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 2022דצמבר  18
 "ד כסלו תשפ"גכ

 
 עבור מציעי המכרז שבנדון

 פורסם באתר המכללה

 

 1תשפ"ג  -מכרז פומבי לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת פסיביות   הנדון:

 

בקשר עם המכרז  ,15.12.2022 -ה ,חמישיעד ליום  אשר התקבלו במכללההבהרה לתת מענה לשאלות מטרתו של מסמך זה 

 .שבנדון

 ובהודעות בכתב של המכללה מחייב מבחינת התהליךבמסגרת המכרז ומודגש בזאת, כי רק האמור במסמכי הפנייה  מובהר

יצורף לחוזה ההתקשרות ויהווה חלק בלתי נפרד והוא  . מכתב זה יש לצרף חתום למסמכי המכרז בעת הגשת ההצעההמכרזי

 .כרזחתום מהווה תנאי סף להשתתפות בתהליך המההגשת המסמך ממנו. 

 

 :כללי

 :הובהר כי אשת קשר מטעם המכללה לצורכי המכרז, בכל נושא, הינה הגב' נעה פלדמן שגב  -אשת קשר  .1

 7476409-09 noaf@beitberl.ac.il . 

 .12:00בשעה  11.01.2023 לא יאוחר מיום רביעי  -לאור בקשת המציעים אושרה דחייה של שבוע בהגשת ההצעות  .2

 - 438לתיבת המכרזים המיועדת לכך במבנה דקל  במסמכי המכרז את כל המסמכים בשתי מעטפות כמפורט יש להגיש  .3

 (.התיבה מחוץ למבנהפתח מבנה רכש ותחזוקה )

 מציעים. שהוגשו מטעם הלשאלות בטבלה שלהלן מפורט מענה מטעם המכללה  - מציעיםמענה לשאלות  .4

 מצ"ב מסמכי מכרז מעודכנים. יש להגיש על גבי מענה זה בלבד. .5
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 מס'
 

   עמ' 
 מענה שאלה/הבהרה סעיף  כותרת 

1 22 
 כתב 

 1.01-1.16 כמויות
נבקש לדעת האם יש הגבלת מרחק 

 לנקודת התקשורת?

הגבלת המרחק לנקודת תקשורת הינה 
 13בהתאם לתקנים המופיעים בסעיף 
"טכנולוגיה". לשם מתן דגש להלן 

 התקנים הראשיים:
• ANSI/TIA/EIA 568-B: 

COMMERCIAL BUILDING 
TELECOMMUNICATIONS 

CABLING STANDDARD  
• 11801  ISO/IEC 
וכל תקן ישראלי ובינלאומי  •

 חס להתקנות תשתיות תקשורתיהמתי

נבקש לדעת האם הביצוע הוא על גבי  8 הזמנה 3 2
 תשתית קיימת ?

קיימים פרויקטים שבהם ההתקנה 
תתבצע על גבי תשתית קיימת ו/או 

 תשתית חדשה
המציע  יתכנו פרויקטים שבהם ידרש

להתקין תשתית יעודית כחלק מההתקנה 
 בהתאם לכתב הכמויות

 ב' 9 הסכם 14 3

 15נבקש לבטל סעיף זה אחריות  1 .
שנה? זו אחריות שאינה סבירה זמן רב 
כל כך לאחר סיום ההתקשרות ולאחר 

כניסה של ספק אחר או קבלן אחר  
 !לאתר לא סביר בכל קנה מידה

עבור  . בנוסף, נדרשים לתת אחריות2
מוצרים ועבודה שסופקו בעבר ע"י ספק 

 אחר ולא ע"י הזוכה כלל 

זו אחריות שניתנת ע"י היצרן על 
הביצועים של מערכת הכבילה וזאת כדי 
לוודא שהקבלן המבצע מוסמך להתקנה 

/  RITשל הציוד של החברה הרלוונטית )
PANDUIT  /HCS והציוד הותקן, )...

 .עפ"י ההנחיות של היצרן

 ג'9 כם הס 14 4
נבקש הבהרתכם האם הכוונה לספק ? 
ולא "החברה" כפי שנרשם בסיפא של 

 הסעיף

 הכוונה לספק. הסעיף תוקן בהתאם.
 

