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חתימת המציע _________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
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1

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז מס'  04/2021לאספקת מחשבים למוסדות חינוך ומחשבים משרדיים

מכרז פומבי מס' 04/2021
להזמנה לקבלת הצעות לאספקת מחשבים למוסדות חינוך ומחשבים משרדיים
לרשויות המקומיות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מסמך תשובות לשאלות הבהרה
המציעים יצרפו מסמך כחלק בלתי נפרד מהצעותיהם

.1

כללי מבקשים דחייה בשבוע נוסף 8/3/2021
ניתן לשלוח שאלות הבהרה נוספות עד ליום ה'  ,25.02.2021שעה .12:00
תשובות לשאלות הבהרה הנוספות יפורסמו באתר המועצה המקומית קרני שומרון עד
ליום .04.02.2021
המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום ה'  ,11.03.2021בשעה .11:00
מועד פתיחת תיבת המכרזים נדחה ליום ה'  11.03.2021בשעה .11:30
פניה לקבלת ההצעות

.2

סעיף  ,1בעמוד  2-3למסמכי המכרז – הגדרת המונח "שירותים" – נבקש למחוק את
המילים "וכל הנובע מאספקתם באופן טבעי ו/או כמקובל "....לאחר המילים "בהתאם
להזמנת רשויות האשכול" להוסיף את המילים "בהתאם לאמור במסמכי מכרז זה
ונספחיו".
הבקשה נדחית.

.3

סעיף  ,1בעמודים  5-4למסמכי המכרז – הגדרת המונח "שירותים" – נבקש למחוק את
המילים "וכל הנובע מאספקתם באופן טבעי ו/או כמקובל "....לאחר המילים "בהתאם
להזמנת רשויות האשכול" להוסיף את המילים "בהתאם לאמור במסמכי מכרז זה
ונספחיו".
הבקשה נדחית.

.4

סעיפים  ,8-7עמודים  3-2למסמכי המכרז – שאלה :חברתנו היא חלק מקבוצה של כ14 -
חברות אשר כל אחת מהן הינה ישות משפטית תאגידית נפרדת ,בעלת קשרים עסקיים
נפרדים והחברות אף מתחרות אחת בשנייה לעיתים וקיומו של סעיפים אלו מונע הגשת
הצעות של מספר חברות בקבוצה .בעוד אחד מהעקרונות המנחים בדיני מכרזים הינו
לאפשר לכמה שיותר מציעים להשתתף בהליך המכרז ,שהרי סעיף זה ,מונע את האפשרות
לפתיחת מציעים רבים ומגביל שלא לצורך את האפשרות חברות קשורות להגיש הצעתן
למכרז ,על אף היותן ישויות משפטיות נפרדות .לאור האמור ,מבוקש למחוק את הסעיפים.
הבקשה נדחית.
חתימת המציע _________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות

2

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז מס'  04/2021לאספקת מחשבים למוסדות חינוך ומחשבים משרדיים

מסמך א' – הוראות ותנאים כלליים
.5

סעיף  ,1עמוד  4למסמכי המכרז – הגדרות "מחשבים" ,וסעיף  ,15בעמוד  16למסמכי
המכרז – העדפת תוצרת הארץ – לחברתנו קו הרכבות למחשבים אישיים המצוי באתר
החברה ומספק מחשבים אישים מותגים ישראליים המיוצרים בארץ לעשרות חברות וגופים
במשק הישראלי ועומדים בתנאים הנדרשים במכרז זה .נבקש לאשר גם אספקת מחשבים
מתוצרתנו.
המציעים יפעלו כאמור בהוראות המכרז.

.6

סעיף  ,3.4עמוד  6למסמכי המכרז – שאלה :מבוקש להבהיר האם ניתן כי החובה לעמוד
בתנאי החוק תועבר לאחריות הרשויות המקומיות ולא תחול על הספק בעצם הדרישה
לשליחת חשבונית נוספת .ההתקשרות הינה בין הספק לרשויות ואין זה סביר להתנות את
עמידת הרשויות או האשכול בקיום החוק על הספק שמחויב לשלוח חשבונית מס לרוכש
השירותים בפועל.
הבקשה נדחית.

.7

סעיף  ,3.4בעמוד  6למסמכי המכרז – נבקש שסיום ההסכם במקרה המתואר בסעיף יהיה
בכפוף להתראה מוקדמת בת  14ימים מראש ובכתב ובהזדמנות לתקן את ההפרה הנטענת.
כמו כן ,הספק יהיה זכאי לתשלום עבור השירותים שסופקו עד למועד הסיום ,ולהחזר
הוצאות שאינן ניתנות להחזר שהתחייב בהן לצורך מתן השירותים ואשר אושרו מראש על
ידי המזמין.
המציעים מופנים לסעיף  14לאמנת השירות ,עמודים  63-62למסמכי המכרז.

.8

סעיף  ,3.5בעמוד  7למסמכי המכרז – נבקש כי פיצוי מוסכם כמפורט בסעיף יינתן רק לאחר
תום תקופת ההודעה המוקדמת כאמור בהערתנו הקודמת ,וככל שההפרה לא תוקנה.
המציעים מופנים לסעיף  14לאמנת השירות ,עמודים  63-62למסמכי המכרז.

.9

סעיף  3.5בעמוד  7למסמכי המכרז – נבקש כי בטרם יחויב הספק בפיצוי כאמור תינתן
התראה בכתב לתיקון ההפרה.
המציעים מופנים לסעיף  14לאמנת השירות ,עמודים  63-62למסמכי המכרז.

.10

סעיף  ,3.5עמוד  7למסמכי המכרז – שאלה :מבוקש למחוק סעיף זה.
חתימת המציע _________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
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הבקשה נדחית.
.11

סעיף  ,3.5בעמוד  7למסמכי המכרז – נבקש כי בטרם יחויב הספק בפיצוי כאמור תינתן
התראה בכתב לתיקון ההפרה.
המציעים מופנים לתשובה  23להלן במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.12

סעיף  ,3.6עמוד  7למסמכי המכרז – שאלה :מבוקש למחוק סעיף זה.
הבקשה נדחית.

.13

סעיף  , 3.6בעמוד  7למסמכי המכרז – נבקש למחוק את הסעיף כך שהמזמין לא יפרסם
את דבר ההפרה.
הבקשה נדחית.

.14

סעיף  ,4.1בעמוד  7למסמכי המכרז – נבקש להבהיר כי שירותי האחריות ,התמיכה
והתחזוקה יהיו בהתאם לתנאי היצרן ורישיון השימוש של היצרן ,ובכפוף למגבלות
המבוקשות להלן במסמך זה.
הבקשה אינה עולה מלשון הסעיף.

.15

סעיף  , 4.3בעמוד  7למסמכי המכרז – נבקש כי הגדלה/הקטנה של היקף ההתקשרות תהיה
בהודעה מראש ובכתב לספק של  30ימים.
הבהרה:
הזמנות מחשבים יהיו בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

.16

סעיף  , 12.2בעמוד  12למסמכי המכרז – נבקש כי :חילוט ערבות ההצעה יבוצע לאחר מתן
הודעה מראש ובכתב לספק וארכה סבירה לתיקון ההפרה ,בטרם חילוט הערבות .הסכום
שיחולט ישקף את הנזק שנגרם בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם .הפרה שנגרמה
בנסיבות שאינן בשליטה סבירה של הספק ,לא תחשב כהפרה מצד הספק ולא תזכה את
המזמין בזכות לחילוט הערבות .הבהרות אלו רלוונטיות גם לסעיפים 17.6 ,17.1 ,13.2 ,12.3
למסמך א'.
המציעים מופנים לתשובה  23להלן במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.17

סעיף  , 12.3בעמוד  12למסמכי המכרז  -נבקש כי במקרים כאמור תינתן למציע זכות טיעון.
הבהרה זו רלוונטית גם לסעיפים  19.4 ,14.7למסמך א'.
המציעים מופנים לתשובה  23להלן במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

חתימת המציע _________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
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.18

סעיף  ,14עמוד  15למסמכי המכרז – משרדי חברתנו ,המעבדות וקווי היצור מוקמים באזור
_____ (המקום שמור באשכול) .נבקש לדעת האם חברתנו נכנסת להגדרת "משתתף
מקומי" לעניין מכרז זה.
המציעים יפעלו כאמור בהוראות המכרז.
תשובות לשאלות הבהרה אינה האכסניה לבדיקת המציעים ,והמציעים יפעלו לפי מיטב
שיקול דעתם.

.19

סעיף  ,4.2.4עמוד  7למסמכי המכרז – שאלה" :האספקה כוללת דמי ההובלה אספקה
והתקנה אם נדרש" אבקש לציין במפורש האם נדרשת התקנה?
הבהרה:
האספקה כוללת התקנה.

.20

סעיף  5.3בעמוד  8למסמכי המכרז – נבקש להבהיר כי הספק מחויב להצעתו במכרז בלבד,
ככל שרשות תנהל מו"מ נוסף עם הספק הרי שזה יהיה רשאי לסרב לדרישותיה .לפיכך יש
למחוק את המילים "או בהתאם " ועד לסוף המשפט.
הבקשה נדחית.
מו"מ ינוהל עם הספק בהתאם לדיני המכרזים החלים על רשויות האשכול.

.21

סעיף  5.3בעמוד  8למסמכי המכרז – נבקש להבהיר כי הספק מחויב להצעתו במכרז בלבד,
ככל שרשות תנהל מו"מ נוסף עם הספק הרי שזה יהיה רשאי לסרב לדרישותיה .לפיכך יש
למחוק את המילים "או בהתאם " ועד לסוף המשפט.
המציעים מופנים לתשובה  20לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.22

סעיף  ,6.2עמוד  8למסמכי המכרז – שאלה :הסעיף אינו ברור ,נבקש להבהיר מה תוקפה
של הצעת הזוכה החלופי.
הבהרה:
תוקף הצעת הזוכה החלופי הינה חצי שנה במקרה ולא הופסקה ההתקשרות עם הזוכה
המקורי ,או שנה במקרה וההתקשרות עם הזוכה המקורי בוטלה.

.23

סעיפים  ,12.2-12.3עמודים  11-10למסמכי המכרז – שאלה :מבוקש להבהיר כי חילוט
הערבות יעשה בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב בת  14ימים תוך מתן הזדמנות לתיקון וכי
במקרה של סיכול /כוח עליון ו/או בשל נסיבות שאינן תלויות/קשורות במציע ,הערבות לא
תחולט .כמו כן ,מבוקש כי פיצוי יהא בגין נזקים שנגרמו לאשכול בפועל.
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
אחרי סעיף  ,12.4בעמוד  ,12יבוא סעיף  12.5חדש ,כדלקמן" :חילוט הערבות ,כולה או
חלקה ,בהתאם להוראות מכרז זה ,תעשה לאחר שהאשכול התריע בפני המציע על הכוונה
לפרוע את הערבות ,ונתן למציע הזדמנות של  5ימים לתקן את ההפרה".
חתימת המציע _________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
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.24

סעיף  ,13.4עמוד  11למסמכי המכרז – שאלה :מבוקש לתחום בזמן את הארכת תוקף
ההצעה ב 30 -ימים בלבד וכי כל הארכה נוספת תהיה טעונה הסכמת הספק.
הבקשה נדחית.

.25

סעיף  ,17.3בעמוד  17למסמכי המכרז – נבקש להבהיר כי האמור יכול בכל זמן שלספק
קיים מלאי זמין של המוצר ,לחילופין נבקש בסיפא " ובלבד כי הזמנת הרשות קיימת במלאי
הספק" .האמור רלוונטי גם לסעיף  4.4בעמוד  53למסמכי המכרז.
המציעים מופנים לסעיף  5.12לאמנת השירות ,בעמודים  55-54למסמכי המכרז.

.26

סעיף  ,17.3בעמוד  17למסמכי המכרז – נבקש להבהיר כי האמור יכול בכל זמן שלספק
קיים מלאי זמין של המוצר ,לחילופין נבקש בסיפא "ובלבד כי הזמנת הרשות קיימת במלאי
הספק".
המציעים מופנים לתשובה  23לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.27

סעיף  ,17.4בעמוד  17למסמכי המכרז – נבקש כי האמור יחול רק ככל ומדובר בהפרה
בנסיבות שבשליטת הספק.
הבקשה נדחית.

.28

סעיף  ,17.5בעמוד  18למסמכי המכרז – נבקש שהעמלה לאשכול תשולם בתום כל רבעון
לאחר קבלת התשלום מרשויות האשכול.
הבקשה נדחית.

.29

סעיפים  , 17.6 – 17.5בעמוד  18למסמכי המכרז – ההוראה אינה מקובלת בהתקשרות
בהתקשרות מעין זו נשוא המכרז .נבקש למחוק את הסעיף .הבהרה זו רלוונטית גם לסעיף
 16במסמך א.1-
הבקשה נדחית.

