתואר  התאגידי  המבנה  ולאור  המכרז,  בתנאי  לעמוד 
ממילא המציע אינו יכול להצהיר בשם בעלי השליטה בו, 
ולמנהליו  לספק  תהא  זה  בסעיף  ההתייחסות  כי  מבוקש 
לא  שבקשתנו  )ככל  זיקה  לבעלי  ולא  לעיל,  המוזכרים 

יטב תתקבל, ההצהרה ביחס לבעל זיקה יכולה להינתן למ 
 הידיעה בלבד(. 

חוק  דרישות  את  תואם  המבוקש  התצהיר  של  הנוסח 
. אין שינוי בנוסחו  1976  -עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 של התצהיר.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

נבקש לקבל את הפרמטרים לפיהם נבדקת שביעות רצונה  2.5 55  .61
לרבות טופס   2.5לתתי הסעיפים של סעיף   השל המכלל 

 בדיקות קבלה. 
 

הקריטריונים של   -11, סעיף  57שמפורט בעמוד כפי 
המנהל לבדיקות ימסרו לספק לפני ביצוע הבדיקה.  

הקריטריונים יקבעו  במסגרת אפיון מפורט שיבוצע עם  
 . Monitoringהספק בתחילת ההטמעה ובמסגרת שלב ה

לקבל 2.5.8 55  .62 כמות    נבקש  בנוסף  קבלה  בדיקות  , URLטופס 
HADER  וparameters   בכל פוליסה 

 

 – לגבי טופס בדיקות קבלה 
בעמוד   שמפורט  בסעיף  57כפי  של   -11,   הקריטריונים 

הבדיקה.  ביצוע  לפני  לספק  ימסרו  לבדיקות  המנהל 
עם  שיבוצע  מפורט  אפיון  במסגרת  יקבעו  הקריטריונים 

 . Monitoringהספק בתחילת ההטמעה ובמסגרת שלב ה
את   כרגע  לספק  ביכולתנו    URL  ,HADERכמות  אין 

 . הבכל פוליס    parametersו
תהא  5.4 55  .63 עובד  החלפת  לדרוש  המזמינה  זכות  כי  נבקש 

 מטעמים סבירים שינומקו. 
 

 : נוסח הסעיף ישונה כמפורט להלן
המקצוע " מאנשי  אחד  כל  של  חיים  קורות  יגיש  המציע 

המכללה  הפרויקט.  מנהל  לרבות  הפרויקט,  את  שיבצעו 

ידי  -לאשר מי מאנשי המקצוע המוצעים על רשאית שלא  

השירותים,  ביצוע  תחילת  לפני  הפרויקט  לביצוע  הספק 

וזאת בשל ניסיון שלילי עמו בפרויקטים אחרים. המכללה 

המקצוע  איש  את  להחליף  המציע  את  לחייב  רשאית 

הבלעדי דעתה  שיקול  פי  על  מסוים  מטעמים בתחום   ,

 " סבירים שינומקו. 

 
כולל  6.2 56  .64 המערכת  הטמעת  סיום  האם  להבהיר  נבקש 

positive security   ? 
 

 : נוסח הסעיף ישונה כמפורט להלן
  - positive securityכולל      AWAFסיום הטמעת מערכת  "

 " .ימי עסקים מקבלת הזמנה על חלק זה בפרויקט 60


