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 2021אוגוסט  31          
 "ג/אלול/תשפ"אכ

 
 עבור מציעי המכרז שבנדון

 פורסם באתר המכללה
 

  11תשפ"א  -מכרז פומבי למתן שירותי פיתוח אתר אינטרנט עבור המכללה האקדמית בית ברל   הנדון:
 

 .31.08.2021עד ליום מטרתו של מסמך זה לספק מענה לשאלות הבהרה אשר הוגשו במסגרת המכרז שבנדון 
מובהר ומודגש בזאת, כי רק האמור במסמכי הפנייה ובהודעות בכתב של המכללה מחייב מבחינת התהליך. 

הווה חלק בלתי מכתב זה יש לצרף חתום למסמכי המכרז בעת ההגשה. מסמך זה יצורף לחוזה ההתקשרות וי
 נפרד ממנו. הגשת המסמך חתום מהווה תנאי סף להשתתפות בתהליך המכרז.

 
 

הודעה בעיתונות ובאתר המכללה על שינוי תנאי סף כמפורט  19.08.2021לאור פניות מציעים פורסם ביום 
 מטה. 

 
  11 א"תשפ -מכרז פומבי לפיתוח אתר האינטרנט עבור המכללה האקדמית בית ברל   -הודעה על שינוי תנאי סף 

 
פרסמה המכללה האקדמית בית ברל הזמנה להגיש הצעות, במסגרת  מכרז פומבי לפיתוח אתר  04.08.2021ביום  .1

 "(.המכרז)להלן: " 11תשפ"א -האינטרנט עבור המכללה האקדמית בית ברל
 במכרז מפורטים במסמכי המכרז המעודכנים באתר המכללה.סף המלאים להשתתפות התנאי  .2
בעקבות קבלת פניות ממציעים, במסגרת שלב שאלות ההבהרה, החליטה ועדת המכרזים של המכללה על עדכון  .3

 תנאיי הסף שנקבעו במסמכי המכרז, כמפורט להלן:
 :הבאה הפסקה תתווסף המכרז למסמכי 15.1 סעיף בסוף .א

גם  בחשבון ילקחוי זה,  15.1 סעיףעמידת המציע בדרישות הניסיון הקבועות ב"מובהר כי לשם בחינת 
של המציע וחברות שנרכשו על  משותפות בבעלות חברות, בנות חברות, קשורותהניסיון של חברות  שנות

ידי החברות האמורות, ובלבד שהם עומדים כעת לרשות -ידי המציע וכן העובדים המועסקים/הועסקו על
מיזוג/שינוי /הרכישה מועדי אתשל המציע לאותן חברות ו/או עובדים,  הקשר אתבהצעה לפרט )יש המציע 

 (.וכן את פרטי העובדים הרלבנטיים ואת זהות מעסיקם הנוכחי התאגדות
למסמכי המכרז,  15.2 -ו 15.1בתנאי הסף הקבועים בסעיפים  המציע הצעת עמידת בחינת לצורךבנוסף, 

 ".ארגונים פנים אינטרנט אתרי בפיתוח גםאו מי מעובדיו /ולפרט ניסיון של המציע  ניתן
  במסמכי המכרז יהיה כדלקמן: 15.2המעודכן של סעיף  הנוסח .ב

)במשרה מלאה( בעלי ידע ומומחיות מתאימה, ובעלי ניסיון מקצועי  ארבעה עובדים"המציע מעסיק לפחות 
 .."תנאי סףשל לפחות שנתיים )כל אחד( במתן השירותים נשוא מכרז זה. 

 ללא שינוי.שנקבעו במסמכי המכרז נותרו יתר התנאים ולוח הזמנים  .4
באתר המכללה  ,ללא תשלום(, כאשר יפורסם)ניתן לעיין במסמכי המכרז המעודכנים ובמענה לשאלות מציעים  .5

 ."מכרזים פומביים", בלשונית "על המכללה", "מידע שימושי", "רכש ומכרזים", www.beitberl.ac.ilבכתובת 
 באחריות המציעים להתעדכן ולוודא קבלת המענה לשאלותיהם ועדכונים אודות שינויים נוספים במסמכי המכרז. .6
 09-7476409מנהלת הרכש והתפעול,  -אשת הקשר מטעם המכללה הינה גב' נעה פלדמן שגב  .7

noaf@beitberl.ac.il . 
 