.30

סעיף  ,17.5עמוד  18למסמכי המכרז – שאלה :המשתתפים במכרז רכשו את מסמכי המכרז
כתנאי להגשה כך שחלה על הספק כבר השתתפות בגין עריכת המכרז .אין סיבה כי האשכול
ירוויח מכל הזמנה של הרשויות מול הספק .מבוקש לבטל סעיף זה .לחילופין ,מבוקש
להעמיד את גובה התשלום על .1%
הבקשה נדחית.

.31

סעיף  17.5בעמוד  18למסמכי המכרז – נבקש שהעמלה לאשכול תשולם בתום כל רבעון
לאחר קבלת התשלום מרשויות האשכול.
הבקשה נדחית.

6

חתימת המציע _________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז מס'  04/2021לאספקת מחשבים למוסדות חינוך ומחשבים משרדיים

.32

סעיף  17.6בעמוד  18למסמכי המכרז – נבקש להבהיר כי בטרם חילוט הערבות תינתן
הודעה מראש ובכתב בדבר ההפרה וכן הזדמנות סבירה לתקנה.
המציעים מופנים לתשובה  23לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.33

סעיף  17.6בעמוד  18למסמכי המכרז – נבקש להבהיר כי בטרם חילוט הערבות תינתן
הודעה מראש ובכתב בדבר ההפרה וכן הזדמנות סבירה לתקנה.
המציעים מופנים לתשובה  23לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.34

סעיפים  19.10-19.9בעמודים  20-19למסמכי המכרז – נבקש להבהיר כי אין באמור בסעיף
זה כדי לגרוע מזכויות המציע על פי דין .אין ראוי לדרוש ממציע לוותר מראש על זכויות
המוקנות לו על פי דין ו/או על זכותו לפנות לערכאות לקבלת סעד.
הבקשה נדחית.

.35

אישור עורך הדין בעמוד  21למסמכי המכרז – בקש למחוק מהסיפא את המילים "לכל דבר
ועניין" ובמקומם לכתוב את המילים " -לצורכי מכרז זה" שכן למציע פרוטוקול מורשי
חתימה מוסדר אשר מוגבל בסכומים.
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
המציעים יתקנו בכתב יד ע"ג מסמכי המכרז את אישור עו"ד ,כך שבמקום המילים "לכל
דבר ועניין" ירשמו את המילים "לצורכי מכרז זה".

.36

סעיף אישור עו"ד ,בעמוד  21למסמכי המכרז  -נבקש להחליף את המילים "לכל דבר ועניין"
במילים "בקשר עם מכרז זה".
המציעים מופנים לתשובה  35לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

מסמך א – 1-הצהרת הספק
.37

סעיף  2בעמוד  22למסמכי המכרז – נבקש להבהיר למה הכוונה ביחס לאמור בסעיף
"מכירים את רשויות האשכול ,הדרכים בהן ,האזורים השונים ברשויות ,את מבני הציבור
וכל נתון אחר אשר יש בו כדי להשפיע על הצעתינו? ברור איפוא כי אין ביכולתו של הספק
להכיר את האמור בסעיף זה וחזקה על המזמין להודיע ככל שהוא סבור כי יש ברשויות פרט
כאמור אשר עשוי להביא להוצאות לא צפויות על המציע.
הבהרה:
המציע לא ישמע בטענה בדבר אי יכולתו לספק את המחשבים ואת השירותים מושא מכרז
זה ,עקב היעדר מידע כלשהו .אין זהות בין האשכול לרשויות האשכול ,והאשכול אינו
נושא מידע לגבי רשויות האשכול.
חתימת המציע _________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות

7

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז מס'  04/2021לאספקת מחשבים למוסדות חינוך ומחשבים משרדיים

.38

סעיף  4בעמוד  22למסמכי המכרז – נבקש למחוק את המילים "לשביעות רצונן הגמור" שכן
מדובר במונח סובייקטיבי שאינו ניתן למדידה ו/או לצפיה .לחילופין יש לכתוב "בהתאם
לאמור במסמכי המכרז על נספחיו".
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח הצהרת המציע כנספח  .2המציעים יעשו
שימוש בנספח  2הנ"ל במקום נספח א 2-בעמודים  26-22למסמכי המכרז.

.39

סעיף  ,4בעמוד  22למסמכי המכרז – המונח "שביעות רצונן הגמור של רשויות האשכול"
מופיע כקריטריון לבדיקת עמידת הספק בהתחייבויותיו ולקבלת התמורה .מאחר
שהמדובר בקריטריון סובייקטיבי לחלוטין ,יקשה על הספק ,מטבע הדברים ,להיערך
בהתאם על מנת להבטיח עמידה בקריטריון זה .לפיכך ,נבקש להחליף את המילים
"לשביעות רצונן הגמור של רשויות האשכול " במילים "בהתאם להוראות הסכם זה".
המציעים מופנים לנספח  2למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.40

סעיף  ,9עמוד  23למסמכי המכרז – שאלה :בהתאם למצב הנוכחי בתעשיית המחשבים
העולמית נדרש זמן אספקה של כ 50-ימי עסקים ,נא אישורכם לכך.
הבהרה:
מועד האספקה יהיה כמפורט באמנת השירות.

.41

סעיף  ,9עמוד  23למסמכי המכרז – שאלה :אספקת מחשבים הינה מהות ההתקשרות.
הסעיף מיותר ומבוקש למחוק אותו במיוחד לאור ההתחייבות בסעיף לספק את המחשבים
באופן מידי.
הבקשה נדחית.

.42

סעיף  11בעמוד  23למסמכי המכרז – נבקש להוסיף "ובלבד שזכויות הספק לא תיפגענה".
המציעים מופנים לנספח  2למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.43

סעיף  ,13עמוד  23למסמכי המכרז – שאלה :מבוקש לשנות את המועד להשבת ערבות
למציע שהצעתו ללא יאוחר מ 30 -ימים.
הבקשה נדחית.

.44

סעיף  21בעמוד  25למסמכי המכרז – נבקש למחוק את הסעיף .אנחנו נבקש כי כמתחייב
מההיגיון הבריא ומחובת תום הלב כי תינתן הודעה בכתב בטרם בגין כל הפרה והזדמנות
סבירה לתיקון הדרוש תיקון.
המציעים מופנים לנספח  2למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.
חתימת המציע _________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות

8

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז מס'  04/2021לאספקת מחשבים למוסדות חינוך ומחשבים משרדיים
.45

סעיף  , 21בעמוד  25למסמכי המכרז – נבקש למחוק את הסעיף ולקבוע כי על המזמין
להתריע בפני הספק אודות כל הפרה שהתבצעה על ידי הספק ולאפשר לו לתקן את ההפרה
בהתאם למבוקש לעיל ולהלן ,לפני נקיטת סנקציה כלשהי כנגד הספק.
המציעים מופנים לנספח  2למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.46

סעיף ,21 :עמוד ,25 :למסמכי המכרז :מסמך א' ,1השאלה :נבקש למחוק סעיף זה אשר
שולל את זכות קבלת התראה במקרה של הפרה .מדובר בסעיף לא סביר ואינו הוגן במסגרת
התקשרות בין צדדים עסקיים.
המציעים מופנים לנספח  2למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.47

שמות מורשי החתימה בעמוד  25למסמכי המכרז – נבקש להבהיר כי שמות מורשי החתימה
הנדרשים כאן הינם השמות שמוסמכים לחייב את התאגיד בקשר עם מכרז זה וכן גם לעניין
הנוסח בנספח א' .5
ההערה נרשמה.

מסמך א – 2-הצעת המחיר
.48

סעיף  ,1עמוד  27למסמכי המכרז – שאלה :מבוקשים מחירי פריטים בשקלים חדשים , ₪
מאחר וכל תעשיית המחשבים מתומחרת בדולרים  ,נדרשת הגשת מחירי פריטים בדולרים
 ,נא אישורכם.
הבקשה נדחית.

.49

סעיף  ,2עמוד  27למסמכי המכרז – שאלה :תוקף ההצעה המבוקשת :שנה  ,עקב הדינמיות
בעלויות רכיבי המחשבים נדרש תוקף להצעה למשך חצי שנה ולאחר מכן תיקוף למחיר ,נא
אישורכם.
הבקשה נדחית.

.50

סעיף  ,8.1.2.4עמוד  10למסמכי המכרז – שאלה :נבקש להוסיף לסיפא של הסעיף את
המילים" :על אף האמור ,אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה ,אלא אם
חלפו  10ימים ממועד בקשת האשכול בכתב ,להמצאת אישור כאמור ובכפוף לשמירת רצף
ביטוחי.
הבקשה נדחית.

חתימת המציע _________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות

9

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז מס'  04/2021לאספקת מחשבים למוסדות חינוך ומחשבים משרדיים
נספח א' – 5-אישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע
.51

סעיף אישור עו"ד ,בעמוד  31למסמכי המכרז – נבקש לשנות את נוסח אישור זכויות
החתימה ,כך שיובהר כי חתימת מורשי החתימה מחייבת את המציע לכל הדרוש לצרכי
מכרז זה בלבד .הבהרה זו רלוונטית גם לאישור עו"ד בנספחים א ,7-א 13-ומסמך ב' (.אמנת
השירות)
המציעים מופנים לתשובה  35לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

נספח א' 8-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
.52

סעיף  ,3בעמוד  34למסמכי המכרז – באשר לדרישה להצהרה גם ביחס ל"בעל זיקה"  -נבקש
להבהיר כי הספק הינו חברה בת של חברה ציבורית ,אשר נשלטת ,בשרשור ע"י חברה
ציבורית זרה .בשים לב שלבעלי השליטה אין קשר לפעילות הספק ו/או ליכולתו לעמוד
בתנאי המכרז ,ולאור המבנה התאגידי המתואר ,ממילא הספק אינו יכול להצהיר בשם בעלי
השליטה בו ,מבוקש כי ההתייחסות בסעיף זה תהא לספק ולא לבעל זיקה (ככל שבקשתנו
לא תתקבל ,ההצהרה ביחס לבעלי זיקה יכולה להינתן למיטב הידיעה בלבד).
המציעים מופנים לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-

.53

סעיף  ,4בעמוד  34למסמכי המכרז – נבקש למחוק את המילים "אישית ובאחריותי ,ומבלי
לגרוע מכך היא תיראה אף" ולהבהיר כי ככל שהמציע הוא תאגיד ,ההצעה מחייבת את
המציע ולא את החתומים מטעמו על ההצעה ו/או על מסמכי המכרז.
המציעים מופנים לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-

10

נספח א – 10-אישור רו"ח על מחזור כספי
.54

עמוד  37למסמכי המכרז – שאלה :נבקש לדחות עת מועד הגשת המכרז על מנת שיאפשרו
לסיים את הביקורות של שנת  2020ולאשר את המחזור.
הבקשה נדחית.

.56

סעיף כללי ,בעמוד  37-38למסמכי המכרז  -נבקש כי הנוסח יהיה דומה ולפי המוסכם בין
לשכת רו״ח לבין החשכ״ל במשרד האוצר ,כך שיציג את כלל המידע הרלוונטי להצעתנו זו.
כמו כן ,נודה על כך שרו״ח מבקר של המציע ,יוכל לספר אישור זה בהתבסס על הדוחות
הכספיים המבוקרים של המציע ובנוסח המקובל וללא הצורך לספק דוח ממחושב משירות
עיבוד נתונים .לנוחיותכם רצ״ב הלינק לנוסח המקובל:
https://mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/T07040001020101.DOCX

.55

חתימת המציע _________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז מס'  04/2021לאספקת מחשבים למוסדות חינוך ומחשבים משרדיים
הבקשה אינה ברורה.
נספח א 10-נשען על הנוסח המוסכם בין לשכת רו״ח לבין החשכ״ל.
.57

סעיף ד' ,עמוד  38למסמכי המכרז – שאלה :נבקש להוריד את הסוגריים בסוף הפסקה או
לכלול התייחסות ספציפית אחרת שתבקשו.
הבקשה נדחית.

נספח א – 12-הצהרת שיעור המרכיב הישראלי בהצעה (העדפת תוצרת הארץ)
.58

עמוד  41למסמכי המכרז שאלה:
לא צורפה שאלה.

נספח א15-א – הצהרת משתתף מקומי
.59

עמוד  48למסמכי המכרז – אנו סבורים כי חלה טעות סופר אצלכם בעניין שמות רשויות
האשכול לעניין הצהרה זו.
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח הצהרת משתתף מקומי כנספח .1
המציעים יעשו שימוש בנספח  1הנ"ל במקום נספח א15-א בעמוד  48למסמכי המכרז.

