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 27.07.2015 

 המרכז האקדמי לב  - 06/17לאספקת טאבלטים מכרז 

 פרוטוקול תשובות הבהרה

 .( בקשר עם המכרז שבנדון"המרכז"המרכז האקדמי לב ע"ר )להלן: מטעם הבהרות במסמך זה מובאות  .א

זה הינו חלק בלתי נפרד מהמכרז )לרבות נספחיו( והאמור בו הינו נוסח בלעדי מובהר בזאת, כי מסמך  .ב

 ומחייב את המציעים אשר משתתפים במכרז זה.

, לא יתקבלו כל שינויים ו/או הבהרות ו/או תיקונים מלבד השינויים האמורים להלןבנוסף לכך, יודגש, כי  .ג

 כלשהם.

והדבר ייחשב  -חתום ע"י מורשי החתימה אצלו בעת הגשת ההצעה, על המציע לצרף מסמך זה, כשהוא .ד

 כהסכמת המציע למובהר בו, כאילו נכלל במסמכים המקוריים של המכרז.

 :הגשת מסמכי המכרזמועד שימו לב לעדכון  .ה

a.  וכתוב עליה 'מכרז  כשהיא סגורה וחתומה לתיבת המכרזיםאת המעטפה יש לשלשל

תיבת . 13:00בשעה  07.08.17 שנילא יאוחר מיום  ,סגור לאספקת טאבלטים'

 , רח'המזמינהבקמפוס  , 2המכרזים נמצאת בלשכת מנכ"ל, בנין המנהלה, קומה 

 .ירושליםגבעת מרדכי, , 21הועד הלאומי 

b. בהצעתו המוצע מהסוג אבלט כל מציע ימסור לנציגי המזמינה ביחד עם הצעתו את ט

 )ג( לעיל.3, כמפורט בסעיף ימי עסקים 14בדיקה למשך וזאת לצורכי 

 להלן הבהרות המרכז: .ו

 ".HP"או  המלים" יתווספו SAMSUNG"המילה )א( המקורי, לאחר 3בהזמנה למכרז בסעיף  -1

 

 :)ראו שינויים במסומן( המקורי, יעודכן הסעיף לנוסח שלהלן (ד)4במקום סעיף בהזמנה למכרז  -2

של ו/או רוכש ישירות מהיבואן (  Tier 1 Vendorהמציע בעל אסמכתא לכך שהינו יבואן ישיר )

 . HPאו  SAMSUNG או LENOVOיצרן הטאבלטים המוצעים ע"י המציע, קרי 

מיצרן הטאבלטים המוצעים ע"י  כאמור לעילעל המציע להמציא אישור להוכחת האמור בסעיף זה 

 .המציע

במרכז  המקצועי הגורם של אישור לקבל יידרש מהמציעים מי י"ע יוצע הערה: כל טאבלט אשר
 )ב( להזמנה למכרז.8בהתאם למפורט בסעיף 

 

 )ה( המקורי, יעודכן הסעיף לנוסח שלהלן )ראו שינויים במסומן(:4במקום סעיף בהזמנה למכרז  -3

 100לפחות  שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה השנים 3במהלך  המציע סיפק
. המזמין יהא רשאי לקוחות )כל אחד( 3 -, לטאבלטים,  50, ללקוח אחד, או לפחות טאבלטים, 

לכל הפחות המציע יציג כי סיפק בשנה האחרונה לפחות  לנקד את היצרנים מבחינת טיב השירות.
 טאבלטים מאותו יצרן של הטאבלטים המוצעים בהצעתו. 50
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כנספח להוכחת האמור בסעיף זה, על המציע למלא פרטי לקוחות קודמים על גבי התצהיר המצ"ב 
 צורף נספח ג' מעודכן לפרוטוקול זה. למסמכי המכרז. ג'

 

 

 מס"ד סעיף שאלה תשובה

אם המוצר שיוצע על ידכם עומד במפרט ובדרישות 

ראו עדכון  זה אפשרי. -(11המפורטות בנספח א' )עמוד 

 . ( לעיל2בסעיף ה) תנאי הסף הרלוונטי 

 והכל ייבחן כמפורט במסמכים.

מתוך רצון להקנות לעורך המכרז את 

מירב היתרונות ומתוך היכרות מעמיקה 

עם השוק, נבקש אישורכם לשקול הצעה 

של טאבלטים מטעם יצרן נוסף ובהתאם 

לאותו המפרט. מבדיקות שערכנו, מצאנו 

עונים על דרישות  HPכי גם טאבלטים של 

 המכרז והמפרט בו.