 
 

 מענה לשאלות הבהרה נוספות מטעם המציעים 
 

מציעים. חלק מהשאלות נוספות שהוגשו מטעם הלשאלות בטבלה שלהלן מפורט מענה מטעם המכללה  .1
 על מנת לא לחשוף את זהות המציע השואל.  תמצית,נוסחו ב

 

 תשובה שאלה סעיף מסמך מס
הזמנה   .1

להציע 
 הצעות

 אושר עובדים 4ל  15.2בקשה לעדכון תנאי סף  15.2
התייחסות שינוי תנאי סף ראה 

 מעלה.
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נבקש להתיר שימוש בחתימות ממוחשבות,   כללי  .2
עו"ד שמי שחתם אכן ככל וצורף אישור 

 מורשה לכך.

 מאושר

 לא אושר מבוקש דחיית מועד ההגשה  כללי  .3
הזמנה   .4

להציע 
 הצעות

15.1 
15.2 

חברתנו רכשה חברה בעלת ניסיון בהקמת 
אתרים למכללות, הניסיון של החברה 

שנרכשה והעובדים שלה עומדים לרשות 
המציע ולכן נבקש אישורכם להציג ניסיון של 

כל עוד הידע, הניסיון  חברה שנרכשה,
 והעובדים מצויים כיום בידי המציע.

 אושר
ראה התייחסות שינוי תנאי סף 

 מעלה.

הזמנה   .5
להציע 
 הצעות

עבור חלק מהמוסדות אנו מאפיינים  15.1
פנים ארגוניות  Webומפתחים מערכות/אתרי 

כדוגמת ניהול נכסים דיגיטליים, ניהול צוותי 
הוראה ועוד, נודה לאישורכם כי ניתן לזקוף 

ניסיון זה כחלק מהניסיון הרלוונטי אותו 
 ניתן להגיש במענה למכרז.

 אושר
ראה התייחסות שינוי תנאי סף 

 מעלה.

הזמנה   .6
להציע 
 הצעות

נבקש להסתפק בפרטי ממליצים, מתן  18
ת בכתב אינו נהוג כיום, מה גם המלצו

שהמלצה בעל פה נחשבת יותר אמינה 
 מהמלצה בכתב

הפרטים . מאשרים פירוט ניתן
של הממליצים אין הכרח לצרף 

 מכתבי המלצה.

הזמנה   .7
להציע 
 הצעות

  25ו  19 סעיפיםבהתייחסות ל 25ו  19
אפיון צרכים כללי או מסמך  האם קיים

 דרישות.
 

לא לבצע הנהלת המכללה החליטה 
תהליך נפרד של אפיון והגדרת 

 צרכים.
בהתאם החברות המתמודדות 

במכרז נדרשות להציע דרך פעולה, 
מתודולוגיה מוצעת למימוש 

הפרויקט על ידי החברה בהתאמה 
 לצרכי המכללה.

בכלל זה הגדרת שלבים שונים 
לדוגמה )המרכיבים אינם מחייבים 
ומוצגים רק לצורך מידע כללי ולא 

ניתוח המצב הקיים, מחייב(. 
יתרונות וחסרונות, איתור חוסרים 

במידע, בארגון התכנים, 
בטכנולוגיה, אפיון צרכים בהיבט 
השיווקי, תדמיתי, ניהול התכנים 

וטכנולוגיה. דרך הפעולה המוצעת 
איסוף חומרים,  –על ידי החברה 

ראיונות, מפגשי צוותים , קבלת 
הנחיות ההנהלה, גיבוש המלצות 

ילוב ואיתור כלים לעיצוב, ש
טכנולוגיים לתמיכה בשיווק 

ברישום בחלוקת קהלים, שילוב 
סרטוני וידיאו,  –כלים כגון 

פודקאסט, שאלונים סקרים 
 -  ,וכיו"ב. שלבי הפיתוח של האתר

בחינת חלופות טכנולוגיות יתרונות 
חסרונות, היבטי תפעול תמיכה 

ואחזקה של הטכנולוגיה ושל 
יבטי מערכות לניהול תוכן, ה

אבטחת מידע, ביצועים , ממשקים 
 מול מערכות משיקות וכיו"ב. 