מסמך ב' – אמנת השירות
.60

סעיף  ,2עמוד  51למסמכי המכרז – השאלה :נבקש שיובהר שהאחריות למוצרים הינה
בהתאם ובכפוף למדיניות היצרן הרלוונטי במוצר וכן שיובהר שהספק לא יהיה אחראי
לתיקון נזקים או תקלות במקרה של ביצוע שינוי ו/או התאמה ו/או תחזוקה ו/או תיקון או
טיפול של הציוד ע"י גורם שאינו מטעמו ושלא באישורו המוקדם וכן במקרה של שימוש
בפריטים בניגוד להוראות היצרן ו/או הספק .בנוסף ,לא יהיה אחראי הספק לתיקון נזקים
או תקלות שנגרמו בפריטים בזדון או במתכוון .כמו כן ,נבקש שיובהר שהספק אינו אחראי
לנזקים שאירעו לציוד כתוצאה מ :א) עבודות תשתית כגון בינוי וכבילה או עבודות חשמל
חיצוניות לציוד .ב) נזקים שאירעו למערכות הפעלה או תוכנות כתוצאה מתאונה ,רשלנות,
שימוש לא נכון ,תכנון לא מתאים ,תקלה בזרם החשמל ,תקלה במיזוג האוויר ,תקלה
במערכת פיקוח לחות .ג) נזקים שאירעו כתוצאה מכוח עליון .ד) נזקים שאירעו כתוצאה
מאחסון ו/או התקנה בסביבה לא מתאימה ו/או בניגוד להוראות היצרן או הספק.
המציעים מופנים לסעיף  84להלן במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.
חתימת המציע _________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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.61

סעיף  , 2.8בעמוד  52למסמכי המכרז – נבקש להבהיר כי החלפת ציוד לקוי תהיה בהתאם
למדיניות הצרכן.
הבקשה נדחית.

.62

סעיף  ,4.1עמוד  53למסמכי המכרז – שאלה :בהתאם למצב הנוכחי בתעשיית המחשבים
העולמית נדרש זמן אספקה של כ 50-ימי עסקים  ,נא אישורכם לכך.
הבקשה נדחית.

.63

סעיף  ,4.3עמוד  53למסמכי המכרז – שאלה :מבוקש לבטל את הדרישה למערכת שלית
הודעות לסלולרי ולהעמיד דרישה לשליחת הודעות באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד.
הבקשה נדחית.

.64

סעיף  4.4בעמוד  53למסמכי המכרז – נבקש להבהיר כי האמור יכול בכל זמן שלספק קיים
מלאי זמין של המוצר ,לחילופין נבקש בסיפא " ובלבד כי הזמנת הרשות קיימת במלאי
הספק".
הבקשה נדחית.

.65

סעיף  ,4.5בעמוד  53למסמכי המכרז – נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "ויחול
האמור בסעיף  4.4לעיל בדבר החלפת הזמנה".
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
במקום האמור בסעיף  ,4.5בעמוד  53למסמכי המכרז ,יבוא" :אם נספק פריטים שאינם
תואמים את דרישות המכרז או פריטים פגומים או תקולים או שאינם חדשים ,יחשבו אלו
כפריטים שלא סופקו כלל ,ויחול האמור בסעיף  4.4לעיל".

.66

סעיף  4.5בעמוד  53למסמכי המכרז – נבקש להבהיר כי במקרה של אספקת שאינם תואמים
את דרישות המכרז ו/או אספקת פריטים פגומים ,או תקולים  /שאינם חדשים פריטים אלו
יושבו לספק באריזתם המקורית ובהתאם לדרישות היצרן והחוק הרלוונטי.
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח הזמנה כנספח  .3המציעים יעשו שימוש
בנספח  3הנ"ל במקום נספח ב 2-בעמודים  68-67למסמכי המכרז.

.67

סעיף  ,5.7עמוד  54למסמכי המכרז – שאלה :מבוקשים מחירי פריטים בשקלים חדשים ₪
 ,מאחר וכל תעשיית המחשבים מתומחרת בדולרים  ,נדרשת הגשת מחירי פריטים בדולרים
 ,נא אישורכם.
הבקשה נדחית.
חתימת המציע _________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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.68

סעיף  ,5.10עמוד  54למסמכי המכרז – שאלה :סעיף זה איננו מקובל  ,נבקשכם לבטלו.
הבקשה נדחית.

.69

סעיף  5.10בעמוד  54למסמכי המכרז – נבקש להבהיר כי האמור לא יכול במקום שבו
הספק התריע בפני המזמין כי ישנו עיכוב במועד האספקה שאינו באחריות הספק.
הבקשה נדחית.

.70

סעיף  ,5.11בעמוד  54למסמכי המכרז  -נבקש שהאמור בסעיף יהיה כפוף להתראה של 30
ימים ככל שמדובר בהפרה שאינה יסודית ולהתראה של  14ימים ככל שמדובר בהפרה
יסודית ,ובמתן הזדמנות לספק לתקן את ההפרה הנטענת.
המציעים מופנים לסעיף  14לאמנת השירות ,עמודים  63-62למסמכי המכרז.

.71

סעיף  ,5.11עמוד  54למסמכי המכרז – שאלה :סעיף זה איננו מקובל  ,נבקשכם לבטלו.
הבקשה נדחית.

.72

סעיף  ,5.12.3.1עמוד  55למסמכי המכרז – שאלה :מבוקש לספק במקום הדגם שייצורו
הופסק ,ציוד שתכונותיו זהות בלבד לתכונות הציוד במחיר של הדגם המקורי .נא
אישורכם.
הבקשה נדחית.

.73

סעיף  ,5.12.3.1בעמוד  55למסמכי המכרז  -נבקש להבהיר כי ככל שלא תהיה באפשרות
הספק לספק דגם מסוים בשל נסיבות שאינן תלויות בו ,כמו הפסקת ייצור ,האשכול יהיה
רשאי לבחור דגם חלופי לפי שיקול דעתו ,אך ככל שתכונותיו עולות על הדגם המקורי,
יסכימו הצדדים על מחיר עבורו.
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
במקום האמור בסעיף  ,5.12.3.1בעמוד  55למסמכי המכרז ,יבוא" :לדרוש מאיתנו לספק
במקום הדגם שייצורו הופסק ,ציוד שתכונותיו עולות או זהות (על פי בדיקת וקביעת
המזמין) על תכונות הציוד במחיר של הדגם המקורי ,אלא אם מחיר היצרן עבור הדגם
החדש גבוה ב 10%-או יותר מהדגם המקורי ,כי אז יוסכם מחיר הדגם החדש ביננו לבין
המזמין".

.74

סעיף  , 6.2בעמוד  55למסמכי המכרז – נבקש להוסיף את החריגים המקובלים ל"מידע"
החייב בחובת סודיות( :א) מידע שהיה בידי הספק טרם מסירתו מהמזמין( ,ב) מידע שהגיע
לידיעת הספק מצד שלישי ללא חובת סודיות( ,ג) מידע שפותח על ידי הספק באופן עצמאי.
הבקשה מתקבלת אופן הבא:

חתימת המציע _________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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אחרי סעיף  ,6.4בעמוד  55למסמכי המכרז ,יבוא סעיף  6.5חדש ,כדלקמן" :האמור לעיל
בסעיף  6זה ,לא יחול על מידע שהיה בידי הספק טרם מסירתו מהמזמין ,מידע שהגיע
לידיעת הספק מצד שלישי ללא חובת סודיות ,ומידע שפותח על ידי הספק באופן עצמאי".
.75

סעיף  ,6.2עמוד  55למסמכי המכרז – שאלה :מבוקש להוסיף לחריגים למידע סודי ,מידע
שנתקבל על ידי צ"ג שלא עקב הפרת חובת הסודיות ,מידע שיש לגלותו על פי דין ,ומידע
שהיה אצל הספק עובר למתן השירותים.
המציעים מופנים לתשובה  74לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.76

סעיף  6.2בעמוד  55למסמכי המכרז  -נבקש להוסיף כי הספק יהא רשאי להעביר מידע
כאמור לקבלני המשנה שלו ולחברות הקשורות לו – לשם ביצוע הפרויקט.
הבהרה:
מידע המועבר לקבלן משנה לשם מתן השירות אינו מהווה הפרה של אמנת השירות.

.77

סעיף  ,9עמודים  58-59למסמכי המכרז – אנחנו מבקשים לדעת איזה רמת שירות נדרשת
לאחר אספקת המחשבים  ,ניידים  ,מסכים וציוד נילווה? האם השירות באתרי הלקוח  ,או
במעבדות השירות של הספק? מהי רמת ה SLA -הנדרשת לביצוע השירות? מה זמן התגובה
לכל תקלה? אם לוקחים ציוד למעבדה  ,תוך כמה זמן צריך לשלוח חזרה או לתת חילופי?
כל הפרטים הנ"ל צריכים להיות רשומים בבירור בפרק ב' – אמנת השירות ,אך לא מצאתי
אותם.
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
אחרי סעיף  9.6לאמנת השירות ,בעמוד  58למסמכי המכרז ,יבוא סעיף  9.7חדש ,כדלקמן:
"מועד מתן שירות תיקון תקלות
 9.7.1קריאת שירות בימי א'-ה' מהשעה  8:00ועד השעה  17:00בתקלה רגילה בציוד
שסופק ותקלות שניתן לפתור אותן מרחוק על ידי תמיכה טלפונית /התחברות
מרחוק יענו ויטופלו באותו יום.
 9.7.2כל קריאה אחרת – להלן – תקלה חמורה:
 9.7.2.1קריאה בימי א'-ה' עד השעה  12:00תיענה באותו היום על ידי הגעת
טכנאי לאתר הרשות.
 9.7.2.2קריאה בימי א'-ה' משעה  12:01תענה למחרת היום בבוקר עד לשעה
 10:00על ידי הגעת טכנאי לאתר הרשות.
9.7.3

סיום טיפול בתקלה יהיה לכל המאוחר עד  24שעות מרגע ההגעה לטיפול באתר
המזמין.
תקלה המשביתה ציוד או שנדרש להחליפו ,הציוד החלופי שהספק ייתן יהיה
ברמה זהה או גבוהה לציוד שהוחלף.

חתימת המציע _________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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 9.7.4עם סיום הטיפול בתקלה ,יוחזר הציוד למקומו המקורי כפי שהיה במקור ,כאשר
הציוד שמיש .הטכנאי ידווח לנציג המזמין על אופן הטיפול בתקלה ,ויקבל את
אישורו בכתב לכך שהתקלה נפתרה".
אחרי סעיף  10.5לאמנת השירות ,בעמוד  ,58יבואו סעיפים חדשים כדלקמן:
"10.5א זמן תגובה לתקלה חמורה – אי עמידה במועדים הנקובים –  ₪ 25בגין כל יום (יום
עבודה) ,או חלקו ,מהיומיים הראשונים ₪ 100 .בגין כל יום פיגור ,או חלקו מעבר
לכך ,כל הסכומים הנם עבור כל מחשב עם תקלה.
10.5ב זמן תגובה לתקלה רגילה – אי עמידה במועדים הנקובים –  ₪ 15בגין כל יום (יום
עבודה) ,או חלקו ,מהיומיים הראשונים ₪ 50 .בגין כל יום פיגור ,או חלקו מעבר
לכך ,כל הסכומים הנם עבור כל מחשב עם תקלה.
10.5ג החלפת מחשב או ציוד תקול במחשב או ציוד אחר באופן קבוע – אי עמידה
במועדים הנקובים –  ₪ 15בגין כל יום (יום עבודה) ,או חלקו ,מהיומיים
הראשונים ₪ 50 .בגין כל יום פיגור ,או חלקו מעבר לכך ,כל הסכומים הנם עבור
כל מחשב עם תקלה".
.78

סעיף  ,9.6בעמוד  57למסמכי המכרז – נבקש כי :חילוט הערבות יבוצע לאחר מתן הודעה
מראש ובכתב לספק וארכה סבירה לתיקון ההפרה ,בטרם חילוט הערבות .הסכום שיחולט
ישקף את הנזק שנגרם בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.
המציעים מופנים לסעיף  14לאמנת השירות ,עמודים  63-62למסמכי המכרז.

.79

סעיף  ,10עמוד  ,58למסמכי המכרז – השאלה :נבקש שיובהר כי הטלת הפיצוי תחול רק
במקרה שההפרה ו/או העיכוב נבעו מסיבות התלויות בספק ו/או מי מטעמו וכי סך כל
הפיצויים המצטברים שניתן להטיל על הספק במסגרת מכרז זה לא יעלה על  20%מהתמורה
השנתית המשולמת לספק מכוח מכרז זה.
הבקשה נדחית.

.80

סעיף  ,10.3עמוד  58למסמכי המכרז – שאלה :לא מקובל .בהתאם למצב הנוכחי בתעשיית
המחשבים העולמית נדרש זמן אספקה של כ 50-ימי עסקים  ,נא אישורכם לכך.
הבקשה נדחית.