 הסכם 16 5

 
 ו'13 –א' 13

 
  

 
 

 נבקש להוסיף את הסעיף הבא:
 הגבלת אחריות 

חבות הקבלן  מובהר ומוסכם כי
ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן 

ו/או בשיפוי על פי באחריות ו/או בפיצוי 
הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים 

( התקבל פס"ד 1המצטברים דלהלן: )
( המזמין הודיע לקבלן על כל 2חלוט )

תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע 
לו על כך ואפשר לקבלן לנהל את ההגנה 

ולא התפשר בשמו ובמקומו ו/או ללא 
( 3אישורו של הקבלן מראש ובכתב )

קרה הקבלן לא יישא בנזקים בשום מ
עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים 

 טהורים. 
על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל 

הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת 
מפורשות כי אחריות הקבלן והשיעור 

המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או 
ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא 

פי דין, לא  הקבלן על פי הסכם זה או על
יעלו בכל מקרה על סכום התמורה 

במסגרת הסכם זה , והמזמין פוטר את 
הקבלן והבאים מטעמו ומוותר בזאת על 

כל תשלום העולה על סכום הפיצוי 
המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה 

יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או 
 ביטולו".

הבקשה נדחית. חלק מהתיקונים 
 -)ב( ו13עיפים המבוקשים נזכרים בס

 )ג( להסכם.13
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 13 הסכם 16 6

 ט' 13. סעיף 1
 יש למחוק באת המילה: -1שורה  .א

 "אחרי". "לפני" ולכתוב:
,לשנה  יש למחוק את המלל: – 2שורה  .ב

נוספת" ולכתוב: "לתקופת ביטוח 
 נוספת".

,"שנת"  יש למחוק את המלל: – 3שורה  .ג
 "תקופת". ולכתוב:

 י' 13.סעיף 2
 חוק את המילה:יש למ – 2שורה  .א

 "רשאי". ולכתוב: "מתחייב"
 יש למחוק את המלל: – 3שורה  .ב

"עובדיה  ולכתוב: "והבאים מטעמה"
ומנהליה, למעט כלפי מי שגרם לנזק 

 בזדון"
ועד סוף הסעיף, יש למחוק  – 3שורה  .ג

"לעניין ביטוחי  את המלל:
 חבויות...אחריות צולבת".

 יג'  13.סעיף 3
 ל:יש למחוק את המל – 1שורה  .א

"הבאים מטעמו" ולכתוב: "עובדיו 
 ומנהליו".

"לנזק" יש  לאחר המילה: – 1שורה  .ב
 "לרכוש". לכתוב:

,כאמור  יש למחוק את המלל: – 2שורה  .ג
"על ידו  לנספח ה'" ולכתוב: 1בסעיף 

 בקשר עם הסכם זה".
 לאחר המלל: – 2שורה  - יד  13.סעיף 4

"להתחייבויותיו כאמור" יש להוסיף את 
 יפי הביטוח"."סע המלל:

יש למחוק את  – 3שורה  - טו  13.סעיף 5
 ו/או מי מטעמו" ולכתוב:“  המלל:

"ככל שאין בכך כדי לפגוע באינטרס 
יש למחוק  – 4הספק". בהמשך, שורה 

 זמן סביר".“ ,מיד" ולכתוב: את המיה:

מצ"ב נוסח אישורי קיום ביטוחים 
 ומסמך מעודכנים

 

 הסכם 17 7
13 
 

 הסעיף הבא:נבקש להוסיף את 
 ביטוחי המזמין בתקופת ההסכם 

המזמין מתחייב לערוך ולקיים בין 
באמצעותו ובין באמצעות מי מטעמו, 

במשך כל תקופת ההתקשרות על פי 
הסכם זה, לרבות תקופת התחזוקה, את 
הביטוחים המפורטים להלן אצל חברת 
ביטוח מורשית כדין לעריכת ביטוחים 

 בישראל:
רכושו,  ביטוח רכוש המבטח את .א

בכל אתרי ביצוע עבודות/שירותים 
ובסביבתם )לרבות מבנים על כל 

צמודותיהם ומערכותיהם, תכולה 
ומלאים(, במלוא ערכי כינונם )להלן 

יקראו יחדיו: "רכוש"( כנגד 
-הסיכונים המבוטחים בביטוח אש
מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי 

עקב נזק לרכוש כאמור לעיל 
 24 -מ לתקופת שיפוי שלא תפחת

חודשים. בביטוחים האמורים נכלל 
סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת 

 ו/או מי מטעמו, אולם הספק 
הוויתור לא יחול לטובת אדם 

 שגרם לנזק בזדון. 