מודגש ומובהר כי מידע זה מוצג 
לצורך התרשמות כללית בלבד 
ואינו מחייב כול חברה נדרשת 

להציג את שיטות ומתודולוגיות 
העבודה המומלצות על ידה ודרך 

המימוש של הפרויקט בהתאם 

mailto:noaf@beitberl.ac.il
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לניסיונה ותפישתה המקצועית של 
 .החברה

נבקש להבהיר כי המכללה לא תתנגד  4.4 הסכם  .8
להחלפה כל עוד הנציג החדש עומד בתנאי 

 המכרז.

ללא לא תתנגד ככלל המכללה 
סיבה מיוחדת. בכל מקרה נדרש 

 ובכתב מול לאשר הנציג מראש 
 המכללה

נבקש להבהיר כי זכויות היוצרים  .1 9 הסכם  .9
המבוקשות בסעיף זה לא יחולו לגבי ידע 
ומיומנות של נותן השירותים, שפותחו על 
ידי נותן השירותים שלא במסגרת 
השירותים או שאינם ייחודיים עבור 
המכללה, לרבות שיטות עבודה, ידע 

, מתודולוגיות know howמקצועי, 
 ורעיונות. 

ת היוצרים יועברו נבקש להבהיר כי זכויו .2
לבעלות המכללה מיד עם קבלת מלוא 

 התמורה בגין השירותים.
נבקש להבהיר כי נותן השירותים לא יהיה 

אחראי לתוכן המוצג באתר, לרבות לזכויות 
 היוצרים בנוגע לתמונות שיוצגו באתר.

הנוסח יתוקן בהסכם   מאושר
 שייחתם עם הספק הזוכה.

הסכם;   .10
 נספח ג'

נבקש להבהיר, כי מידע שהינו נחלת  .1 10
הכלל ו/או מידע הדרוש לגלותו על פי כל 
דין ו/או מידע הדרוש לגלותו לשם ביצוע 

השירותים ו/או מידע שהיה מצוי 
בחזקתו של נותן השירותים ו/או מי 

מטעמו קודם לגילוי ע"י המכללה ללא 
הפרת חובת שמירת סודיות ו/או מידע 

י צד ג' שנמסר לנותן השירותים ע"
שלמיטב ידיעת נותן השירותים לא הפר 
חובת סודיות, וכן ידע מקצועי, רעיונות, 

, מתודולוגיות Know-howטכניקות, 
וכיו"ב בתחום השירותים שאינם 

ייחודיים לשירותים לא ייכלל במסגרת 
 המונח "המידע הסודי".

נותן השירותים יהיה רשאי לשמור אצלו 
לצורך הגנה העתקים בהתאם להוראות הדין ו

 על זכויותיו.

הנוסח יתוקן בהסכם   מאושר
 שייחתם עם הספק הזוכה.

את התיקונים  11נבקש להטמיע בסעיף  11 הסכם  .11
 הבאים:

נבקש למחוק את המילים "לפצות"  .1
 ו"הפיצוי".

נבקש להוסיף הבהרה, כי אחריות נותן  .2
השירותים תהיה לנזקים ישירים בלבד 

באחריות לכל ונותן השירותים לא יישא 
נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי 
שייגרם למכללה ו/או לצד שלישי ו/או למי 
מטעמם, לרבות אובדן הכנסה ואובדן 
רווח. כמו כן, נותן השירותים לא יהיה 
אחראי לנזק שנגרם בנסיבות שאינן 
בשליטתו הסבירה ו/או כתוצאה מאירוע 
של כוח עליון ו/או כתוצאה ממעשה או 

ל המכללה ו/או צד שלישי ו/או מי מחדל ש
מטעמם וכי בכל מקרה גובה האחריות של 
הזוכה יוגבל עד לסך התמורה השנתית 

 שקיבל בפועל בגין השירותים.