.81

סעיף  ,10בעמוד  58למסמכי המכרז – נבקש להבהיר כי :לא יוטל על הספק פיצוי מוסכם
בגין איחור/עיכוב בלוחות הזמנים שנגרמו בשל נסיבות שאינן בשליטתו הסבירה של הספק,
למשל נסיבות שבשליטת המזמין ו/או מי מטעמו ,ו/או בנסיבות שבשליטת צד שלישי
כלשהו ו/או בנסיבות של כוח עליון .כי טרם הטלת פיצוי מוסכם (למעט כאמור בסעיף )10.1
תימסר לספק התראה בכתב מהמזמין ,ותינתן לספק שהות סבירה לתיקון הטעון תיקון
כמפורט בהודעת המזמין.
חתימת המציע _________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות

15

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז מס'  04/2021לאספקת מחשבים למוסדות חינוך ומחשבים משרדיים
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
אחרי סעיף  13לאמנת השירות ,בעמוד  62למסמכי המכרז ,יבוא סעיף 13א חדש ,כדלקמן:
"כח עליון:
13א 1.למרות כל האמור באמנת שירות זו ,איחור בביצוע התחייבויותינו כאמור באמנת
שירות זו אשר יגרם בשל כוח עליון ,לא יחשב כהפרה של אמנת שירות זו .ביצוע
ההתחייבות יושלם מיד לאחר סיומה של המניעה לקיומו עקב הכוח העליון.
13א 2.המונח כח עליון ( )FORCE MAJEUREבסעיף זה פירושו אך ורק – ACT OF
 ,GODובנוסף לכך השבתה מלאה של כל המתקנים והפעילות שלנו בנסיבות
שאינן בשליטתנו וזאת אך ורק מחמת שריפה ,שביתה כללית של עובדינו המהווה
חלק משביתה או השבתה כללית באותו אזור או באותו ענף הקשור בביצוע
השירותים נשוא אמנת שירות זו ,הפרעה מאורגנת למהלך התקין של פעילותנו,
השבתת מרבית עובדינו או מתקנינו כתוצאה מביצוע של הוראות מחייבות של
המוסדות המוסמכים של המדינה ,וכן מלחמת פרעות או מעשים מלחמתיים".
.82

סעיפים  ,10.6-10.4עמוד  57למסמכי המכרז – נבקש למחוק את הסעיפים  .10.4-10.6ככל
שמוצר מסוים אינו תואם את הזמנת המזמין ,המזמין יבקש את החלפת המוצר וההחלפה
תיעשה תוך שני ימי עסקים כאמור בסעיף  4.4לאמנת השירות.
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
אחרי סעיף  ,10.10בעמוד  58למסמכי המכרז ,יבוא סעיף  10.11חדש ,כדלקמן" :מובהר
בזאת ,כי תנאי למימוש זכותו של המזמין לפיצוי המוסכם בסעיף  10הינו כי המזמין הודיע
לנו בכתב על ההפרה ,וכי אפשר לנו לתקן את ההפרה בתוך  5ימים".

.83

סעיף  ,11עמוד  ,58למסמכי המכרז – השאלה :נבקש הבהרה לתקן הסעיף בהתאם
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 הספק לא יישא
באחריות לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים ,לרבות אך לא רק ,אובדן נתונים
וזאת עד לתקרה כוללת והמצטברת שלא תעלה על התמורה החוזית השנתית ששולמה
לספק במסגרת הסכם זה.
המציעים מופנים לתשובה  91להלן במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.84

סעיפים  , 11.2 – 11.1בעמוד  58למסמכי המכרז  -נבקש להבהיר כי שירותי האחריות,
התמיכה ,והתחזוקה ,ככל שיהיו ,לרבות בתקופת האחריות ,אינם כוללים טיפול בנזק או
תקלה אשר נגרמו בשל המקרים המפורטים להלן )1( :שימוש או הפעלה לא נכונים של
המוצרים או של כל חלק מהם )2( .ביצוע עבודה או שינויים במוצרים או בכל חלק מהם על
ידי גורם כלשהו לבד מעובדי הספק או קבלני משנה שלו )3( .שימוש בתוכנה ,חומרה ,מדיה,
מוצרים מתכלים או מוצרים אחרים שלא סופקו ע"י הספק )4( .מעשה זדון ,תאונה ,כוח
חתימת המציע _________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז מס'  04/2021לאספקת מחשבים למוסדות חינוך ומחשבים משרדיים
עליון או פגעי טבע למיניהם ,הזנחה ,נזק בשל אש או מים ,הפרעות חשמליות או סיבות
אחרות שמעבר לשליטתו של הספק )5( .תחזוקה או כיול לקויים או בלתי נאותים )6( .תנאי
אתר שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה לקיום סביבת עבודה נאותה )7( .הובלה שלא
על ידי נותן השירותים )8( .הפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות
שיגרמו בשל מערכות המזמין ו/או רשת הטלפונים הציבורית ו/או בשל כל רשת תקשורת
אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב תקשורת אחר ( )9תקלות בתוכנה שאיננה נתמכת
ע"י היצרן (/)end of supportתקלות בחומרה שאיננה נמכרת ע"י היצרן (.)End of life
בנוסף ,נבקש להבהיר כי כל מוצר יסופק  AS ISבכפוף ובהתאם לתנאי הרישיון של היצרן.
הספק לא יהיה אחראי לכל תקלה או פגם במוצר כאמור ,אלא לביצוע השירותים הנדרשים
בהסכם בלבד.
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
אחרי סעיף  ,11.4בעמוד  59למסמכי המכרז ,יבוא סעיף  11.5חדש ,כדלקמן:
"האחריות בסעיף  11זה לא כוללים טיפול בנזק או תקלה אשר נגרמו בשל המקרים
המפורטים להלן:
 11.4.1שימוש או הפעלה לא נכונים של המוצרים או של כל חלק מהם.
 11.4.2ביצוע עבודה או שינויים במוצרים או בכל חלק מהם על ידי גורם כלשהו לבד
מעובדינו או קבלני המשנה שלנו.
 11.4.3שימוש בתוכנה ,חומרה ,מדיה ,מוצרים מתכלים או מוצרים אחרים שלא סופקו
ע" הספק.
 11.4.4מעשה זדון ,תאונה ,כוח עליון או פגעי טבע למיניהם ,הזנחה ,נזק בשל אש או
מים ,הפרעות חשמליות או סיבות אחרות שמעבר לשליטת הספק.
 11.4.5תחזוקה או כיול לקויים או בלתי נאותים של ע"י הספק או מי מטעמו.
 11.4.6תנאי אתר שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה לקיום סביבת עבודה נאותה,
ובלבד שהודענו לכם כי מיקום התקנת המוצר אינה מתאימה.
 11.4.7הובלה שלא על ידי הספק.
 11.4.8הפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו בשל
מערכות המזמין ו/או רשת הטלפונים הציבורית ו/או בשל כל רשת תקשורת
אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב תקשורת אחר".
.85

סעיף  , 11.3בעמוד  59למסמכי המכרז – נבקש לקבוע כי אחריות הספק המתוארת בסעיף
תהא בהתאם לדין ומוגבלת לאחריות לנזק ישיר בלבד שנגרם עקב מעשה או מחדל של
הספק ו/או מי מטעמו בנסיבות שבשליטת הספק ,כך שהספק לא יישא באחריות לכל נזק
עקיף ,תוצאתי ,מיוחד או עונשי שייגרם למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו.
בנוסף ,גבול אחריות הספק בגין נזקים כלשהם ,לא יעלה על תקרה כוללת ומצטברת של סך
התמורה ששולמה לספק בפועל במהלך  12החודשים שקדמו לקרות אירוע הנזק.
המציעים מופנים לתשובה  91להלן במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

חתימת המציע _________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז מס'  04/2021לאספקת מחשבים למוסדות חינוך ומחשבים משרדיים
.86

סעיף  ,11.3עמוד  59למסמכי המכרז – שאלה :כמקובל בתחום ,מבוקש לשנות כי אחריות
הספק תהיה על פי דין ולנזקים ישירים בלבד וכי אחריות הספק לא תחול במידה והנזק
נגרם /הפגיעה נגרמו כתוצאה ממעשה ואו מחדל ו/או זדון של האשכול ו/או הרשויות ו/או
צ"ג .בנוסף ,מבוקש להוסיף סעיף המגביל את חבות הספק לגובה התמורה שולמה לרשות
במשך ששת החודשים הקודמים למועד קרות הנזק ו/או הפגיעה.
המציעים מופנים לתשובה  91להלן במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.87

סעיף  11.3עמוד  58למסמכי המכרז – נבקש לשנות את הסעיף כך שאחריות המוצרים תהא
בהתאם לאחריות אשר ניתנת על ידי יצרן המוצר הרלוונטי.
המציעים מופנים לתשובה  84לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.88

סעיף  11.3בעמוד  59למסמכי המכרז – נבקש למחוק את התחלת הסעיף ולקבוע כי אחריות
הספק הינה בהתאם לדין .אין זה ראוי להטיל על הספק אחריות רחבה מהדין ,בשים לב כי
אחריות כזו אינה בת ביטוח.
השאלה אינה עולה מנוסח הסעיף .האחריות היא עפ"י הדין.

.89

סעיף  ,11.4בעמוד  59למסמכי המכרז – נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "או אם
המזמין נושא באחריות על פי דין" .פטירת המזמין מאחריות כאשר האחריות על פי דין
מוטלת עליו ,מטילה נטל כלכלי מיותר על הספק ,שאינו בר ביטוח ,שעה שביטוחי המזמין
מכסים נזקים אלה.
המציעים מופנים לתשובה  84לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.90

סעיף  11.4בעמוד  59למסמכי המכרז – נבקש להבהיר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע
מאחריות המזמין על פי דין.
המציעים מופנים לתשובה  84לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.91

סעיף [ 11.5חדש]  -נבקש להוסיף סעיף חדש כדלקמן" :על אף האמור בכל מקום אחר
בהסכם זה ,מובהר כי הספק לא יישא באחריות לכל נזק עקיף ,תוצאתי ,מיוחד או עונשי
שייגרם למועצה ו/או לצד שלישי כלשהו ,לרבות אובדן הכנסה ,רווח מנוע ,אובדן נתונים,
אובדן זמן מחשב ,שחזור תוכנות ,רכישות מוצרים או שירותים חלופיים על ידי המזמין
(כגון עלות כיסוי) ,עלויות זמן השבתה .הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל
סוג שהוא ,תהא עילתה אשר תהא ,בין חוזית ,בין נזיקית ובין אחרת .בכל מקרה ,גבול
אחריות הספק לפיצוי בגין נזק ישיר ,למעט נזק גוף או נזק לרכוש מוחשי ,לא יעלה על גובה
סך כל התמורה המגיעה לספק על פי חוזה זה ,לאורך כל תקופת החוזה".
הבקשה מתקבלת באופן הבא:

חתימת המציע _________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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אחרי סעיף  11.4באמנת השירות ,בעמוד  59למסמכי המכרז ,יבוא סעיף  11.5חדש,
כדלקמן" :על אף האמור בכל מקום אחר באמנת שירות זו ,מובהר כי אנו לא נישא
באחריות לכל נזק עקיף ,תוצאתי ,מיוחד או עונשי שייגרם למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו,
לרבות אובדן הכנסה ,רווח מנוע ,אובדן נתונים ,אובדן זמן מחשב ,שחזור תוכנות ,רכישות
מוצרים או שירותים חלופיים על ידי המזמין (כגון עלות כיסוי) ,עלויות זמן השבתה.
הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא ,תהא עילתה אשר תהא ,בין
חוזית ,בין נזיקית ובין אחרת .בכל מקרה ,גבול אחריות הספק לפיצוי בגין נזק ישיר,
למעט נזק גוף או נזק לרכוש מוחשי ,לא יעלה על גובה סך כל התמורה המגיעה לנו על פי
אמנת שירות זו".
.92

סעיף  ,12.2עמוד  59למסמכי המכרז – השאלה :מבוקש כי בס"ק  12.2.2המילה "(שנה)"
תמחק.
שאלה לא ברורה .ביטוח הערך למשך שנה קלנדרית ולעיתים ל 18-חודשים.