מצ"ב נוסח אישורי קיום ביטוחים 
 ומסמך מעודכנים
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למרות האמור לעיל, מוסכם כי החברה 
רשאית שלא לערוך ביטוח אבדן 
תוצאתי, כאמור בסעיף לעיל, במלואו או 

טז)ב( 13ף בחלקו, אולם האמור בסעי
להלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמור 

 במלואו.
המזמין מצהיר ומתחייב כי לא  .ב

תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או 
תביעה כנגד הספק ו/או מי מטעמו 
בגין נזק שהמזמין זכאי לשיפוי 
בגינו לפי פוליסות הביטוח 
שנערכות על ידו ו/או שהתחייב 
לערוך בהתאם לסעיפים לעיל או 

זכאי לשיפוי בגינו אלמלא שהיה 
ההשתתפויות העצמיות הנקובות 
בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או 
הפרת תנאי הפוליסה, והמזמין 
פוטר בזאת את הספק והבאים 

מנזק כאמור. הפטור לא  מטעמו
יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 בזדון.
ככל שהמבנה/ים ו/או כל רכוש אחר   

נמצא/ים בבעלות ו/או בשימוש בעלי 
אתרים/ברי רשות/שוכרים אחרים ו/או 
בעלי זכויות אחרים במקום מתן 
השירותים, מצהיר הספק כי האמורים 

זה לטובת  טז 13הסכימו לתחולת סעיף 
הספק והבאים מטעמו גם בהסכמים 

 שלהם עם החברה".

5 46-
47 

 -נספח ה' 
נוסח אישור 

קיום 
 וחיםביט

 

 

נבקש למחוק את המלל:"ו/או עובדיה 
 ו/או מנהליה ו/או תלמידיה".
"שירותי  –נבקש למחוק את אפי העסקה 

תחזוקה ותיקונים למערכות וציוד 
בטיחות וגילוי אש וכן הספקה של פריטי 

"לאספקה  ציוד", ולכתוב במקום:
והתקנת תשתיות פסיביות וציוד, לרבות 

 שירותי תיקון ותחזוקה" 
, 304,308יש למחוק קוד  - שלישי צד 
320. 

 304,308יש למחוק קוד  –חבות מעבידים 
 –יש למחוק קוד   -אחריות מוצר 

304,308,320, 
 –יש למחוק קוד  –אחריות מקצועית 

יש  – 332. לעניין קוד 304,307,308,320
 חודשים. 6 –לשנות ל 

נבקש למחוק את  –פירוט השירותים 
 הקודים להלן:

 רכות בקרה ושליטה. מע – 049
 מערכות גילוי וכיבוי אש. – 050
 שירותי מעבדה/תיקונים/התקנה. – 080
 שירותי תחזוקת מערכות  – 089

 60יש למחוק  –ביטול/שינוי הפוליסה 
 .30ולכתוב 

מצ"ב נוסח אישורי קיום ביטוחים 
 ומסמך מעודכנים

 

 .ב 17 הסכם 19 6

  –קיזוז ועיכבון
שורה נבקש למחוק את הסיפא ב

השלישית, החל מהמילים: "ללא צורך 
במתן הודעה" ולכתוב במקומן: "ובלבד 

ימי  7שנתנה לספק התראה כתובה של 
עסקים במהלכם ניתנה לו הזדמנות 

כן הבקשה התקבלה. נוסח ההסכם עוד
 בהתאם.
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לתקן כל הפרה בגינה נדרש הניכוי, 
 החילוט או הקיזוז". 

 
(:נבקש למחוק את 19.ב )עמוד 17סעיף 

 הסעיף. 

 
 
 

 הבקשה נדחית.

 .א 19 הסכם 19 7

  –סודיות ואבטחת מידע  
לחוזה: בשורה הראשונה, נבקש 
להחליף את המילה: "מוחלטת" 

 במילים: "על פי דין". 
( לחוזה: בשורה 19.ד )עמוד 19סעיף 

הראשונה, נבקש להחליף את המילים: 
"ללא הגבלה בזמן" ולהחליפן במילים: 

 לאחר תום ההתקשרות". "ועד שנתיים

 הבקשה נדחית.
 
 
 

 הבקשה נדחית.

 .ב 13 הסכם 16 8

  –אחריות בנזיקין 
בשורה הראשונה, נבקש למחוק את 
המילה: "לכל". בנוסף, בשורה השניה, 
אחרי המילים: "מכל סיבה שהיא" נבקש 
להוסיף את המילים: " והכל בכפוף 
לפסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את 

פק לנזק. הספק לא יישא אחריות הס
באחריות לאובדן, הפסד או נזקים, אשר 
עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה, זדון או 
כוח עליון או מטיפול לא נכון אשר בוצע 
על ידי המזמין או מי מטעמו בניגוד 

 להנחיותיו המפורשות של הספק."
נבקש   ( לחוזה:16.ג )עמוד 13סעיף 

 להחליף את נוסח הסעיף בנוסח להלן:
"במקרה שתקום חבות כספית מצד 
הספק, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו 
יחויב הספק על סך התמורה המשולמת 
לו במסגרת חוזה זה למקרה ולתקופה. 
פיצוי כאמור ישולם לאחר קבלת החלטה 
של ערכאה שיפוטית לאחריות הספק 

 לנזק."