מאושר. הנוסח יתוקן בהסכם 
 שייחתם עם הספק הזוכה.

mailto:noaf@beitberl.ac.il
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נבקש להוסיף הבהרה, כי בכל מקרה, גובה 
השיפוי יהיה בהתאם לקביעת בית משפט 

מוסמך בפסק דין שביצועו לא עוכב וכי ניתנה 
עה על ההליך מראש לנותן השירותים הוד

ובכתב ואפשרות להתגונן בו. כמו כן, 
המכללה ו/או מי מטעמה מתחייבים שלא 

להתפשר ו/או להגיע להסדר כלשהו בהליך 
מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של 

 הזוכה לכך מראש ובכתב.
ית להספקת פניה תחרות –שם הקובץ  כללי  כללי   .12

יש להניח כי מדובר  –שירותי רואה חשבון 
 בטעות 

 אכן טעות.

 15סעיף   .13
להזמנה 

להציע 
 הצעות 

2 

 

המציע הינו חברה בקבוצת חברות בבעלות 
משותפת ונמנה על אחת מקבוצות המחשוב 

הגדולות בישראל וחברות אלו עובדות 
בשיתוף פעולה מלא המספקות יחדיו את כלל 
צרכי הפרויקט. בהתאם לכך על מנת לאפשר 

לעורך המכרז לבחון הצעות המציגות את 
הניסיון המקיף והרלוונטי ביותר בקשר עם 

זה, נבקש אישורכם לאפשר ייחוס  מכרז
תנאים או אמות מידה של מציע לחברת האם 

שלו ו/או לחברה אחרת באשכול החברות 
שהמציע הוא חלק ממנו לצורך עמידה בתנאי 

הסף של המכרז ולצורך ניקוד האיכות. 
במהלך העסקים השוטף והרגיל ההתנהלות 

ביחס לפרויקטים כאמור מדובר בישות אחת 
ידי חברת אם אחת, הנהלה המנוהלת על 

אחת ודוחות כספיים מאוחדים. מבחינה 
תפעולית, כל פעילות החברות באשכול 
ממוזגות עם פעילות חברת האם באופן 

שפיתוח כלל הפרויקטים נעשה במשרדי 
חברת האם, על מחשבי וציוד חברת האם, 

בניהולה של חברת האם, עפ"י נוהלי העבודה 
חברת האם  של חברת האם, תחת פיקוחה של

ובאחריותה המלאה. משכך, כל הידע, 
הניסיון המקצועי ומצבת העובדים של 

החברות באשכול, הנם של חברת האם ושל 

 אושר
ראה התייחסות שינוי תנאי סף 

 מעלה.
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החברות האחרות באשכול החברות שהמציע 
הוא חלק ממנו ומהווים חלק בלתי נפרד 

מהפעילות הכוללת של אשכול החברות. יצוין 
 בהקשר זה כי בקשה זו תואמת גם את האופן

בו רואה החשב הכללי אפשרות של יחוס 
ניסיון כאמור, למשל עפ"י הוראת תכ"ם 

שכותרתה "קביעת תנאים  7.4.1.2
, תת מהדורה 08להשתתפות במכרז )מהדורה 

01.) 
הזמנה   .14

להציע 
 הצעות

24 

 
לעניין זה נבקש להבהיר כי הספק לא יהיה 

אחראי במישרין ו/או בעקיפין לגבי ביצוע עבודה 
או שינויים במערכת או של כל חלק ממנה אשר 

נעשו ע"י גורם כלשהו שאינו הספק ו/או מי 
מטעמו, לרבות קבלני משנה מטעמו שיאושרו ע"י 
המזמין מראש, וכי ככל שהמזמין יבחר להתקשר 

פים אחרים לאספקת השירותים, עם ספקים נוס
האחריות על השירותים תהיה של הספק המבצע 

בקשה להבהרה זו מתייחסת לכל מקום בלבד. 
במכרז בו קיים אזכור להתקשרות המזמין עם 

 .ספקים אחרים

הספק יהיה אחראי רק לגבי ביצוע 
ה שינויים ופיתוחים במערכת עבוד

 שהוא אחראי לביצועם.