.93

סעיף  ,12עמוד  59למסמכי המכרז – שאלה:
 .93.1נבקש להוסיף לאחר המילים" :נבצע ונקיים"" את המילים" :באמצעותנו ו/או
באמצעות מי מטעמנו".
 .93.2נבקש להחליף את המילים" :לטובתו והאשכול ורשויות האשכול" במילים:
"לטובתנו ולטובת האשכול ורשויות האשכול בכפוף להרחבות השיפוי שלהלן".
 .93.3נבקש להוסיף לאחר המילים" :והתנאים הנדרשים" את המילה" :להלן".
 .93.4נבקש למחוק את המילים" :לא יפחתו מהמצוין".
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
במקום האמור בסעיף  ,12עמוד  59למסמכי המכרז ,יבוא" :אנו נבצע ונקיים את כל
הביטוחים המפורטים בזה לטובתנו ולטובת האשכול ורשויות האשכול בכפוף להרחבות
השיפוי שלהלן את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים להלן כאשר
גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן":

.94

סעיף  ,12.1עמוד  59למסמכי המכרז – שאלה:
 .94.1ס"ק -12.1.1נבקש להוסיף לאחר המילה" :החוקית" את המילים" :על פי פקודת
הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים ,תש"ם."1980-
 .94.2ס"ק -12.1.3נבקש להחליף את המילים" :יורחב לכסות את" במילים" :לא יכלול
חריג בדבר".
 .94.3ס"ק -12.1.3נבקש לרשום במקום המילים" :חבותו של המבוטח" את המילה:
"חבותנו".
 .94.4ס"ק -12.1.3נבקש להחליף את המילים" :היה ויחשב כמעבידם" במילים" :היה
ונחשב כמעבידם".
 .94.5ס"ק -12.1.4נבקש למחוק את המילה" :כלשהי" לאחר המילים" :מחלת מקצוע".
חתימת המציע _________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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 .94.6ס"ק -12.1.4נבקש להוסיף לאחר המילים" :קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם
שבשירותינו" את המילים" :היה וייחשבו לעובדינו".
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
במקום האמור בסעיף  ,12.1עמוד  59למסמכי המכרז ,יבוא" :ביטוח חבות המעבידים:
 12.1.1נבטח את אחריותנו החוקית על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות
למוצרים פגומים ,תש"ם 1980-כלפי עובדינו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי
מדינת ישראל.
 12.1.2גבול האחריות הינו  ₪ 6,000,000לתובע ו ₪ 20,000,000 -לאירוע ולתקופת
הביטוח.
 12.1.3הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה
ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.
 12.1.4הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את האשכול ורשויות האשכול היה ונטען
לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד
כלשהם כלפי מי מעובדינו ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם שבשירותנו".
 .95סעיף ,12.3 :עמוד  ,59למסמכי המכרז :מסמך ב' -אמנת השירות ,השאלה :מבוקש כי :א.
בס"ק  12.3.1לאחר המילים "נבטח את חבותנו" ייכתב "על פי דין".
בס"ק  12.3.1המילים "לרבות אחריותנו בגין היצרן" תמחקנה.
בס"ק  12.3.3המילה "(שנה)" תמחק.
הבקשה נדחית.
 .96סעיף  ,12.2עמודים  60-59למסמכי המכרז – שאלה:
 .96.1ס"ק -12.2.1נבקש להוסיף לאחר המילים" :כלפי צד שלישי" את המילים" :בגין
נזק".
 .96.2ס"ק -12.2.2נבקש למחוק את המילה(" :שנה)".
 .96.3ס"ק -12.2.4נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים" :למעט החלק ברכוש עליו
פועלים במישרין".
 .96.4ככל והבקשה לעיל לא תאושר נבקש כי יתווספו בסוף הסעיף המילים" :למעט
החלק ברכוש עליו פועלים במישרין שיכוסה עד לתת גבול אחריות בסך 1,000,000
 ₪למקרה ולתקופת הביטוח".
 .96.5ס"ק -12.2.5נבקש להחליף את המילים" :הביטוח יורחב ...מכל סוג שהוא"
במילים" :הביטוח לא יכלול חריג בדבר מכשירי הרמה והנפה ,פריקה וטעינה".
 .96.6ככל והבקשה לעיל לא תאושר ,נבקש כי יימחקו המילים"" :מכל סוג שהוא".
 .96.7ס"ק -12.2.6נבקש להחליף את המילים" :חבותו של המבוטח" במילה" :חבותנו".
 .96.8ס"ק -12.2.7נבקש להחליף את המילה" :והפועלים" במילים" :ובגין הפועלים".
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
חתימת המציע _________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות

20

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז מס'  04/2021לאספקת מחשבים למוסדות חינוך ומחשבים משרדיים
במקום האמור בסעיף  ,12.2עמודים  60-59למסמכי המכרז ,יבוא" :ביטוח אחריות כלפי
צד שלישי:
 12.2.1נבטח את אחריותנו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד
שלישי בגין נזק גוף ורכוש ,בכל תחומי מדינת ישראל.
 12.2.2גבול האחריות של  ₪ 4,000,000למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
 12.2.3בפוליסה יכלל סעיף אחריות צולבת .Cross Liability -
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7

.97

רכוש המזמין ייחשב רכוש צד שלישי למעט החלק ברכוש עליו פועלים במישרין
שיכוסה עד לתת גבול אחריות בסך  ₪ 1,000,000למקרה ולתקופת הביטוח.
הביטוח לא יכלול חריג בדבר מכשירי הרמה והנפה ,פריקה וטעינה .אם קיים
סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה ,הוא יבוטל.
הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של
קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם.
הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את האשכול ורשויות האשכול ככל
שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלינו והפועלים מטעמנו".

סעיף  ,12.3עמוד  60למסמכי המכרז – שאלה:
 .97.1נבקש כי כותרת הסעיף תוחלף במילים" :ביטוח חבות המוצר משולב אחריות
מקצועית".
 .97.2ס"ק -12.3.1נבקש להוסיף לאחר המילים" :את חבותנו" את המילים" :החוקית
על פי דיני מדינת ישראל".
 .97.3ס"ק -12.3.1נבקש למחוק את המילים" :לרבות אחריותנו בגין היצרן".
 .97.4ס"ק  -12.3.1נבקש להוסיף לאחר המילים" :בביטוח חבות המוצר" את המילים:
"משולב אחריות מקצועית".
 .97.5ס"ק -12.3.1נבקש להוסיף לפני המילים" :בגין אספקה" את המילים" :בין היתר".
 .97.6ס"ק -12.3.1נבקש למחוק את המילים" :כולל שירות ואחריות".
 .97.7ס"ק -12.3.1נבקש להחליף את המילים" :בהתאם למכרז" במילים" :בקשר
למכרז".
 .97.8ס"ק -12.3.2נבקש להוסיף לאחר המילה" :דין" את המילה" :ישראלי".
 .97.9ס"ק -12.3.3נבקש למחוק את המילה(" :שנה)".
 .97.10ס"ק -12.3.3נבקש למחוק את המילים" :בגין נזק לגוף ולרכוש".
 .97.11ככל והבקשה לעיל לא תאושר ,נבקש להוסיף לאחר המילים" :בגין נזק לגוף
ולרכוש" את המילים" :לצד ג'".
 .97.12ס"ק -12.3.4נבקש להוסיף לאחר המילים "Cross Liability" :את המילים" :אך
חבות האשכול ורשויות האשכול כלפינו לא תכוסה".
 .97.13ס"ק -12.3.5נבקש למחוק את המילה" :הארכת" ואת המילה" :לפחות".
חתימת המציע _________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז מס'  04/2021לאספקת מחשבים למוסדות חינוך ומחשבים משרדיים
 .97.14ס"ק -12.3.5נבקש להוסיף לאחר המילים 6" :חודשים" את המילים " :למעט
במקרה של מרמה ו/או אי תשלום פרמיה ובתנאי כי לא נערך על ידינו ביטוח אחר
המכסה את אותה החבות".
 .97.15ס"ק -12.3.6נבקש להחליף את המילים" :פגם במוצרים" במילה" :מוצרים".
 .97.16ס"ק -12.3.6נבקש להחליף את המילים" :וכל הפועלים" במילים" :ובגין כל
הפועלים".
 .97.17ס"ק -12.3.6נבקש להחליף את המילה" :מטעמם" במילה" :מטעמנו".
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
במקום האמור בסעיף  ,12.3עמוד  60למסמכי המכרז ,יבוא" :ביטוח חבות המוצר משולב
אחריות מקצועית:
 12.3.1אנו נבטח את חבותנו החוקית על פי דיני מדינת ישראל לרבות אחריותנו בגין
היצרן בביטוח חבות המוצר משולב אחריות מקצועית בין היתר בגין אספקה
והרכבה של מכשור משרדי עבור המזמין כולל שירות ואחריות ,בהתאם למכרז
ואמנת שירות זו.
 12.3.2הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] וכן על
פי חוק האחריות למוצרים פגומים ,תש"ם .1980
 12.3.3גבול האחריות הינו  ₪ 1,000,000למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) בגין נזק לגוף
ולרכוש לצד ג.
 12.3.4בפוליסה יכלל סעיף אחריות צולבת .Cross Liability -
 12.3.5הארכת תקופת הגילוי לפחות  6חודשים.
 12.3.6הביטוח יורחב לשפות את האשכול ורשויות האשכול לגבי אחריותם בגין נזק עקב
פגם במוצרים אשר סופקו עבור המזמין על ידינו וכל הפועלים מטעמנו".
.98

סעיף  ,12.4עמוד  60למסמכי המכרז – השאלה :מבוקש כי:
 .98.1המילה "הנדרשות" תמחק ובמקומה ייכתב "המפורטות לעיל".
 .98.2בס"ק  12.4.2לאחר המילים "אחד הצדדים" ייכתב "במהלך תקופת הביטוח".
 .98.3בס"ק  12.4.3רישא ייכתב "בביטוח חבות מעבידים ו/או בביטוחי הרכוש ככל
שנערכים על ידינו בקשר לפעילות נשוא הסכם זה".
 .98.4בס"ק  12.4.7לאחר המילים "פוליסות נוסח ביטוח ייכתב "(למעט ביטוח חבות
המוצר)" .מאחר שהמציע עורך את ביטוח חבות המוצר בנוסח משולב עם ביטוח
אחריות מקצועית המותאם לחברות מתחום פעילותו ,נבקש להחריג מהאמור
בסעיף זה את ביטוח חבות המוצר.
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
במקום האמור בסעיף  ,12.4עמוד  60למסמכי המכרז ,יבוא" :כללי:
בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

חתימת המציע _________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז מס'  04/2021לאספקת מחשבים למוסדות חינוך ומחשבים משרדיים
 12.4.1לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים האשכול ורשויות האשכול ,בכפוף
להרחבי השיפוי לעיל.
 12.4.2בכל מקרה של שינוי לרעה או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים במהלך תקופת
הביטוח לא יהיה להם כל תוקף אלא ,אם נמסר על כך הודעה מוקדמת של  30יום
במכתב רשום למנכ"ל האשכול.
 12.4.3המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה כלפי
האשכול או רשויות האשכול ועובדיהם ,ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 12.4.4אנו אחראים בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות
ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 12.4.5ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית עלינו.
 12.4.6כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות
המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי האשכול או רשויות האשכול,
והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
 12.4.7תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות
נוסח (למעט ביטוח חבות המוצר) ביט" או נוסח מקביל לו ,בכפוף להרחבת
הכיסויים כמפורט לעיל ולביטול חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי ככל שקיים,
אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק
חוזה ביטוח התשמ"א".1981-
.99

סעיף  12.6עמוד 61 :למסמכי המכרז – השאלה :מבוקש כי :א .המילים "שנה בשנה"
תמחקנה ובמקומן ייכתב "תקופת ביטוח" .ב .המילים "לכל המאוחר שבועיים" תמחקנה.
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
במקום האמור בסעיף  ,12.5עמוד  61למסמכי המכרז ,יבוא" :אנחנו מתחייבים כי בכל
תקופת אמנת שירות זו בתוקף ,וכל עוד אחריותנו קיימת ,להחזיק בתוקף את פוליסות
הביטוח .אנחנו מתחייבים כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידינו מדי תקופת הביטוח,
כל עוד אמנת שירות זו בתוקף .אנו מתחייבים להציג את העתקי פוליסות הביטוח
המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למנכ"ל
האשכול ובלבד שאישור ביטוח חדש יימסר לפני תום תקופת הביטוח".

.100

סעיף  ,13.3בעמוד  61למסמכי המכרז – נבקש לקבוע כי התחייבות הספק לשיפוי לפי
התקשרות זו תהא כפופה לקבלת פס"ד חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת וכן בכפוף למתן
הודעה מראש ,בכפוף לכך שהמזמין יודיע לספק בכתב לספק עם היוודע לו על
תביעה/דרישה ,ישתף פעולה עם הספק ויעניק לספק את השליטה הבלעדית בניהול ההגנה
או בהסדר פשרה ולא יתפשר בכל תביעה/דרישה כאמור ללא קבלת הסכמת המציע מראש
ובכתב ("תנאי השיפוי") .הבהרה זו רלוונטית גם לסעיף  13.8לאמנת השירות.
חתימת המציע _________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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מכרז מס'  04/2021לאספקת מחשבים למוסדות חינוך ומחשבים משרדיים
המציעים מופנים לתשובה  104לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.
.101

סעיף  ,12.4עמוד  61-60למסמכי המכרז – שאלה:
 .101.1ס"ק -12.4.2נבקש להחליף את המילה" :צמצום" במילים" :שינוי לרעה".
 .101.2ס"ק -12.4.2נבקש להוסיף לאחר המילים" :ע"י אחד הצדדים" את המילים:
"במשך תקופת הביטוח".
 .101.3ס"ק -12.4.2נבקש להחליף את המילים" :במכתב רשום" במילה" :בכתב".
 .101.4ס"ק -12.4.2נבקש להוסיף כתובת למשלוח דואר למנכ"ל האשכול.
 .101.5ס"ק -12.4.3נבקש למחוק סעיף זה שכן כל הביטוחים הנדרשים הינם ביטוחי
חבויות.
 .101.6ככל והבקשה לעיל לא תתקבל נבקש למחוק את המילה" :כל" לפני המילה:
"זכות".
 .101.7ס"ק -12.4.6נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים" :בקשר לשירותים נשוא
המכרז".
 .101.8ס"ק -12.4.7נבקש להוסיף לאחר המילים" :של הפוליסות הנ"ל" את המילים:
"למעט פוליסת ביטוח חבות המוצר משולב אחריות מקצועית".
 .101.9ס"ק -12.4.7נבקש להחליף את המילים" :לא יפחתו מהמקובל" במילה" :יהיו".
 .101.10ס"ק -12.4.7נבקש להוסיף לאחר המילים" :נוסח ביט" את המילים" :או נוסח
מקביל לו".
 .101.11ס"ק -12.4.7נבקש למחוק את המילים" :בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל".
 .101.12ס"ק -12.4.7נבקש להוסיף לאחר המילים" :ככל שקיים" את המילים" :אולם אין
בביטול החריג כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח
התשמ"א ."1981 -
המציעים מופנים לתשובה  98לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.102

סעיף  ,12.5עמוד  61למסמכי המכרז – שאלה :נבקש למחוק את המילים" :העתקי
פוליסות ...או".
הבקשה נדחית.