 הבקשה נדחית.

  כללי  9

ם נבקש להוסיף לחוזה שייחת -חשבונות 
בין הצדדים סעיף בנוסח להלן: "המזמין 
מצהיר כי הוא מסכים לקבל חשבוניות, 
חשבוניות מס, שוברי קבלה והודעות 
זיכוי, בין היתר, באמצעים דיגיטליים. 
המזמין יוכל להודיע לספק בכל עת על 
בקשתו שלא לקבל מסמכים אלה בדרך 
זו, באחת מהדרכים לשליחת הודעות בין 

 עיף ההודעות."הצדדים כמפורט בס

 הבקשה נדחית.
 פק הזוכה.סיתואם עם ה

  כללי  10

נבקש להוסיף להסכם  –חברה ציבורית  .1
שייחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן: 
ידוע למזמין שהספק הוא חלק מקבוצה 
הנסחרת בבורסה ומהווה חברה ציבורית 
-כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט

, וכל מידע אשר נמסר בקשר עם 1999
בוצה )בין בכתב ובין בעל פה(, אשר הק

לא פורסם במערכת המגנ"א, עשוי להיות 
מידע פנים אשר אסור להעביר לאף אדם 
או יישות, וכן אסור לו לעשות פעולות 
בניירות הערך של הקבוצה, כל עוד מידע 
כאמור מצוי בידה וטרם פורסם לציבור 
במערכת המגנ"א. שימוש במידע כאמור 

ם פרסומו לציבור עשוי על ידי המזמין טר
להוות שימוש במידע פנים האסור עפ"י 

 1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח

נוסח ההסכם תוקן  הבקשה התקבלה.
 בהתאם.
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11 

נבקש להחליף את המילים "לא יאוחר  ט 13  16
 יום לפני תום" במילה "בתום" 14-מ

נבקש להחליף את המילה "שנת" בשורה 
 השלישית במילה "תקופת"

 ה נדחית.הבקש

12 
נבקש להחליף את המילה "מתחייב"  י 13  16

 במילה "רשאי"
 הבקשה נדחית.

13 

 –נספח ה'  46
אישור 
קיום 

 ביטוחים

ביטוח צד ג' + ביטוח חבות מוצר +  
נבקש לקבל  –ביטוח אחריות מקצועית 

$ ולהסיר  1,000,000גבול אחריות בסך 
 320+  308את קודים 

לקבל גבול נבקש  –אחריות מעבידים 
ולהסיר את  5,000,000אחריות בסך 

 320-ו 308, 304קודים 
נבקש להחליף  –ביטול/שינוי הפוליסה 

 30בספרות  60את הספרות 

מצ"ב נוסח אישורי קיום ביטוחים 
 ומסמך מעודכנים

 

14 4 

לאור עבודה שוטפת שלנו מול קבלני  16 מנהלה 
המשנה שאנו עובדים מולם שנים רבות  

גדולים, נבקש לשנות תנאי  בפרויקטים
בסף לטובת ייחוס ניסיון לקבלני  משנה 

שנים  15שהספק עובד איתם מעל 
 לפחות.

סעיף איכות בנושא ת ובהתאמה לשנות א
 הטכנאים.

 הבקשה נדחית.

15 4 
 ב.  16.4 מנהלה

 ו.
נבקש כי הסכום שיחולט ישקף את  

הנזק שנגרם בפועל וכי הערבות לא 
 תהווה פיצוי מוסכם. 

 הבקשה נדחית.

16  

מאחר והספק ישקיע משאבים רבים  .ב3 הסכם
לצורך קיום מחויבויותיו ע"פ חוזה זה 
נבקש, כי סעיף זה ישונה כך שלמזמין 
תהיה אפשרות לסיים את החוזה רק 

 במקרה של הפרת חוזה ע"י הספק.

 הבקשה נדחית.

17  

יובהר כי "פריטים חדשים" מתייחס  .ב4 הסכם
עים בהצעה/מפרט וככול לרכיבים המופי

שאינו תהיה הזמנה זו כפופה לתמחור 
והסכמות נפרדות שייערכו בכתב בין 

.טו 4הצדדים. הערה זו נכונה גם לסע' 
 להסכם

 מוסכם.

18  

נבקש לשנות את הסיפא כך שאחריות  .ז4 הסכם
הספק לתוצאות הפרה כאמור לא תחול 

במקרים שנגרמו בנסיבות שאינן 
למשל מעשה או בשליטת המציע כמו 

מחדל של המזמין או מי מטעמו או 
 נסיבות של כוח עליון

 הבקשה נדחית.