לציין כי לעניין עמידת הספק בלוחות  נבקש 4.1 הסכם  .15
זמנים, לא יבואו במניין תקופות המיועדות 

לביצוע התחייבויות המזמין, לרבות תגובות מצד 
המזמין ו/או עיכובים שמקורם במזמין ו/או 

בהעדר שיתוף פעולה מצד המזמין ולא יהוו כל 
 הפרה מצד הספק.

בקשה להבהרה זו מתייחסת לכל מקום 
 קיים אזכור ללוח זמניםבמכרז בו 

הספק יהיה אחראי רק לגבי ביצוע 
עבודה שינויים ופיתוחים במערכת 

 שהוא אחראי לביצועם.

 4.4 הסכם  .16

 
למעט במקרה של סיום יחסי עובד ומעביד בין 

 בהתפטרות ובין בפיטורים

הנוסח יתוקן בהסכם   מקובל
 שייחתם עם הספק הזוכה.
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 5 הסכם  .17

 
 
 

נבקשכם לאשר, כי בגין כל רישיון, מודול, תבנית 
ו/או פיתוח נוספים שיוזמנו ע"י המזמין עבור 

הפרויקט במסגרת שו"שים )מעבר לתכולת 
הפרויקט המקורית המפורטת בנספח א'(, ישלם 

המזמין, בנוסף על עלות הרישיון, המודול, 
התבנית ו/או הפיתוח הנוסף תוספת תחזוקה 

ודול, תבנית ו/או פיתוח נוסף מערך כל רישיון, מ
והתוספת תהווה חלק בלתי נפרד משירותי 

 התחזוקה השנתית.

 
התכולה וההצעה הכספית תסוכם 

בין המכללה לספק הזוכה 
בהתאמה לאבני דרך ותכולות 

 שיסוכמו מעת לעת.
ההצעה הכספית ותכולתה איננה 

 .חלק מתכולת מכרז זה

 7.1 הסכם  .18
 

לאחר המילים "הודעה מראש" נבקש להוסיף 
 "ובכתב".

הנוסח יתוקן בהסכם   מקובל
 שייחתם עם הספק הזוכה.

 9 הסכם  .19

 
 
 

במקום המילים "עד למועד סיום או ביטול 
ההסכם על פי העניין" עד למועד סיום מתן 

 השירותים בפועל".
 
 
 

 לא מקובל.

 9  הסכם  .20

 
כנהוג בפרויקטים מהסוג המבוקש במכרז, נבקש 
להחריג מסעיף זה מוצרים גנריים של הספק, ידע 

הנוסח יתוקן בהסכם   מקובל
 וכה.שייחתם עם הספק הז
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ומיומנויות של הספק שפותחו על ידי הספק שלא 
מסגרת השירותים עבור המזמין או שאינם 

ייחודיים עבור המזמין, לרבות שיטות עבודה, ידע 
מתודולוגיות ורעיונות,  know howמקצועי, 

בגינם יינתן למזמין רישיון שימוש אשר יהיה 
רישיון קבוע, לא בלעדי, בלתי הדיר, ובלתי ניתן 

( Stand Aloneלהעברה, העומד בזכות עצמו )
וללא זכות להענקת רישיונות משנה לשימוש 

המזמין בלבד ובכפוף לתנאי הרישיון של מוצרי 
שיכללו, לרבות  צד ג' אשר ייכללו בתוצרים ככל

תמונות ו/או רכיבים גרפיים שנרכשו ע"י הספק 
ממאגרי תמונות שונים, בגינם יקבל המזמין 

זכויות שימוש בהתאם לרישיונות השימוש 
שנרכשו ע"י הספק, ובלבד שהמזמין יפעל עפ"י 

תנאי רישיונות השימוש שנרכשו ע"י הספק 
מספק/י התמונות, לרבות יפעל להצגת התמונות / 

 AS -יבים הגרפיים באופן שנמסרו למזמין הרכ
IS שכן תנאי הרישיון של מאגרי התמונות כגון ,

shutterstock  וכו' אינם מאפשרים רכישת
רישיונות שימוש של תמונות ורכיבים גרפיים ע"ש 

המזמין והרישיון הנרכש הוא רישיון שאינו ניתן 
 להעברה.