 3הקדמה סעיף 

 א

1.  

 לדוגמא יש לצרף להצעת המציע את הטאבלט -הבהרה

ועליו לעמוד לכל הפחות בפרוט הקבוע במפרט המצ"ב 

ניקוד המוצר יהיה בהתאם  כנספח א' להזמנה למכרז.

הטאבלט שצורף להגשה. על המציע להתחייב כי  מוצרל

 המוצע.  בעל מפרט זהה לכל הפחות לטאבלט לדוגמא

לגבי מסירת טאבלט ביחד עם ההצעה, 

כיון שזהו מכשיר חדש שמושק בימים 

אלה לשוק, יש כרגע יחידת דמו בלבד 

)זהה במעבד ובמסך, יכולים להיות 

הבדלים בכמות הזיכרון(. הדגם התקני 

אנא  יגיע לארץ רק במהלך חודש אוגוסט.

אישורכם למסור יחידה אחת בשלב 

 או בגין זכיה.מאוחר יותר, 

 הקדמה

 ג 3סעיף 

2.  

כיסוי כל מציע רשאי לצרף להצעתו אפשרות לערוך 

לטאבלטים המוצעים על ידו. כיסוי ביטוחי ביטוחי 

חודשים  12המפורט להלן אף לאחר כיסוי של  כלולי

 -ממועד אספקת הטאבלטים

 .בעיות התוכנה והחומרה -1

 שבר ונזק תחת השתתפות עצמית. -2

כיסוי ביטוחי, לא ברורה לנו הבקשה, 

איזה תנאי ביטוח אתם מבקשים? האם 

 ניתן לקבל מסמך רישמי כלשהו?

 הקדמה

 9, 5סעיף 

3.  

בדולר. סכום המציעים יגישו הצעותיהם  -הבהרה 

ההצעות יוצמד לשער הדולר נכון למועד האחרון 

 להגשת הצעות.

היות ומדובר במוצר מוטה שער הדולר 

הרגיש לתנודות שער המטבע, ובהסתמך 

על תקדים בנושא למתן הצעה כספית 

בהסתמך על דולר ארה"ב, לעניין זה ראו 

מערכת לאיסוף,  10/2015מכרז פומבי 

ניהול ואנליזה של מידע מובנה ומידע 

עבור  Data Bigבלתי מובנה בטכנולוגיות 

את אישורכם נבקש – משרד הבריאות

 להצמיד הצעתנו למטבע דולר ארה"ב.

הגשת ההצעה  7

 סעיף ג

4.  
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האם הכוונה לספק אוזניות עם מיקרופון  כן.

 בנוסף לטאבלט?

 -נספח א'

 11מפרט טכני, 

5.  

לא מספק הרחבת אחריות  היצרן לנובו הסעיפים ישארו ללא שינוי ויקבלו ציון בהתאם.

לשנה שלישית ולביטוח מוצר, לפיכך 

 סעיפים אלו 2נבקש לבטל 

 נספח א'

 הצעת המחיר

6.  

פתיחת  ימיאשר תתברר במהלך ככל שמדובר בתקלה 

, המציע מתחייב לטפל בתקלה מול היבואן. וככל המוצר

חודשים  12 תקופת האחריות של שתהיה תקלה במהלך

, הטיפול יהיה בהתאם לתנאי הטאבלטמאספקת 

 אחריות היצרן.

ימי עסקים ממועד  15יהיו עד  -ימי פתיחת המוצר

 האספקה.

נבקש להחליף את הסעיף בסעיף לפיו 

למוצרים אחריות יצרן סטנדרטית  תינתן

חודשים. האמור בסעיף לא  12למשך 

מתאים למהות ההתקשרות, לפיה לציוד 

 יש תנאי אחריות יצרן.

סעיף  –א' נספח 

4 

7.  

 :אם מדובר במוצר פגום בשלב פתיחת המוצר–הבהרה 

ימי  5החלפת הטאלבטים כאמור בסעיף היא בתוך 

עסקים ממועד ההודעה של המזמין על הצורך להחליף 

הספק יטפל בהחלפת הטאבלט עד לקבלת . טאבלט

 מוצר תקין, מול היבואן.