19  

המונח "שביעות רצונו המוחלטת של  .ח4 הסכם
המזמין" מופיע כקריטריון לבדיקת 

עמידת הספק בהתחייבויותיו. מאחר 
שהמדובר בקריטריון סובייקטיבי 

לחלוטין, יקשה על הספקים, מטבע 
בהתאם על מנת  הדברים, להיערך

להבטיח עמידה בקריטריון זה. לפיכך 
מוצע להגדיר, כי המונח "שביעות רצון 

המזמין" משמעותו: ביצוע התחייבויות 
 הספק בהתאם לתנאי החוזה ונספחיו.

-.ב ו7.א, 5הערה זו נכונה גם ביחס לסע' 
 ב להסכם-.א9

 הבקשה נדחית.
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20  

ת יובהר כי האמור כפוף לתנאי אחריו .י4 הסכם
 9היצרן ובהתאם להערותינו ביחס לסע' 

 להסכם להלן

 הבקשה נדחית.

21  

יובהר כי הציוד המסופק יהיה בהתאם  . יז4 הסכם
לגרסאות המבוקשות במפרט. הספק 
מספק ציוד חדש ותקין אך לא יישא 

באחריות אם גרסה חדשנית ועדכנית 
 יותר, כפי שמנוסח בסעיף, זמינה בשוק 

מבהיר כי על הבקשה נדחית. הסעיף 
הציוד להיות עדכני ביותר נכון למועד 

 ההתקנה.

22  

נבקש כי תימסר לספק הודעה מנומקת  .יח4 הסכם
על אודות דרישת ההחלפה וכן כי תינתן 

לספק שהות סבירה להחלפת העובד, 
במידת הצורך, מבלי שהדבר ייחשב 

 כעיכוב באחריות הספק או הפרה

 הבקשה נדחית.

23  

ש להסיר את המילה "לפצות" נבק .יט4 הסכם
ולהבהיר כי תימסר למזמין הודעה 

בכתב על תביעה או דרישה שתתקבל 
אצל המזמין ביחס לעניין המחייב 

 שיפוי. 
-.ג ו13הערה זו נכונה גם ביחס לסע' 

 .ד להסכם. 18
בנוסף , מובהר כי כול האמור בסעיף זה 

 .ב להסכם. 13כפוף למבוקש ביחס לסע' 

ילה "לפצות" אינה הבקשה למחיקת המ
 מקובלת. 

הבקשה למסירת הודעה בדבר קבלת 
 תביעה וכד' מופיעה בסעיף.

24  

יובהר כי עדכונים יהיו על פי מדיניות  .כ4 הסכם
ונהלי היצרן; אין באמור לחייב את 
הספק לעדכן על אודות עדכון שינוי 
תוספת שיפור או השלמה אפשריים 

שאינם מתחייבים מהנדרש לאספקת 
ותים בהזמנה באופן סביר ומקובל השיר

 בתחום 

 הבקשה נדחית.

25  

יובהר כי ביצוע הזמנה לציוד דומה יהיה  .ב6 הסכם
בכפוף להודעה לספק ואישורו את 

המוצרים המבוקשים והתמחור או 
הצעתו לתמחור עבור פריטים שאינם 

 מופיעים במפרט המכרז. 

 הבקשה נדחית. הסעיף קובע כי
מהספק לפריטי  תתקבלנה הצעות מחיר

 ציוד שאינם מופיעים במפרט.
 

26  

נבקש להבהיר כי על אף האמור, הספק  .ז6 הסכם
לא יישא באחריות במקרים שנגרמו 
בנסיבות שאינן בשליטתו כמו למשל 

מעשה או מחדל של המזמין, וכן, 
נסיבות של כוח עליון לרבות תקלה 

הדממה או השבתה אצל הספק שאין 
 חזותביכולתו למנוע או ל

הבקשה נדחית. הסעיף מפרט את 
, אשר אצל הספקשתתקיימנה הנסיבות 

ממכר בהתקיימן הספק יהיה חייב לספק 
   מתאים ממקור אחר. 

27  

נבקש להאריך את מועד ההתראה בכתב  .ח6 הסכם
ימים. נבקש להבהיר, כי הספק לא  14-ל

יחויב בעד הזמנה במחיר לא מידתי 
 נה. ביחס לתמחור הספק לאותה הזמ

. נוסח באופן חלקי הבקשה התקבלה
 הסעיף תוקן בהתאם.

28  

נבקש לקבוע כי הספק יחוב באחריות  .י6 הסכם
ביחס להובלה ופריקה לפי דין ובכפוף 

לגבולות ותקרת האחריות כמבוקש 
 .יט להסכם4לעיל ביחס לסע' 

 הבקשה נדחית.

