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  01-2022מכרז  פרוטוקול תשובות הבהרה

 רישיונות פקולטה –אספקת רישיונות של ערכות מוצרי מיקרוסופט 

 תשפ"בה ' אדר א'די, 15.2.22מעודכן ליום 

 

 

 תשובה  שאילתה/הבהרה ועמוד סעיף מס"ד

מפרט  1

 רשיונות 

 מוצרים }מודגשים בצהוב{ 2באקסל שצרפתם למכרז חסר כמויות ב

וסיפו את המילה במכרז נדרש לתת מחיר ליחידה. אנא תכמו כן, 
 מחיר ב$ לפני מע"מ"" חידה" בעמודה "לי

 במפרט הרשיונות  הטבלה
 עודכנה

 חודשים."  36"תוקף הרישיונות יהיה למשך -הבקשה שלכם היא עיקרי מכרז 2

 ?שנים 3-המחיר בהצעה יהיה לשנה ראשונה מתוך ה

הינו שיצויין בהצעה המחיר 
כאשר על פי סעיף  ,שנהלמחיר ה
 הרישיונות מחירי ,ב' למכרז 9

 ,זה למכרז א נספחב המפורטים
 תקופת כל למשך יישמרו

   ההתקשרות

למסמכי  7ס'  3

   המכרז, 

 1עמ' 

בשל העובדה שמספר אנשי מפתח שוהים כעת בבידוד בגלל מחלת 
הקורונה, ועל מנת שחברתנו תוכל להעניק מענה איכותי ומיטבי 

 שבוע לפחות בהגשת המענה.נבקש דחייה של 

 נדחה

ד' 2ס'  4
   להסכם, 

 6עמ' 

ימים מראש  7במקום המילה "מיידי" נבקש לכתוב "בהתראה של 
 ובכתב, לאחר שניתנה לספק הזדמנות להשמיע טענותיו."

 .יובהר כי הפיצוי יעשה על פי פס"ד חלוט בלבד שלא עוכב ביצועו

 נדחה

ה' 2ס'  5
  להסכם, 

 6עמ' 

שנים, תינתן לספק אפשרות לעדכן את  3כי לאחר תקופה של נבקש 
 הצעת המחיר

 א רלוונטי בשלב הנוכחיל

ו' 2ס' 6
  להסכם, 

 6עמ' 

נבקש לכתוב בסוף הסעיף "וכן בקשר להוצאות/התחייבויות הספק 
 ביחס להסכם זה אשר אינן ניתנות לביטול"

 נדחה

ז' 2ס' 7
  להסכם, 

 6עמ' 

 דרישה מפורטת בכתב לספקנבקש כי האמור יעשה באמצעות 

 

 מקובל
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 לתשומת לבכם: יש להגיש פרוטוקול זה חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז

 .12:00, עד השעה 24.2.22ב, התשפ" כ"ג אדר א'  ,חמישימועד אחרון להגשת הצעות: יום 

 

 בברכה,

 קרן שרבף

 רכזת מכרזי רכשמ"מ 

 תשובה  שאילתה/הבהרה סעיף 

ט' 2ס'  8
, להסכם

 6עמ' 

על מנת למנוע מצב בלתי סביר וחסר הגיון עסקי מצד הספק, בו הסיכון 
של הספק במתן השירותים לעניין הסכם זה עולה על הסיכוי מבחינת 

הספק, נבקש להגביל את תקרת אחריות הספק כמקובל ונהוג בסוג 
ההסכמים מסוג זה, לגובה התמורה השנתית, כדלקמן: על אף האמור בכל 

ה אחראי ולא יישא בנזקים כלשהם שיגרמו למזמין ו/או דין, הספק לא יהי
לצד שלישי כלשהו כתוצאה מאובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, 

אובדן זמן מחשב ולכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או לתקלות 
 עליהם יהא אחראי היצרן לפי תנאי הרישוי.  -במוצרי צד ג'

לשאת באחריות או בחבות לנזק כלשהו אם מכל סיבה שהיא יחויב הספק 
בזיקה להסכם זה, תהיה אחריותו לפיצוי/שיפוי מוגבלת כך שסך כל 

הסעדים הכספיים שיאלץ לשאת בהם בזיקה להסכם זה, לרבות סעד 
ההשבה, לא יעלה על תקרה כוללת ומצטברת השווה לסך התמורה 

ד חודשים שקדמו למוע 12ששולמה לו בפועל מכוח הסכם זה במשך 
 היווצרות עילת התביעה.

מגבלת האחריות האמורה תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא 
עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת למעט על המקרים 

( נזק לגוף 1הבאים אשר בהם יחויב הספק בנזק שנגרם למזמין בפועל: )
בהפרת זכויות (  נזק שעילתו 2שנגרם בשל מעשה ו/או מחדל של הספק )

יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של צד שלישי ע"י הספק עקב מתן 
( נזקים שנגרמו עקב מעשה מכוון על ידי הספק. למען הסר 3השירותים )

ספק, מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה לעיל נועד לקבוע תקרת אחריות 
 לפיצוי ולא יפורש כאילו הינו קובע פיצוי מוסכם.

כי השיפוי על פי הסכם זה יעשה על פי פס"ד חלוט שלא נבקש להבהיר 
( מסמכי התביעה או הדרישה יועברו לספק  1עוכב ביצועו ובכפוף לכך ש: )

( תינתן לספק אפשרות לנהל את קו 2מיד עם קבלתם אצל המזמין; )
( לא 3ההגנה של עצמו )בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו(; )

כל הסכם פשרה עם התובע, ללא הסכמת הספק ייחתם על ידי המזמין 
 בכתב ומראש.

 נדחה