במהלך תקופת האחריות של אם מדובר בפגם במוצר 

המציע יטפל חודשים ממועד אספקת הטאבלט  12

 .בהתאם לאחריות היצרןבהחלפת המוצר 

 הבקשה למחוק את המשפט השני בסעיף נדחית.

ימי עבודה  5-נבקש להבהיר כי מדובר ב

ממועד האספקה. המשפט השני אינו 

במשפט הראשון מדובר בציוד  –וונטי רל

שלא תואם המוזמן. אם יש פגם או 

הם יטופלו  –תקלה המכוסים באחריות 

 לפי תנאי האחריות.

סעיף  –נספח א' 

6 

8.  

לאחר המלים "הרלוונטיים לענף" יתווספו  –הבהרה 

 ".המלים "ככל שחלים על המציע

בנוסף, לאחר המלים "צווי רחבה" יתווספו המלים 

 שחלים על המציע""ככל 

נבקש לציין לאחר המילה "הסכמים 

קיבוציים" ככל שחלים על המציע.  לאחר 

 –הרחבה" נבקש להוסיף  צוויהמילים "

 "החלים על כלל המשק".

סעיף  –נספח ב' 

6 

9.  

ישנה , בחלק הראשון 2הבקשה נדחית. בחלופה 

התחייבות של המציע לפנות למנכ"ל משרד העבודה 

הרווחה והשירותים החבריים לשם בחינת יישום 

חלק המופיע לאחר מכן בחלופה החובותיו כאמור שם. 

מתייחס למצב בו המציע כבר ביצע פנייה למנכ"ל , 2

 כמפורט שם.

, נבקש לתקן כי המציע השנייהבחלופה 

את "פועל" ליישומן, שכן טרם השלים 

 היערכותו.

סעיף  –נספח ב' 

7 

10.  
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במקום המלים 'לכל דבר ועניין' ייכתב   –הבהרה 

לעניין הצעת המציע במכרז זה ומתן השירותים על ידו '

 במקרה של זכיה'

נבקש למחוק את המילים בסוף האישור 

"לכל דבר ועניין" וכי האישור יתייחס 

למורשי החתימה בחברה לצורך ההצעה 

הספציפי ולא לכלל מורשי למכרז 

החתימה בחברה, שכן מדובר במורשי 

חתימה רבים בהרכבים שונים של 

 חתימות.

אישור  –נספח ד' 

 עו"ד

11.  

 לעיל. 7ראו התייחסותנו בסעיף 

 

לקבוע כי במקרה של סתירה  לא מקובלת הבקשה

  הסעיף נותר על כנו. תהיה עדיפות להצעת הספק.

נבקש לחדד כי  –הגדרת השירותים 

האחריות לפי  תינתןבקשר לאחריות 

חודשים  12-תנאי אחריות היצרן ל

 מהאספקה של כל טאבלט.

נבקש כי במקרה של סתירה תינתן 

עדיפות להצעה הזוכה, שהרי בכך שזכתה 

קיבלה את אישור המזמין לתוכנה והיא 

מפרטת את אופן המענה לדרישות 

 המכרז.

עיף ס –נספח ה' 

3  

12.  

למזמינה )ה( יבוא הנוסח הבא: 4במקום סעיף  -הבהרה
לשיקול דעתה  עפ"ישמורה הזכות המלאה לשנות 

 הבלעדי את דרישותיה לגבי היקף השירותים הנדרשים
ו/או תוספות ו/או )ובכלל זאת שינויים בטאבלטים 

, ועל הספק לפעול (הקטנות ו/או צמצום השירותים
בהתאם להנחיות המזמינה מיד עם קבלת הוראה 

, וזאת לפני שתעביר לספק הזמנת רכש חתומה. כאמור
במקרה שהמזמינה כבר העבירה הזמנת רכש חתומה 

ועל הספק יהיה  שינויים כנ"ל יהיו בהסכמת הספק
שינויים ביצוע לפעול כמיטב יכולתו על מנת לאפשר 

 ."לכנ

 

הסעיף אינו מתאים לאופי ההתקשרות. 

משהוצאה הזמנת רכש, מזמין הספק את 

הציוד מהיצרן ואינו יכול לבטל הזמנות. 