  

נבקש לבטל את הסעיף. לא סביר כי  .יא6 הסכם
למזמין תהא  הזכות לבטל בסד זמנים 

קצר כזה לפני האספקה, בפרט ללא 
עילה/הפרה. לחילופין, מבוקש לקבוע כי 

בביטול הזמנה טרם האספקה הספק 
יהיה זכאי לתמורה בעד הזמנות שבוצעו 

לטובת המזמין ושאינן ניתנות לביטול 
וכי תימסר לספק התראה של לכל 

 ימים  5הפחות 

 הבקשה אושרה הסעיף הוסר.
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30  

לא ברור הקשר בין כותרת הסעיף  .א8 הסכם
לתוכנו. נבקש להבהיר כי ההתחייבות 
שחלה על הספק מכוח הסעיף פירושה 
שמירה על הרכב הממכר כפי שהוזמן 

אלא אם התבקש או אושר אחרת על ידי 
 המזמין. 

 זו הכוונה

31  

מועד סיום שנה מ 15 –תקופת האחריות 9 הסכם
 אספקה והתקנה לא סביר בהחלט.

לא קיימים ביום מחשבים שיש להם 
 אחריות כזאת.

שנים ומעבר לכך לתת  3ניתן לרכוש ל 
 הצעה על כל שנה נוספת.

נבקש לשנות את הסעיף בהתאם 
 למקובל.

 3ראה מענה שאלה 

32  

מוצרי חומרה שיסופקו במסגרת המכרז  .א9 הסכם
הינם כפי האחריות הסטנדרטית הניתנת 

ידי היצרן למוצר. אחריות הספק על 
לתקינות המוצר היא במסגרת אחריות 
היצרן בהתאם לתנאי הרישיון. הספק 
מספק את המוצרים כפי שהם והוא אינו 
יכול להיות אחראי לכל פגם שיתגלה 
אלא בהתאם ובמגבלות אחריותו של 

 היצרן. 

 הבקשה נדחית.
 

33  

ף נבקש להוסיף, כי האמור בסעיף כפו .ד9 הסכם
 לתנאים להלן, כנהוג בענף: 

שירותי האחריות, התמיכה, והתחזוקה 
לרבות בתקופת האחריות, אינם כוללים 
טיפול בנזק או תקלה אשר נגרמו בשל 

( שימוש או 1המקרים המפורטים להלן: )
הפעלה לא נכונים של המוצרים או של כל 

( ביצוע עבודה או שינויים 2חלק מהם. )
בכל חלק מהם, במערכת או במוצרים או 

על ידי גורם כלשהו לבד מעובדי הספק או 
( שימוש בתוכנה, 3קבלני משנה שלו. )

חומרה, מדיה, מוצרים בעלי אורך חיים 
מוגבל או מוצרים מתכלים או מוצרים 

( מעשה 4אחרים שלא סופקו ע"י הספק. )
זדון, ונדליזם, תאונה, כוח עליון או פגעי 

ש או טבע למיניהם, הזנחה, נזק בשל א
מים, הפרעות חשמליות או סיבות 

( 5אחרות שמעבר לשליטתו של הספק. )
תחזוקה או כיול לקויים או בלתי 

( תנאי אתר שאינם הולמים 6נאותים. )
או אי עמידה בדרישה לקיום סביבת 

( הובלה שלא על ידי 7עבודה נאותה. )
( הפסקות או הפרעות או 8הספק. )

גרמו שיבושים או ניתוקים או תקלות שי
בשל מערכות המזמין או רשת הטלפונים 
הציבורית או בשל כל רשת תקשורת 
אחרת לרבות האינטרנט או כל מרכיב 

( תקלות שאינן נתמכות 9תקשורת אחר )
 (.end of supportע"י היצרן )

 
ביחס למשפט בסיפא העוסק בעיכוב 

לא ברור כיצד יעוכב תשלום על  –תמורה 
 חלק מהתמורה לפי תנאי המכרז
הנוכחי; נבקש להסיר את הביטויים 
"ו/או הקלקול ו/או הנזק" ולהבהיר כי 
לא יעוכב תשלום בשל אי התאמה 

 הבקשה נדחית.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבקשה נדחית.
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מינורית או פגם אלא אם ניתנה לספק 
 שהות סבירה לתקן את הליקוי. 

34  
נבקש להוסיף בסוף המשפט הראשון  .ו9 הסכם

"והכול בכפוף  -ר "הטעון החלפה" לאח
 לתנאי אחריות ורישיון היצרן"

 הבקשה נדחית.

ה' לא כוללים חגים -יש לציין כי ימים א' (1.ו. )9 הסכם  35
 וערבי חג.