.103

סעיף  ,12.6עמוד  61למסמכי המכרז – שאלה:
 .103.1נבקש להחליף את המילים" :וכל עוד אחריותנו קיימת" במילים" :ולעניין ביטוח
חבות המוצר משולב אחריות מקצועית גם למשך שנתיים נוספות לאחר תום תקופת
מתן השירותים".
 .103.2נבקש להחליף את המילים" :שנה בשנה" במילים" :תקופת ביטוח".
 .103.3נבקש למחוק את המילים" :את העתקי פוליסות ...או".
 .103.4נבקש למחוק את המילים" :לכל המאוחר שבועיים".
המציעים מופנים לתשובה  99לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.
חתימת המציע _________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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.104

סעיף  ,13.3עמוד  61למסמכי המכרז – שאלה :מבוקש כי שיפוי ו/או פיצוי יהא כפוף לקיומו
של פס"ד חלוט שעיכובו לא בוצע ,כי האשכול ו/או הרשות העבירה לספק את הדרישה מיד
לאחר קבלתה ,אפשרו לספק להתגונן ולא התפשרו ללא אישורו מראש ובכתב.
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
אחרי סעיף  ,15.1בעמוד  63למסמכי המכרז ,יבוא סעיף 15.1א חדש ,כדלקמן" :חובתנו
לשפות או לפצות את המזמין עפ"י הוראות אמנת שירות זו כפופה לכך:
15.1א 1.שהמזמין הודיע לנו על המקרה שהוא באחריותנו בסמוך למועד בו ידע עליו
המזמין.
15.1א 2.המזמין אפשר לנו להתגונן כנגד התביעה.
15.1א 3.קיומו של פס"ד חלוט שעיכובו לא בוצע ,ושלא התקבל אגב פשרה ללא
הסכמתנו".

.105

סעיף  13.8בעמוד  62למסמכי המכרז – נבקש לקבוע כי נבקש כי מחויבות הספק לשיפוי
תיווצר עם קבלת פסק דין חלוט של רשות שיפוטית המחייב בתשלום כאמור .בנוסף נבקש
לחדד כי חובת השיפוי של הספק על פי ההסכם היא צריכה להיות כפופה לכך שהאשכול
/הרשות תודיע מיידית לספק בכתב על כל תביעה כאמור ,ותשתף פעולה עם הספק ותעניק
לו את השליטה הבלעדית בהגנה או בהסדר הפשרה.
המציעים מופנים לתשובה  104לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.106

סעיף  ,14.3.1בעמוד  62למסמכי המכרז – נבקש להאריך את התקופה לתיקון הפרה יסודית
ל 14-ימים.
הבקשה נדחית.

.107

סעיף  14.3בעמוד  62למסמכי המכרז – נבקש לקבוע היא מתן ההודעה כאמור בסעיף ייעשה
בכתב.
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
במקום האמור בסעיף  14.3בעמוד  62למסמכי המכרז  ,יבוא" :האשכול יהיה רשאי ,מבלי
לפגוע בכל סעד לו האשכול או רשויות האשכול זכאים על פי אמנת שירות זו ו/או על פי
הדין ,לרבות ביטול חוזה זה ,על ידי מתן הודעה בכתב אלינו שבעה ( )7יום מראש ,במקרים
המפורטים להלן":

.108

סעיף  , 14.3.2בעמוד  62למסמכי המכרז – נבקש להאריך את התקופה לתיקון הפרה
שאינה יסודית ל 30-ימים.
הבקשה נדחית.

חתימת המציע _________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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.109

סעיף  14.4בעמוד  63למסמכי המכרז – נבקש להבהיר כי האמור כפוף לתשלום מלוא
התמורה בעד התחייבויות אלו ,ככל ויש תמורה בצד התחייבויות אלו במסגרת הצעת
המחיר .וכי עם ביטול חובת התשלום בגין שירותים אלו תתבטל גם מחויבותו של הספק.
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
במקום האמור בסעיף  14.4בעמוד  63למסמכי המכרז ,יבוא" :הודעה על ביטול אמנת
שירות זו כאמור לעיל ,אין בו משום ביטול התחייבויותינו כמפרט באמנת שירות זו ,ואנו
נהיה חייבים לעמוד בכל התחייבויותינו על פי האמור באמנת שירות זו ,פרט להתחייבויות
שהמזמין ימנע מאיתנו לקיימן ,וזאת כפוף לתשלום מלוא התמורה בעד התחייבויות אלו,
ככל ויש תמורה בצד התחייבויות אלו במסגרת ההזמנה".

.110

סעיף [ 14.5חדש]  -כמו כן נבקש להוסיף כי במקרה של ביטול ההסכם כאמור בסעיף זה,
ישולמו לספק גם הוצאות אשר הוזמנו קודם להודעת הביטול כאמור ולצורך מתן
השירותים בהתאם להסכם ולא ניתן לבטלם ,עד למועד הביטול.
הבקשה נדחית.

.111

סעיף  15.1לעמוד  63במסמכי המכרז – נבקש למחוק סעיף זה ,מדובר בזכויות בסיסיות
המוקנות לספק מכח הדין .אין זה סביר לבקש מהספק לוותר מראש על זכויות אלו .האמור
רלוונטי גם בעניין סעיף  15.5.1בעמוד  64למסמכי המכרז.
הבקשה נדחית.

.112

סעיף  ,15.5.1עמוד  65למסמכי המכרז – שאלה :מבוקש לשנות את הסעיף וכי קיזוז יהא
מכוח התקשרות זו בלבד.
הבקשה נדחית.

.113

סעיף  ,15.5.2עמוד  65למסמכי המכרז – שאלה :מבוקש למחוק סעיף זה.
הבקשה נדחית.

.114

סעיף  15.5.2בעמוד  64למסמכי המכרז – נבקש כי זכות הקיזוז תחול רק ביחס לסכום קצוב
ולא ביחס לנזקים שלא הוכחו .כמו כן נבקש להגביל את זכות הקיזוז לתשלומים עפ"י חוזה
זה בלבד ..כמו כן נבקש הודעה מראש ובכתב של  7ימים טרם ביצוע הקיזוז.
הבקשה נדחית.

.115

סעיף  ,15.6.3בעמוד  64למסמכי המכרז – נבקש כי במקרה כאמור ,יהיה המזמין זכאי
לשיפוי ,בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים לעיל ,בגובה הוצאותיו של המזמין אשר יוכחו
באמצעות חשבוניות.
הבקשה נדחית.
חתימת המציע _________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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.116

סעיף  ,15.6.3עמוד  65למסמכי המכרז – שאלה :מבוקש למחוק את דרישה לתוספת תקורה
של  ,15%לחילופין ,מבוקש להעמידה על .5%
הבקשה נדחית.

.117

סעיף  15.6.3בעמוד  64למסמכי המכרז – נבקש כי במקום המילה "יומיים" יבואו המילים
" 7ימים".
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
במקום האמור בסעיף  15.6.3בעמוד  64למסמכי המכרז  ,יבוא" :לא ביצע הספק עבודה
שהוא חייב לעשותה בהתאם להראות חוזה זה ,רשאית הרשות המקומית לבצעה במקום
הספק ,ובלבד שהודיעה לספק על כך שבעה ( )7ימים מראש .ביצעה הרשות המקומית את
העבודה במקום הספק ,היא זכאית לגבות את עלות ביצוע העבודות בתוספת  15%תקורה
מכל סכום ,לרבות מהעיכבון או מערבות האשכול".

מסמך ב – 3-מפרטים טכניים
.118

סעיף  , 3.6בעמוד  69למסמכי המכרז  -מקלדת  +עכבר – קיימים באופן מובנה במחשב
נייד ,האם הכוונה לכך או למקלדת ועכבר בנפרד? בנוסף?
הבהרה:
המחשבים המוצעים יכללו מקלדת ועכבר בנוסף המציעים יאפשרו רכישת מקלדת ועכבר
בנפרד.

.119

סעיף  ,3.6עמוד  69למסמכי המכרז – שאלה :האם נדרשים מקלדת  +עכבר חיצוניים בנוסף
לקיים בגוף המחשב הנייד?
המציעים מופנים לתשובה  118לעיל במסמך תשובות שלאלות הבהרה זה.

.120

סעיף  1,2,3,4בעמוד  69-70למסמכי המכרז – נבקש לדעת האם המחשבים מיועדים עבור
מוסדות חינוך.
הבהרה:
המחשבים מיועדים לכל שימוש של רשויות האשכול ,לרבות מוסדות חינוך.

.121

סעיף  ,3-4בעמוד  69-70למסמכי המכרז – נבקש לדעת האם ניתן להציע מחשבים ניידים
עם מתאם .RJ45
הבקשה נדחית.

חתימת המציע _________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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.122

סעיף  ,4.6עמוד  70למסמכי המכרז – שאלה :האם נדרשים מקלדת  +עכבר חיצוניים בנוסף
לקיים בגוף המחשב הנייד?
המציעים מופנים לתשובה  118לעיל במסמך תשובות שלאלות הבהרה זה.

.123

סעיף  ,5-7בעמוד  70למסמכי המכרז – נבקש לדעת האם ניתן להציע מסכים עם חיבור
 VGAוחיבור נוסף (אחד מהשניים הבאים)  HDMIאו DISPLAY PORT
הבקשה נדחית.

.124

בבקשתכם למחשבים נייחים או ניידים לא התייחסתם למי מיועד הציוד ..האם הציוד
מיועד למערכת החינוך או לרשות ..באם הציוד מיועד לבתי ספר אזי מערכת ההפעלה
היא שונה  -ויש מחיר מיוחד למפרטים הכוללים מחשבים לחינוך ..במידה ויש מגמה
לרכוש ציוד לחינוך יש לפצל את המחירים לשתי חלופות  -נא התייחסותכם.
המציעים מופנים לתשובה  120לעיל במסמך תשובות שלאלות הבהרה זה.

.125

במפרט הטכני למחשבים ניידים נדרש כרטיס רשת ..כיום מרבית דגמי המחשבים כבר
לא כוללים כרטיס רשת 100/1000מובנה בתוך המחשב.
הבקשה נדחית.

.126

במחשבים הנייחים דרשתם חיבורים  . HDMI + VGAהמחשבים כיום מיוצרים עם
חיבור  DPבלבד  -אבקש התייחסותכם.
הבהרה:
ניתן להציע גם מחשב עם חיבור  ,dpאך במקרה זה יש להוסיף מתאם הכלול במחיר וללא
תוספת עלות ועם אותה תקופת אחריות.

.127

במפרט הטכני למסכים נדרש חיבור  - VGA + DP + HDMIחיבור  VGAכבר
לא קיים במרבית המסכים ..וגם  3האופציות הנדרשות בכל מסך לא קימות ..נא
התייחסותכם.
הבהרה:
ניתן להציע מסכים ללא חיבור  vgaובתנאי שיצורף למוצר מתאם ל vga-הכלול במחיר
ולאותה תקופת אחריות של המוצר.

.128

האם דרישתכם לסט אלחוטי כאופציה למחשבים נייחים  -היא במקום הסט החוטי
הרגיל שכלול במחשבים אלו ?
הבהרה:
הדרישה היא כפי שמופיעה במסמכי המכרז.

.129

האם המחיר הנדרש  -כולל התקנה באתר הלקוח  -או אספקה בלבד ?
חתימת המציע _________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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הבהרה:
ההצעה כוללת התקנה.
.130

אבקש לקבל פירוט מורחב יותר לשקלול המחירים ..מה הכוונה ההצעה הנמוכה ביותר
 /ההצעה הנבדקת
המציעים מופנים לסעיף  ,14בעמודים  16-14למסמכי המכרז.

מסמך ב – 4-נוסח אישור קיום ביטוחים
.131

מבקש האישור  ,עמוד  71למסמכי המכרז – שאלה:
 .131.1נבקש למחוק את המילים" :הרשות המזמינה ו/או".
 .131.2נבקש שעורך המכרז ימלא ח.פ .ומען איגוד הערים.
הבקשה נדחית.
רק במועד ביצוע הזמנה מהמזין לספק ניתן למלא את פרטי המבוטח.