לכן אין משמעות לשינוי ההזמנה לאחר 

כן, אין במכרז שירותים  שהוצאה. כמו

מיוחדים אלא ציוד ואחריות סטנדרטית, 

לכן גם שאר הסעיף לא מתאים למהות 

ההתקשרות. על כן, מבוקש למחוק את 

הסעיף. לחילופין, נבקש להתאים סעיף 

זה למקובל בתחום, לפיו כל בקשה 

לשינוי תועבר לבחינת הספק, אשר יעביר 

 בתוך פרק זמן נקוב את פירוט ההשלכות

הנובעות מן השינוי על לוחות הזמנים, 

התמורה, ויתר ההתחייבויות על פי 

ההסכם. כמו כן, יש לקבוע כי כל עוד לא 

הסכימו הצדדים על השלכות השינוי 

בכתב יחייב האמור בהסכם האחרון 

 שבתוקף.

סעיף  –נספח ה' 

 ה' -4

13.  

מבוקש להחליף את הסעיף בהפניה  לעיל. 7ראו התייחסותנו בסעיף 

לאחריות היצרן הסטנדרטית, שהיא 

האחריות הניתנת במסגרת ההתקשרות 

 הזאת. 

סעיף  –נספח ה' 

 י"ד-4

14.  
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 7ראו התייחסותנו בסעיף לא מקובל.  -פסקה ראשונה

 לעיל.

 8לא מקובל. ראו התייחסותנו בסעיף  -פסקה שניה

 לעיל.

צריך להכפיף אותה  –הפסקה הראשונה 

לתנאי אחריות היצרן. התיקון או 

ההחלפה יהיו רק לפגמים או תקלות 

 המכוסים באחריות היצרן. 

נבקש פרק זמן סביר  - השנייההפסקה 

ימים לבדיקה והחלפה של  7יותר של 

מוצר שנטען כי הוא פגום. המועד הקבוע 

בסעיף זה גם סותר את האמור במפרט 

 יז. להסכם המפנה למפרט. 4ף ובסעי

סעיף  –נספח ה' 

 ט"ו-4

15.  

היות ומדובר בכמות גדולה של לא מקובל.  -הבהרה 

טאבלטים, הבדיקות שיוחסו למועד האספקה יהיו 

לגבי  .ימי עסקים  ממועד קבלת הטאבלטים 15בתוך 

 .לעיל 7ראו כמפורט בסעיף  -תנאי האחריות של היצרן 

להיעשות עם האספקה. הבדיקה צריכה 

אם לא הוחזר מוצר שנטען כי אינו תואם 

את המוזמן במועד האספקה, יחולו מכאן 

 ואילך תנאי האחריות של היצרן.

סעיף  –נספח ה' 

 יט'-4

16.  

 7ראו סעיף לא מקובל. )א(  

 מקובל)ב(  

 הסעיף ישאר ללא שינוי)ג(  

האמור בסעיף צריך להתייחס  (א)

לתקלות ופגמים המכוסים 

היצרן, ולבדיקה  באחריות

שתעשה במועד כאמור בהערה 

 יט לעיל. 4לסעיף 

בהתאם למבוקש ביחס לסעיף  (ב)

נבקש להאריך  –ט"ו לעיל -4

את פרק הזמן לבדיקת והחלפת 

 ימים. 7-ציוד לקוי ל

נבקש להחליף את המילה  (ג)

"הבלעדית" במילים "על פי 

 דין". 

סעיף  –נספח ה' 

 כ'-4

17.  

  

הסתייגותכם אינה תואמת את האמור בסעיף כ"ג. יחד 

 עם זאת, אנו מקבלים את האמור בהסתייגותכם.

אין הצדקה לבטל הזמנת מוצרים שכבר 

סופקו ותקינים אם יש איחור באספקה 

של הזמנת רכש נוספת. יש להתייחס לכל 

 הזמנה בנפרד.

סעיף  –נספח ה' 

 כג'-4

18.  

תחול ביחס להזמנות הודעת הסיום לא  מקובל

רכש שכבר הוצאו לספק, אשר הספק 

יבצע ויקבל את התשלום בגינן. הספק 

מתחייב בהתאם מול היצרן ואינו יכול 

 לבטל הזמנות שהוזמנו מהיצרן.

סעיף  –נספח ה' 

 ב'-6

19.  

 אישור על תקינות הטאבלטים/ הערות לטאבלטים

יום ממועד האספקה, כמפורט  15המסופקים יגיעו תוך 

 .לעיל 16בסעיף 

נבקש כי אישור או הערות מפורטות 

ימים מאספקת הציוד או  7ימסרו תוך 

 בקשת הספק.