 עודכן ימי חו"ל

36  

 .ו.9 הסכם
(2) 

לא ניתן להתחייב למועד סיום טיפול 
בתקלה, אלא לטיפול רציף סביב השעון 

משביתות וטיפול  בתקלות קריטיות /
 רציף בימי עבודה בתקלות רגילות. 

 .ח להסכם 9הערה זו רלבנטית גם לסע' 

 הבקשה נדחית.
 

יובהר כי הספק לא יישא באחריות  .יא 9 הסכם  37
 ביחס לציוד שלא סופק על ידו 

 הבקשה נדחית.

38  

אנו מבקשים להוסיף כי הספק יקיים  .ג11 הסכם
שלא את "הנחיות המזמין, ובלבד 

בנוסף,  "…יסתרו הוראות חוזה זה
במקרה והספק יידרש לביצוע הנחיה 

ע"י המזמין או מי מטעמו אשר לפי 
שיקול דעתו אין לבצעה, הספק לא יישא 

באחריות לתוצאות או השלכות ביצוע 
 ההנחיה.

הבקשה התקבלה באופן חלקי. נוסח 
 הסעיף עודכן בהתאם.

39  

הספק לא  נבקש להוסיף "מובהר כי .ב13 הסכם
יישא באחריות לכל נזק תוצאתי, מיוחד 
או עונשי שייגרם למזמין 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. 
ת כאמור תחול לגבי כל הגבלת אחריו

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 להזמנה על פי 

לת חוזה זה. מובהר בזה, כי הגב
האחריות דלעיל לא תחול על נזק 

שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל 
מכוון של הספק או מי מעובדיו או 

 שלוחיו."

 הבקשה נדחית.

40  

נבקש לקבוע, כי חילוט הערבות יבוצע  .ב14 הסכם
אך ורק במקרה של הפרה יסודית וזאת 

יום  14לאחר הודעה מראש ובכתב של 
ומתן ארכה לתיקון ההפרה בטרם 

 .ילוט הערבותח
נבקש, כי הסכום שיחולט ישקף את הנזק 
שנגרם בפועל וכי הערבות לא תהווה 

 פיצוי מוסכם.

 הבקשה נדחית.

41  

שאינו  16.6יש לתקן את ההפניה לסע'  .ג15 הסכם
 . ו. 15קיים במכרז לסעיף 

 
נבקש לקבוע כי אחוז הפיצוי המוסכם 
יהיה כאחוז מערך ההזמנה בגינה מוטל 

הבקשה התקבלה. נוסח הסעיף תוקן 
 בהתאם.

 
 הבקשה נדחית.
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מוסכם.  הערה זו נכונה גם הפיצוי ה
 ה להסכם להלן15ביחס לסע' 

42  

נבקש לקבוע כי לא ייגבו קנסות בגין  .ד.15 הסכם
עיכובים/הפרות שנגרמו בנסיבות שאינן 

בשליטת הספק כמו למשל מעשה או 
מחדל של המזמין או מי מטעמו או 

 .וח עליוןנסיבות של כ
 1,500כמו כן, נבקש לקבוע תקרה בגובה 

ש"ח  לסך הקנסות שייגבו מהספק 
 במהלך תקופת ההתקשרות.

הבקשה התקבלה. נוסח הסעיף תוקן 
 בהתאם.

 
 
 

 הבקשה נדחית.

43  

נבקש להסיר את המשפט לפיו כל הפרה  .ה15 הסכם
אחרת של ההסכם שניתן לראותה ככזו 

מותיר תחשב כיסודית. המשפט האמור 
מקום לאי בהירות ובכל הכבוד אינו 

מוצדק לאור זאת שהמכרז מגדיר 
במפורש מה היא הפרה יסודית ומקנה 

למזמין פיצוי מוסכם בגין הפרה 
"רגילה" ויסודית ופיצוי פיגורים, בצד 
כל פיצוי או סעד המגיע למזמינה לפי 

 דין או הסכם. 
( 1באותו נימוק, נבקש להסיר את ס"ק )

מה היא התרשלות לצורך  לא מוגדר –
הסעיף וכל עיכוב או הפרה מטופלים 

 ביתר הסעיפים. 

 הבקשה נדחית.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבקשה נדחית.

44  
הבקשה התקבלה. נוסח הסעיפים עודכן  יש לתקן את ההפניות לסעיפים שגוים.  ח-.ז15 הסכם

 בהתאם.

45  

נבקש שלא תהא למזמין הזכות להמחות  .ג16 הסכם
לתשלום. כמו כן נבקש כי  את התחייבותו

זכות המזמין להמחאה לא תפגע בזכויות 
הספק על פי החוזה והמזמין יישאר 
אחראי כלפי הספק למילוי התחייבויות 
המזמין כלפי הספק, אלא אם אישר 

 הספק בכתב אחרת.