.132

סעיף :צד ג' ,עמוד  ,71למסמכי המכרז :נספח ד' ,2השאלה " :מבוקש כי פירוט הכיסוים
יותאם לדרישות הביטוח בסעיפי ההסכם כך ש:
 .132.1נוסח הפוליסה יימחק.
 .132.2קוד  304יימחק.
 .132.3קוד  309יימחק.
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח אישור קיום ביטוחים כנספח .3
המציעים יעשו שימוש בנספח  3במקום אישור קיום הביטוחים שבעמודים 73-71
למסמכי המכרז.

.133

סעיף :חבות מעבידים ,עמוד ,71 :למסמכי המכרז :נספח ד' :2מבוקש כי פירוט הכיסוים
יותאם לדרישות הביטוח בסעיפי ההסכם כך ש:
 .133.1קוד  304יימחק.
 .133.2קוד  318יימחק (תשומת לב עורך המכרז לקוד .)319
 .133.3קוד  321יימחק.
המציעים מופנים לנספח  3למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.134

סעיף נוסח ומהדורת הפוליסה  ,בעמוד  70-71למסמכי המכרז  -נבקש לשנות בכל השורות
מהדורת ביט .2008
המציעים מופנים לנספח  3למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.
חתימת המציע _________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
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.135

סעיף אחריות מוצר ,בעמוד  70-71למסמכי המכרז  -נבקש שביטוח חבות מוצר יהיה משוב
עם אחריות מקצועית.
המציעים מופנים לנספח  3למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.136

סעיף תאריך רטרו ,בעמוד  70-71למסמכי המכרז  -על פי הנחיות הממונה על שוק ההון
והביטוח ,לא ניתן להוסיף תאריך רטרו לאישור ,על כן אנו מבקשים למחוק מילים אלה.
המציעים מופנים לנספח  3למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.137

ביטוח הרכוש ,עמוד 71 :למסמכי המכרז – שאלה:
 .137.1נבקש למחוק סעיף זה שכן לא נדרש ביטוח רכוש לפי סעיף  12לאמנת השירות.
בנוסף ,מדובר ברכישת ציוד ולכן ביטוח רכוש לא רלוונטי.
 .137.2ככל והבקשה לעיל לא תאושר ,נבקש:
 .137.2.1להבין איזה רכוש צריך להיות מבוטח על ידינו ולאיזו תקופה.
 .137.2.2למחוק את המילים" :מכונות ,ציוד ,כלי עבודה ,מלאי ,תכולה".
 .137.2.3בנוסח ומהדורת הפוליסה נבקש להחליף את המילים" :ביט "2016
במילים" :ביט או נוסח מקביל אחר".
 .137.2.4נבקש להוסיף באמנת השירות בסעיף  12סעיף לפיו נהיה רשאים שלא
לערוך את ביטוח הרכוש בחלקו או במלואו בכפוף לכך כי נפטור את
האשכול מאחריות בגין נזק שיגרום לרכושנו ואשר לגביו אנו זכאים לשיפוי
על פי פוליסת רכוש "אש מורחב" בתנאי "ביט" (או היינו זכאים אלמלא
ההשתתפות העצמית בפוליסה) ,בין אם ערכנו את הביטוח בפועל ובין אם
לאו כאשר הפטור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
המציעים מופנים לנספח  3למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.138

ביטוח צד שלישי  ,עמודים  72-71למסמכי המכרז – שאלה:
 .138.1בנוסח ומהדורת הפוליסה נבקש להחליף את המילים" :ביט  "2016במילים" :ביט
או נוסח מקביל אחר".
 .138.2נבקש למחוק את קוד  304ולהסתפק בהרחבת שיפוי לפי קוד  321כמקובל.
 .138.3נבקש למחוק את קוד  -307ניתן לפרש את מלל הקוד כמעניק כיסוי לחבותם
הישירה של קבלנים וקבלני משנה ולא רק את חבות המבוטח בגינם וכלפיהם ועל
כן נבקש המחיקה (ממילא ניתן נוסח פוליסת "ביט" והכיסוי לגבי קבלני משנה
מפורט שם).
 .138.4נבקש למחוק את קוד  309שכן מדובר בביטוח חבות.
 .138.5נבקש למחוק את קוד  -329שכן הכיסוי הקיים בפוליסת המציע (והנדרש במכרז)
הינו על פי פוליסת "ביט" לרבות חריגיה למשל למעט החלק עליו פועלים במישרין
חתימת המציע _________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות

30

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז מס'  04/2021לאספקת מחשבים למוסדות חינוך ומחשבים משרדיים
ומלל הקוד אינו תואם את הכיסוי בפוליסה וניתן לפרש כי הוא מרחיב את הכיסוי.
נבקש להסתפק בכיסוי על פי פוליסת ביט.
המציעים מופנים לנספח  3למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.
.139

ביטוח אחריות מעבידים  ,עמוד  72למסמכי המכרז – שאלה:
 .139.1נבקש למחוק את קוד  304ולהסתפק בהרחבת שיפוי לפי קוד  319כמקובל.
 .139.2נבקש למחוק את קוד  309שכן מדובר בביטוח חבות.
 .139.3נבקש למחוק את קוד -318האשכול אינו מבוטח נוסף בפוליסה אלא רק אם ייחשב
כמעביד של מי מעובדי המבוטח לפי קוד  319וכך נדרש גם בסעיף  12לאמנת
השירות.
 .139.4נבקש למחוק את קוד -321קוד  321אינו רלוונטי לביטוח חבות מעבידים (מבוטח
נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח).
המציעים מופנים לנספח  3למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.140

ביטוח אחריות המוצר ,עמוד  72למסמכי המכרז – שאלה:
 .140.1נבקש כי כותרת הסעיף תהיה אחריות מוצר משולב אחריות מקצועית.
 .140.2נבקש למחוק תאריך רטרואקטיבי (שאינו תואם את מלל האישור האחיד בהתאם
להוראות הפיקוח על הביטוח) ולציינו בסעיף  12.3לאמנת השירות.
 .140.3נבקש למחוק את קוד  309שכן מדובר בביטוח חבות.
המציעים מופנים לנספח  3למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.141

סעיף חבות מוצר ,עמוד ,72 :למסמכי המכרז :נספח ד' ,2השאלה :מבוקש כי קוד 309
יימחק.
המציעים מופנים לנספח  3למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.142

סעיף ביטול/שינוי פוליסה ,עמוד ,72 :למסמכי המכרז :נספח ד' ,2השאלה :מבוקש כי
תקופת ההודעה תעמוד על  30יום ,כאמור בסעיף  12.4.21להסכם.
המציעים מופנים לנספח  3למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.143

ביטול רשלנות רבתי  ,עמוד  72למסמכי המכרז – שאלה :נבקש למחוק סעיף זה שאינו
תואם את מלל האישור האחיד בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח .האמור מצויין בסעיף
 12.4.7לאמנת השירות ("ביטול חריג רשלנות רבתי-אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע
מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א .)"1981 -
המציעים מופנים לנספח  3למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.144

פירוט השירותים ,עמוד  72למסמכי המכרז – שאלה :נבקש לתקן טעות סופר במלל קוד
-043מחשוב.
חתימת המציע _________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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המציעים מופנים לנספח  3למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.
.145

פירוט הנכסים המבוטחים ,עמוד  72למסמכי המכרז – שאלה :נבקש למחוק סעיף זה
במלואו שכן אינו רלוונטי לשירותים הניתנים.
המציעים מופנים לנספח  3למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

.146

ביטול/שינוי הפוליסה  ,עמוד  72למסמכי המכרז – שאלה :נבקש להחליף את המספר 60
ב 30-בהתאם לסעיף  12.4.2לאמנת השירות.
המציעים מופנים לנספח  3למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.
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חתימת המציע _________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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נספח  1למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום 21.02.2021

נספח א15-א
המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 04/2021
הצהרת משתתף מקומי

לכבוד
איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
קרני שומרון

הנדון :הצהרת משתתף מקומי
על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי:

□

ליחיד – הנני תושב רשות מרשויות האשכול או מנהל ברשות אשכול עסק פעיל ומשלם בגין
מקום מגורי או עסקי אלה ארנונה לרשות אשכול ולפחות  30%מעובדי (ככל שיש לי כאלה)
הינם תושבי רשותיות האשכול.

□

לתאגיד  -משרדי מצוי ברשות האשכול ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לרשות
אשכול ולפחות  30%מעובדי הינם תושבי רשויות האשכול.

לעניין הצהרה זו רשויות האשכול:
עיריית מודיעין עילית ,המועצה המקומית אורנית ,המועצה המקומית אלפי מנשה ,המועצה
המקומית אלקנה ,המועצה המקומית בית אל ,המועצה המקומית גבעת זאב ,המועצה המקומית
הר אדר ,המועצה המקומית עמנואל ,המועצה המקומית קדומים ,המועצה המקומית קרני שומרון,
המועצה האזורית בקעת הירדן ,המועצה האזורית בנימין ,המועצה האזורית מגילות ים המלח
והמועצה האזורית שומרון.
לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב:

□

ליחיד –

א .שובר ארנונה משולם המעיד על מקום מגורי או עסקי ברשות אשכול.
ב .אישור רואה חשבון בנוסח המופיע בסיומו של נספח זה.

□ לתאגיד – א .שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי ברשות אשכול.
ב .אישור רואה חשבון בנוסח המופיע בסיומו של נספח זה.
__________________
שם המשתתף

____________________
חותמת וחתימה
חתימת המציע _________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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נספח  2למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום 21.02.2021

מסמך א1-
מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 04/2021
הצהרת הספק
שם הספק________________________ :
תאריך____________ :
לכבוד
איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
א.ג.נ,.
הנדון :הזמנה להציע הצעות – מכרז פומבי 04/2021
לאספקת מחשבים לרשויות איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
אני הח"מ ___________________ ,בעל/ת ת.ז .שמספרה ___________________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,
מצהיר/ה בכתב כדלהלן:
.1

.2

.3

אנו הח"מ ,מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות ,על כל מסמכיה ונספחיה,
הנקראים ביחד – "מסמכי ההצעה" ,וכוללים אותה ,מצורפת וחתומה ,על מסמכיה
ונספחיה כאמור ,כחלק מתנאי הצעתנו זו.
אנו מצהירים כי קראנו בעיון את מסמכי ההצעה לרבות החוזים והמפרטים ,עיינו
במסמכים האחרים אשר צורפו למכתב ההזמנה להציע הצעות והעתידים כולם יחד להוות
את ההסכמה לאספקת מחשבים .כמו כן אנו מכירים את רשויות האשכול ,הדרכים בהן,
האזורים השונים ברשויות ,את מבני הציבור וכל נתון אחר אשר יש בו כדי להשפיע על
הצעתנו.
הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי ההצעה על פרטיהם וכי כל הגורמים האחרים
המשפיעים על הוצאות אספקת המחשבים ידועים ומוכרים לנו וכי בהתאם לכך ביססנו את
הצעתנו .הננו מצהירים כי לא נציג תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי-הבנה
או אי-ידיעה כשלהי של תנאי כלשהו מתנאי מסמכי ההצעה ואנו מוותרים בזה מראש על
טענות כאלו.