סעיף  –נספח ה' 

 ד'-7

20.  
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כמובן  המילים.לא מקובלת מחיקת  -)א(  –הבהרה 

שהדברים אמורים ביחסים בין המזמינה והספק ולא 

באשר לשאלה מי נושא באחריות לנזק כזה או אחר 

 )כגון הספק וגורמים אחרים(. 

 

 האחריות תהיה בכפוף לאחריות היצרן -)ב(

 

 

 

נבקש למחוק את המילה "בלעדית"  (א)

 ואת המילים "ו/או עקיפה".

 

 

נבקש כי הספק לא יהא אחראי לנזק  (ב)

אשר לא ייגרם על ידו, לרבות נזק 

שייגרם בגין מעשה או מחדל של 

המזמין או מי מטעמו או צד ג' 

 כלשהו.

סעיף  –נספח ה' 

 א'-8

21.  

 מקובל. –)א( 

 

 מקובל –)ב( 

 

 

 "מיד עם קבלת דרישה מהיד"המלים  –הבהרה  –)ג( 
ימי עסקים,  7יימחקו ובמקומם יופיעו המלים "בתוך 

 וכנגד פסק דין שביצועו לא עוכב."

 

בסוף הסעיף יתווספו המלים "שיפוי  -הבהרה   –)ד( 
לספק  ההודיע נהכנ"ל ייעשה בכפוף לכך שהמזמי

לאחר קבלת תביעה או דרישה כאמור, ואיפשר בהקדם  
 "לו להתגונן

 נבקש:

"ושכ"ט להוסיף לאחר המילים  (א)
 עו"ד" את המילה "סבירים".

למחוק את המילים "או בקשר  (ב)
 עימם".

למחוק את המילים "מיד עם  (ג)
קבלת דרישה מהיד" ולהוסיף 
במקומם "כנגד פסק דין סופי 

 שאין עליו עיכוב ביצוע";

כי שיפוי בגין תביעה או דרישה  (ד)
של צד ג' יהיה בכפוף לכך שהיד 

לספק בכתב על  מידיתהודיעה 
או דרישה כאמור, כל תביעה 

שיתפה פעולה עם הספק 
והעניקה לו את השליטה 
הבלעדית בניהול ההגנה 

 ובהסדר פשרה.

סעיף  –נספח ה' 

 ב'-8

22.  

יהיה פטור מנזק עקיף לגבי הבקשה שהספק  -הבהרה

ו/או תוצאתי לרבות אובדן הכנסה, רווח או אובדן 

 הסעיף ישאר ללא שינוי.והבקשה נדחית   - מידע

 מקובל. –לגבי המשך האמור בבקשה זו 

נבקש להוסיף כי בכל מקרה, הספק יהיה 

פטור מנזק עקיף ו/או תוצאתי לרבות 

אובדן הכנסה, רווח או אובדן מידע, וכי 

גבול אחריות הספק, למעט נזק גוף או 

נזק לרכוש מוחשי, לא יעלה על גובה סך 

כל התמורה המגיעה לספק על פי הסכם 

קופת ההסכם. מובהר זה, לאורך כל ת

בזה, כי הגבלת האחריות דלעיל לא תחול 

על נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או 

מחדל מכוון של הספק או מי מעובדיו או 

 שלוחיו.

סעיף  –נספח ה' 

8 

23.  

נבקש לציין כי הספק רשאי להמחות או  הסעיף ישאר ללא שינוי.הבקשה נדחית.  -הבהרה 

בסעיף זה להעביר או להסב כאמור 

 לחברות קשורות של הספק.

סעיף  –נספח ה' 

 א'-10

24.  
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השיפוי יהיה כנגד פסק דין שביצועו לא  -)א( הבהרה

 עוכב.

שיפוי כנ"ל ייעשה בכפוף לכך שהמזמינה  -)ב( הבהרה

הודיעה לספק בהקדם  לאחר קבלת תביעה או דרישה 

הסדר פשרה לגיע תולא  כאמור, ואיפשר לו להתגונן, 

 .הספק מראש ובכתבללא אישור 

 נבקש כי:

השיפוי יהיה כנגד פסק דין  (א)

 סופי שאין עליו עיכוב ביצוע;

השיפוי יהיה בכפוף לכך  (ב)

שההודעה על התביעה או 

הדרישה תינתן לספק מיד עם 

היוודע למזמינה על אותה 

תביעה או דרישה, ולכך 

שהמזמינה תשתף פעולה עם 

הספק, תעניק לספק שליטה 

נה ולא בלעדית על ניהול ההג

תגיע לכל הסדר פשרה ללא 

 אישור הספק מראש ובכתב;

סעיף  –נספח ה' 

 ה'-11

25.  