אחרי המילים "עפ"י דרישתה הראשונה של  10.3  הסכם  .21
 המכללה" נבקש להוסיף "בכתב".

הנוסח יתוקן בהסכם   מקובל
 שייחתם עם הספק הזוכה.

על מנת למנוע מצב בלתי סביר וחסר הגיון עסקי  11  הסכם  .22
מצד הספק, בו הסיכון של הספק בפרויקט זה 

עולה על הסיכוי מבחינת הספק, נבקש להגביל את 
תקרת אחריות הספק כמקובל ונהוג בסוג 

ההסכמים מסוג זה, כאשר אם מכל סיבה שהיא 
יחויב הספק לשאת באחריות או בחבות לנזק 

ה עפ"י דין, תהיה כלשהו בזיקה להסכם ז
אחריותו לפיצוי/שיפוי מוגבלת כך שסך כל 

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

 12ששולמה לו בפועל מכח הסכם זה במשך 
חודשים שקדמו למועד היווצרות עילת התביעה. 

אמור ועל אף האמור בכל דין, נותן מבלי לגרוע מה
השירותים לא יהיה אחראי ולא יישא בנזקים 

כלשהם שיגרמו למזמין ו/או 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 במוצרי צד ג'

לפי תנאי הרישוי. כמו  עליהם יהא אחראי היצרן
כן, שיפוי יעשה על פי פס"ד חלוט שלא עוכב 

ביצועו מבלי שייחתם על ידי המזמין כל הסכם 
פשרה עם התובע, ללא הסכמת הספק מראש 
ובכתב. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל 

נבקש כי המזמין יהא האחראי הבלעדי בכל הנוגע 
מונות לחומרים שונים ובין היתר, לתכנים, ולת

שישולבו באתר ו/או במערכת ובלבד שיסופקו 
ו/או יוכנסו ע"י המזמין ו/או אשר מקורם במזמין 

 ו/או במי מטעמו.

  לא מקובל

מבוקש כי לאחר המילים "אחריות לנזק"  11.6 הסכם  .23
 ייכתב "לרכוש".

 לא מאושר

 מבוקש כי: 11.7 הסכם  .24
המילים "למנוע כל מעשה שיש בו  .א

תוקף הביטוחים" להשפיע לרעה על 
תמחקנה. תשומת לב עורך המכרז כי לא 

 לא מאושר
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ניתן להתחייב לאמור לעיל כאשר אין 
דרישה ספציפית לגבולות אחריות או 
לביטוחים. ככל שהכוונה היא לביטול 

הביטוח במהלך תקופת מתן השירותים, 
 עורך המכרז מתבקש להבהיר זאת.

לאחר המילים "קרות אירוע" ייכתב  .ב
 "מהותי".

סעיף ייכתב "ובלבד שהדבר אינו בסיפא ל
 נוגד את אינטרס נותן השירותים".

 12סעיף   .25
 להסכם

נבקש כי הסבה לחברה קשורה תיחשב הסבה  12.1
 מותרת.

 

האם למכללה יש עדיפות לשפת פיתוח עבור   כללי  .26
 האתר?

 

 לא

האם ניתן להביא קבלן משנה על מנת לספק  3 הסכם  .27
 המכללהאת השירותים עבור 

מציע אחראי על אספקת ה
השירותים אין מניעה לשלב 

ספקי משנה באספקת 
השירותים יש,לפרט זאת 

בהצעה המוגשת. מי ספקי 
המשנה ובאיזה נושאים ישולבו. 

מודגש כי בדיקת העמידה 
בתנאי הסף הנה של המציע 

 הראשי אשר מגיש את ההצעה
האם למכללה יש לו"ז שהם צריכים לעמוד   כללי  .28

 בו?
בוקש כי המציע יציג תכנית מ

עבודה ולוז לביצוע ויישום על פי 
 נסיונו

הדרישות לביטוחים מפורטות  האם צריך להגיש מסמכי ביטוח? 11 הסכם  .29
להסכם על המציע  11בסעיף 

 להתחייב לעמוד בדרישות אלו. 
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