חתימת המציע _________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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.4

.5

.6
.7
.8

.9
.10

.11

.12
.13

הננו מתחייבים לספק את המחשבים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכים הנ"ל כולם
יחד ,לפי המחירים שהצענו בהצעת המחיר והננו מקבלים על עצמנו לספק את המחשבים
בהתאם לאמור במסמכי המכרז על נספחיו.
הננו מצהירים כי ידוע לנו שרשויות האשכול אינן חייבות להתקשר איתנו ,אולם ידוע לנו
כי הצעתנו הינה כלפי כל רשויות האשכול יחד וכל אחת לחוד ,לרבות רשויות שיצטרפו
לאשכול בעתיד.
הצעתנו זו הינה לכל היותר לשנה מיום אישורה ע"י ועדת המכרזים של האשכול ,כאשר
בתקופה זו תוכלנה כל אחת מרשויות האשכול להתקשר עימנו בהתאם להצעתנו זו.
אם הצעתנו תתקבל ,הננו מתחייבים להפקיד בידי האשכול ערבות בנקאית להבטחת
עמידתנו בתנאי המכרז.
ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לבטל את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכייה
במכרז וזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי וכל עוד לא הזמינה מי מרשויות האשכול
מחשבים מאיתנו.
אנו מצהירים בזאת כי נתחיל באספקת מחשבים לרשויות האשכול מיד עם חתימת הסכם
עם איזו מרשויות האשכול שתבחר בכך.
אנו מאשרים ומתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ותהיה מניעה משפטית מכל סוג שהוא
למימוש הזכייה במכרז לרבות במקרה שיוצא צו מניעה כנגד קבלת הצעתנו ו/או כנגד
חתימת הסכם אתנו ו/או כנגד ביצועו ,לא יהיו לנו כל דרישות או כל תביעות מכל סוג שהוא
כנגדכם וזאת אף אם התחלנו במתן השירותים ובכל מקרה של עיכובים בביצוען או
הפסקתן.
רשויות האשכול רשאיות להמחות ו/או להסב את זכויותיהן והתחייבויותיהן כלפינו ,כולן
או מקצתן ,לתאגיד בשליטת רשויות האשכול (להלן" :תאגיד עירוני") ללא צורך
בהסכמתנו ,ובלבד שהתאגיד העירוני קיבל על עצמו בכתב את המחאת הזכויות
וההתחייבויות .אין באמור כדי להטיל על התאגיד העירוני אחריות או חבות כלשהי
שרשויות האשכול לא קיבלו על עצמן בכתב כאמור ,ובלבד שזכויות הספק לא תיפגענה.
תאגיד עירוני אליו הומחו זכויות והתחייבויות כאמור יהיה רשאי לשוב ולהמחותן לרשויות
האשכול.
הומחו זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור ,יהיה הממחה רשאי להורות לנו
לגרום לכך שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור במסגרת מכרז זה ובכל מסמכי המכרז וכל
בטוחה ומסמך אחר שהוצאו לטובת הממחה על ידי צד שלישי כלשהו על פי כל מסמכי
המכרז ,יוסבו לטובת הגורם שאליו הומחו הזכויות .אנו נגרום להסבת הערבות וכל יתר
הבטוחות והמסמכים כאמור בתוך  14יום מקבלת דרישה בכתב מכם .מובהר ,כי התחייבות
זו מובטחת אף היא על ידי הערבות הבנקאית.
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול ,שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת
אותנו לתקופה הנקובה ו/או לכל תקופה שתוארך על ידי המזמין.
כבטחון לקיום הצעתנו על כל תנאיה לרבות כאמור בהזמנה להציע הצעות ,אנו מצרפים
בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם בהתאם להצעתנו בסכום המפורט בתנאים
חתימת המציע _________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות

35

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז מס'  04/2021לאספקת מחשבים למוסדות חינוך ומחשבים משרדיים

.14

.15

.16

.17

.18

הכללים .אם הצעתנו לא תתקבל ,אתם תשחררו את הערבות בעת ובעונה אחת עם משלוח
ההודעה על דחיית הצעתנו ,אך לא יאוחר מאשר  120יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
אם הצעתנו תתקבל ,אתם תשחררו את הערבות בסמוך למועד חתימת אמנת השירות,
לאחר שנמציא לכם ערבות בנקאית מתאימה.
אנו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך ורק על ידי התאגיד ושהננו זכאים לחתום כדין על הצעה
זו .כן הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או
גופים אחרים המגישים הצעות לביצוע אותם שירותים וכי לא מנענו מגורם כלשהו להגיש
הצעה במכרז ולא פנינו לגורם כלשהו בבקשה או בהצעה או בדרישה להימנע מהגשת הצעות
במכרז.
אנו מצהירים ומאשרים כי ידוע לנו כי רשויות האשכול לא ביקשו מהאשכול לצאת למכרז
זה ,ורשויות האשכול אינן חייבות להתקשר עימנו לאספקת מחשבים ,ולא יהיו לנו כל
טענות ו/או דרישות ו/אות תביעות מהאשכול או ממי מרשויות האשכול אם רשויות
האשכול ,כולן או חלקן ,לא יזמינו מאיתנו מחשבים נשוא מכרז זה.
במידה ונזכה אנו נשלם לאשכול עבור ניהול מכרז זה ופיקוח על ביצועו סכום השווה לשיעור
של  2.5%מכל תמורה שנקבל ממי מרשויות האשכול שתתקשר איתנו לפי מכרז זה אשר
תשולם בתוך  30יום מיום קבלת כל תמורה מכל רשות מרשויות האשכול.
כמו כן ,אם הצעתנו תוכרז כהצעה הזוכה אנו נעביר אליכם העתק של כל חשבונית מס
שנוציא לרשויות האשכול אשר ירכשו מחשבים במסגרת מכרז זה ,וזאת בתוך  30יום
ממועד עריכת חשובנית המס.
אנו מצהירים:
 .18.1כי הצעתנו זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר החברה ובתקנונה
או בהסכם השותפות או בתקנות האגודה השיתופית.
 .18.2כי אנו זכאים לחתום בשם הגופים הנ"ל ושלא קיימות כל הגבלות במסמכים הנ"ל
המונעות בעדנו לחתום על מסמכי ההצעה.
 .18.3כי יש לנו הידע ,המומחיות והניסיון הדרושים למתן השירותים נשוא ההזמנה
להציע הצעות.
 .18.4כי נמצא ברשותנו אישור של "עוסק מורשה" לצורכי מע"מ.
 .18.5כי נמצא ברשותנו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה.
 .18.6כי נמצא ברשותנו אישור על ניכוי במקור.
 .18.7כי סיפקנו בישראל בשנים  2020-2019ביחד לפחות  1,000מחשבים אישיים (ניידים
ו/או נייחים) ו/או שרתים.
 .18.8כי יש לנו ניסיון של  6שנים במכירה ,התקנה ,ותחזוקת מחשבים.
 .18.9כי מחזור הכספי השנתי שלנו בכל אחת משלוש שנים האחרונות  2020-2018מעל
( ₪ 1,500,000לא כולל מע"מ) הנובע מאספקת מחשבים.
 .18.10כי יש לנו הסמכה ע"י היצרן או יבואן מורשה ,שמוצריו מוצעים על ידינו במכרז זה,
למכירת ותחזוקת המוצרים במדינת ישראל.

חתימת המציע _________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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 .18.11כי ברשותנו או ברשות קבלן משנה מטעמנו מערך הובלה פעיל לרבות מוקד הזמנות
ושירות לקוחות וצוות הפצה (להלן" :מערך משלוחים") ,המספק כיום מחשבים.

.19
.20

.21
.22
.23

 .18.12ברשותנו מעבדה מורשית לתיקון מחשבים ,ואנו מבצעים שירות תיקונים לרבות
החלפת חלקי חילוף באתר הלקוח.
אנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים.
ידוע לנו כי המחירים הנקובים בהצעתנו אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך מוסף,
בשיעור הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום ,יתווסף לתשלום וישולם במועד
התשלום.
מבוטל.
"הרבים" כולל "היחיד" במקרה ומציע הוא פרט.
הצעתנו זאת ,על כל המשתמע ממנה ,הינה בתוקף לתקופה של  6חודשים מהיום האחרון
להגשת ההצעות והמזמין רשאי להאריך תקופה זו.
__________________
המציע
(מורשי החתימה וחותמות המציע)

________________
תאריך

אישור
37
אני ,עו"ד ___________ מ.ר __________ .מאשר/ת בזה ,כי ביום ___________ התייצב בפני
מר/גב' ____________ ,אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה
_______________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת
וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה
עליו בפניי.

תאריך

שם המציע:

חתימה וחותמת

_____________________

שמות מורשי החתימה*_____________________ :
כתובת:

_____________________
חתימת המציע _________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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מס' טלפון:
מס' פקס:
מספר עוסק מורשה:

_____________________
_____________________
_____________________

* הערה :יש לצרף אישור עו"ד או רו"ח לעניין שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את
המציע בחתימתם [נספח א.]5-
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חתימת המציע _________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז מס'  04/2021לאספקת מחשבים למוסדות חינוך ומחשבים משרדיים
נספח  3למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום 21.02.2021

מסמך ב2-
נוסח הזמנה
לכבוד
______________
מ_____________
א.ג.נ,.
הזמנה
בהתאם לזכייתכם במכרז פומבי  04/2021של איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון לאספקת
מחשבים ,ולאחר ש__________________ חתמה על אישור תנאי אמנת השירות במכרז זה ,אנו
מזמינים אספקת מחשבים שיותקנו לפי הפירוט להלן:
רשימת מחשבים מצורפת בנספח _____________________________
סך כל עלות הזמנה זו __________ .₪
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(במקרה וסך כל עלות ההזמנה לאתר מסוים נמוך מ ₪ 500-כולל מע"מ ,יתווסף לעלות ההזמנה
תשלום עבור המשלוח בסך של ( ₪ 80כולל מע"מ) לאותו אתר).
להזמנה זו מצורפת מקדמה בשיעור  10%מסך כל עלות ההזמנה (להלן" :המקדמה").
אספקה (יש לסמן ב:) ✓-
 מיקום האספקה ____________________________________
 איסוף עצמי ממשרדי הספק ב___________________________
הערות מיוחדות
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________

חתימת המציע _________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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את מועד האספקה יש לתאם עם:
איש קשר _________________________________
תפקיד ___________________________________
טלפון ____________________________________
עליכם לתאם את מועד האספקה לא יאוחר מ 14-ימי עסקים ממועד הזמנה זו.
הציוד ואספקה לפי הזמנה זו יהיו בכפוף לכל תנאי אמנת השירות במכרז זה ,על כל מסמכיו
ונספחיו ,חוקים ארציים וחוקים של הרשות המקומית.
שווי ההזמנה ייבחן בהתאם לשווי הפריטים המוזמנים ולא שווי הפריטים שיסופקו בפועל.
שווי ההזמנה בניכוי המקדמה ישולם לכם  45יום מתום החודש בו תעבירו אלינו חשבון עבור הזמנה
זו ,וכנגד חשבונית מס כדין.
הנכם אחראים באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים בעת ביצוע העבודה בהתאם
לתקנות הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,תש"ל 1970-ו/או בהתאם לתקנות ,הוראות וצווים אחרים
ו/או בהתאם להוראות אמנת השירות בין הצדדים.
במקרה של אספקת פריטים שאינם תואמים את דרישות אמנת השירות ו/או הזמנה זו ו/או אספקת
פריטים פגומים ,או תקולים  /שאינם חדשים אנו נשיב לכם פריטים אלו באריזתם המקורית
ובהתאם לדרישות היצרן והחוק הרלוונטי.

חתימת המציע _________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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נספח  4למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום 21.02.2021

מסמך ב4-

נוסח אישור קיום הביטוחים
תאריך הנפקת האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל
תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור
בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

ממבקש האישור
הרשות המזמינה ו/או איגוד
ערים אשכול רשויות יהודה
ושומרון
ח.פ.
למלא
מען:
למלא

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

רכוש

מספר
הפוליסה

המבוטח
למלא
ת.ז/.ח.פ.
מען:

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
סיום

☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☐מזמין שירותים
☒מזמין מוצרים
☐אחר______ :

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

מטבע

ביט 2016
או נוסח
אחר
ובלבד
שנוסח
הפוליסה
לא יפחת
מתנאי
ביט או
דומה לו

מכונות ,ציוד ,כלי
עבודה
מלאי
תכולה

צד שלישי

תאריך
תחילה

אופי העסקה
☐נדל"ן
☐שירותים
☒אספקת
מוצרים
☒אחר :אספקת
מחשבים וציוד
היקפי

ממעמד מבקש האישור

ביט 2016
או נוסח
אחר
ובלבד
שנוסח
הפוליסה
לא יפחת
מתנאי

למלא
למלא
למלא

₪
₪
₪

4,000,000

₪

השתתפות
עצמית
סכום

מטבע

כיסויים
נוספים
בתוקף
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'
 309ויתור על
תחלוף לטובת
מבקש האישור
 313נזקי טבע
 314כיסוי בגין
גניבה ,פריצה
ושוד
 316רעידת
אדמה
 328ראשוניות

302

אחריות

צולבת

304

הרחב

שיפוי

 307הרחבת צד
ג' -קבלנים
וקבלני משנה
 309ויתור על
תחלוף לטובת
מבקש האישור

חתימת המציע _________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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כיסויים
ביט או
דומה לו

ביט 2016
או נוסח
אחר
ובלבד
שנוסח
הפוליסה
לא יפחת
מתנאי
ביט או
דומה לו

אחריות
מעבידים

תאריך
רטרו:

אחריות מוצר
משולב עם
אחריות
מקצועית

20,000,000

₪

1,000,000

₪

_____
____
(נא
למלא)

 315כיסוי
לתביעות המל"ל
 321מבוטח
נוסף בגין מעשי
או מחדלי
המבוטח –
מבקש האישור
 322מבקש
האישור מוגדר
כצד ג
 328ראשוניות
 329רכוש
מבקש האישור
ייחשב כצד ג
 309ויתור על
תחלוף לטובת
מבקש האישור
 319מבוטח
נוסף היה
וייחשב
כמעבידם של מי
מעובדי המבוטח
 328ראשוניות

 302אחריות
צולבת
 304הרחב
שיפוי
 309ויתור על
תחלוף לטובת
מבקש האישור
 321מבוטח
נוסף בגין מעשי
ומחדלי המבוטח-
מבקש האישור
 328ראשוניות
-332תקופת
גילוי  6חודשים

אחר
ביטול
רשלנות
רבתי/חמורה
פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):
 046מכירת/רכישת/השכרת ציוד
 043מחשוב
סוג הנכס
(לדוגמא:
רכב/נדל"ן)

תיאור הנכס

(לדוגמא :מספר רישוי/כתובת)

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא _ _60יום לאחר
משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

חתימת המציע _________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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