יום טרם הקיזוז. יתר הסעיף  14תינתן התראה של 

 ישאר ללא שינוי.

נבקש כי זכות הקיזוז תחול רק ביחס 

לסכום קצוב ולא ביחס לנזקים שלא 

יום  14התראה של  תינתןהוכחו וכי 

 מראש ובכתב טרם הקיזוז.

סעיף  –נספח ה' 

 א'-12

26.  

לא תחול  14שמירת הסודיות האמור בסעיף  –הבהרה 

נמסר לו ע"י  לגבי מידע שהספק פיתח באופן עצמאי; 

חובת סודיות; הוא או הפך להיות הפרת צד ג' ללא 

 בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות של הספק.

נבקש לסייג את חובת שמירת הסודיות 

לגלות, לפרסם, כך שהספק יהא רשאי 

להפיץ ולהשתמש במידע אשר: היה מצוי 

בחזקתו קודם לגילוי  ללא  חובת שמירת 

סודיות; פותח באופן עצמאי; נמסר לו 

ע"י צד ג' ללא חובת סודיות; הוא או הפך 

להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת 

 סודיות של הספק.

סעיף  –נספח ה' 

 א'-14

27.  

על גבי מסמכי  חתימהחותמת של מורשה  חתימה+

מבטאת  המכרז ובכלל זאת פרוטוקול הבהרות זה

 .אישורכם לתוכן הדברים

האם יש צורך לענות על כל סעיף "קראתי 

חותמת של  הבנתי", או שחתימה+

מורשה חתימה מאשרת נכונותינו 

 לבקשתכם.

  .28 כללי

האמור בסעיף זה כפוף לכך שהאיחור באספקה נבע 
מסיבות התלויות בספק ו/או מי מטעמו ובלבד שהספק 

 ימים מראש 21התבקש לספק המוצרים לפחות 
והספק לא עשה זאת רים המוזמנים מחו"ל( )למוצ

 במועד שנדרש ממנו.

 

נבקש שיובהר כי האמור בסעיף זה כפוף 
לכך שהאיחור באספקה נבע מסיבות 
התלויות בספק ו/או מי מטעמו ולאחר 
שניתנה לספק התראה סבירה כדי לספק 
את הציוד והוא לא עשה זאת במועד 

 .דרש ממנונש

 כג'4הסכם, סעיף 
29.  
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הספק יישא באחריות המוטלת עליו על פי דין   -הבהרה

ו/או   למזמינהלנזקים ישירים בלבד, שייגרמו 

עקב מעשה ו/או מחדל  לסטודנטים ו/או לכל צד שלישי

של הספק ו/או של מי מטעמו ו/או כתוצאה מהפרת 

התחייבות כלשהי של הספק ו/או מי מטעמו, לפי הסכם 

 זה. 

נבקש שיובהר כמקובל בהסכמים מסוג 
זה כי הספק יישא באחריות המוטלת 

ים בלבד, עליו על פי דין לנזקים ישיר
שייגרמו למרכז עקב מעשה ו/או מחדל 
של הספק ו/או של מי מטעמו ו/או 
כתוצאה מהפרת התחייבות כלשהי של 
הספק ו/או מי מטעמו, לפי הסכם זה. 
סכום חבותו של הספק כאמור לעיל לא 
יעלה בכל מקרה על סכום התמורה 
ששילם המרכז לספק בגין הסכם זה. 

עקיפים  הספק לא יישא באחריות לנזקים
ו/או תוצאתיים לרבות אך לא רק, זמן 
השבתה, אובדן הזדמנויות עסקיות, 
אובדן הכנסות או רווחים, אובדן 
חסכונות צפויים, אובדן או נזק למידע או 

 זמינות שלו, או שחזור תוכנה.-אי

הסכם, סעיף 
 א'צקט8

30.  

נבקש שיובהר כי במקרה של אירוע שיפוי  לעיל. 22ראו הבהרה 
המרכז יתן לספק הודעה מייד עם קבלת 
התביעה או הדרישה ויתאפשר לו 

 להתגונן מפניה באופן עצמאי.

 ב'8הסכם, סעיף 
31.  

"ובלבד שזכויות בסוף הסעיף יתווספו המלים  –הבהרה 

 לא תפגענה".עפ"י הסכם זה הספק 

המשפט: נבקש להוסיף בסוף הסעיף את 
 "ובלבד שזכויות הספק לא תפגענה".

הסכם, סעיף 
 ד'10

32.  

נבקש שיובהר כי קיזוז יעשה לאחר  לעיל. 26ראו הבהרה 
 ימי עבודה. 3הודעה מראש ובכתב של 

 א12הסכם, סעיף 
33.  

גם בהתייחס להפרה יסודית תינתן אפשרות   -הבהרה
ימי,  3לתקן את ההפרה ורק אם הספק לא תיקן בתוך 

 יהיה רשאי המרכז לבטל ההתקשרות.

 יתר הבקשה לא מקובלת.

נבקש שיובהר כי גם בהתייחס להפרה 
יסודית תינתן אפשרות לתקן את ההפרה 

ימי, יהיה  3ורק אם הספק לא תיקן בתוך 
 התקשרות.רשאי המרכז לבטל ה

 

 13הסכם, סעיף 
34.  

ראו הבקשה נדחית, הסעיף יוותר ללא שינוי. 

אפשרות של מציעים לספק . 3התייחסותנו בשאלה 

)ד( 8ביטוח תבוא לידי ביטוי במסגרת האמור בסעיף 

 להזמנה למכרז.

 הצעת בטבלת 
טוילב  מחיר  להצעת  בקשה  יש  מחיר ה
הטאבלט,   ח

ביטו  של  בתחום  עוסקת  אינה  חברתנו
במ  זו  דרישה  לבטל   נבקש   מוצרים  ח

    .כרז

את   לבטח  המרכז יכול
הביטו  וחברת  הפוליסה  במסגרת  הציוד

 של המוסד .  ח

 
35.  
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 בברכה,

 המרכז האקדמי לב ע"ר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בראשית  להזמנה למכרז כמובא  )ה(4סעיף לראו עדכון 

 לעיל. 1וכן התייחסותנו לשאלה  מסמך זה

 :   3  סעיף  המציע   תצהיר -ג"  נספח

של   על ניסיון  להסתמך  מבקשת נוחברת
ולא  שונים  מיצרנים  טאבלטים  אספקת

 .זה  במכרז  המבוקשים  מהיצרנים  רק  

כגו  מובילות  חברות  של  נציגה  נוחברת

 PANASONIC  LENOVO  HP  ן

DELL  . 
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 נספח ג' –תצהיר

 
הח"מ, מר/גב' ____________, נושא/ת ת.ז שמספרה ______________, לאחר שהוזהרתי כי  ניא

עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב 

 כדלקמן:

מכרז המגיש הצעתו במסגרת  ("המציע"________________ )תצהיר זה בשם  /נתהנני נותן .1

 ע"ר. עבור המרכז האקדמי לב ת טאבלטיםסגור לאספק

 הנ"ל. מכרזהוסמכתי כדין ע"י המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה ל .2

, , טאבלטים 100 לפחות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה השנים 3 במהלך סיפק המציע .3

 היצרנים את לנקד רשאי יהא המזמין. (אחד)כל  לקוחות 3 -ל, , טאבלטים 50ללקוח אחד, או לפחות 

 מאותו טאבלטים 50 לפחות האחרונה בשנה סיפק כי יציג המציע הפחות לכל. השירות טיב מבחינת

 .בהצעתו המוצעים הטאבלטים של יצרן

 לעיל: 3בטבלה שלהלן יפורט הניסיון הקודם של המציע להוכחת האמור בסעיף  .4

מועדי ביצוע  שם המזמין

הפרויקט )יש 

לציין חודש 

 ושנה( 

נא לציין האם 

 50נמכרו מעל 

 100או מעל 

 טאבלטים

נא לציין סוג 

הטאבלטים 

שנמכרו 

 והיצרן

שם הממליץ 

 + תפקידו

 טל' נייד/ משרד

      

      

      

 

_______________               ________________________ 

 חתימה וחותמת מציע               תאריך                             
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  אישור

אני הח"מ, ____________,עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר, כי ביום ________, הופיע בפני  
____, המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו __ת.ז. ____ __________, בעל

הצהיר בפני על נכונות  -וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן לומר את האמת 
 הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 

________________  

 חתימה וחותמת עוה״ד 
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