 
 הבקשה נדחית.

46  

נבקש כי זכות הקיזוז תחול רק ביחס  .ב17 הסכם
ים שלא לסכום קצוב ולא ביחס לנזק

הוכחו. כמו כן נבקש להגביל את זכות 
הקיזוז לתשלומים עפ"י הסכם זה בלבד. 
קיום או אי קיום מחויבויות הספק עפ"י 
חוזה זה לא ישפיעו על קיום מחויבויותיו 
עפ"י הסכמים אחרים בין הצדדים ועל 
קיום מחויבות המזמין עפ"י אותם 
הסכמים; הסנקציה של קיזוז צריכה 

קשר ישיר לאי קיום להיות קשורה 
מחויבות ספציפית וישירה. כמו כן נבקש 

ימים טרם  7הודעה מראש ובכתב של 
 ביצוע הקיזוז.

 הבקשה נדחית.

47  
נבקש להסיר הסעיף או לקבוע לחילופין  .ג.17 הסכם

יום  45כי זכות כאמור תחול רק לאחר 
 עיכוב בתשלום פיצוי מוסכם 

 הבקשה נדחית.

אינו מקובל, נבקש להסירו.  הסעיף .ה17 הסכם  48
 הצדדים יפעלו על פי פסק דין. 

 הבקשה נדחית.
 

49  

נבקש לסייג את חובת שמירת הסודיות  .א19 הסכם
כך שהספק יהא רשאי לגלות, לפרסם, 
להפיץ ולהשתמש במידע אשר: היה מצוי 
בחזקתו קודם לגילוי; פותח באופן 
עצמאי; נמסר לו ע"י צד ג' ללא חובת 

הינו או הפך להיות בגדר נחלת סודיות; 
הכלל ללא הפרת חובת סודיות של 

הבקשה התקבלה. נוסח הסעיף תוקן 
 .בהתאם
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הספק; מידע אשר ייווצר על ידי הספק 
במסגרת מתן השירותים על פי המכרז 
ואשר הינו גנרי, כללי ואינו מכיל נתונים 
או מידע הייחודיים למזמין או מידע 

 אשר גילויו נדרש עפ"י דין.

50  

–נספח ב' 
 מפרט טכני

נבקש להבהיר כי ביצוע על ידי אחר ע"ח  5.2
הספק לא יבוצע טרם נמסרה התראה 

בכתב אל הספק על אודות הליקוי וניתן 
זמן סביר לתיקונה. כמו כן מובהר כי 
הספק לא יישא באחריות על פעולות 
 ותוצאות עבודות שלא בוצעה על ידו. 

וסח הבקשה התקבלה באופן חלקי. נ
 הסעיף תוקן בהתאם.

51 46 

 –נספח ה' 
נוסח אישור 

קיום 
 ביטוחים

אופי 
 העסקה 

נבקש לשנות את "אחר" למילים 
 הבאות:

"אחר: אספקה והתקנת תשתיות 
 תקשורת פסיביות"

מצ"ב נוסח אישורי קיום ביטוחים 
 ומסמך מעודכנים

 

52 46 

 –נספח ה' 
נוסח אישור 

קיום 
 ביטוחים

, 304ת קודי הכיסויים נבקש שהסיר א צד ג'
הבאים שלא רלוונטים בכלל  320ו  308

 עבור נושא העבודות המדוברות.
פרט לכך לא מקובל הכניס מלל במקום 

 בו רשומים קודי הכיסויים.
 נבקש להסיר את ההערות.

מצ"ב נוסח אישורי קיום ביטוחים 
 ומסמך מעודכנים

 

53 46 

 –נספח ה' 
נוסח אישור 

קיום 
 ביטוחים

 אחריות
 מעבידים

ו  304נבקש שהסיר את קודי הכיסויים 
הבאים שלא רלוונטים בכלל עבור  308

נושא העבודות המדוברות. )הם 
מתאימים במקרים של מערכות גילוי 

 אש(
פרט לכך לא מקובל הכניס מלל במקום 

 בו רשומים קודי הכיסויים.
 נבקש להסיר את ההערות.

מצ"ב נוסח אישורי קיום ביטוחים 
 ודכניםומסמך מע

 

54 46 

 –נספח ה' 
נוסח אישור 

קיום 
 ביטוחים

אחריות 
 המוצר

נבקש שאחריות המוצר תהיו משובת 
 אחריות מקצועית ולא בנפרד.

בהתאם לכך נבקש להעלות את סכום 
 ש"ח  8,000,000גבול האחריות ל 

בהתאם לכך נבקש להוסיף את קודי 
ו  327, 326, 325, 301הכיסויים הבאים: 

328. 
ך לא מקובל הכניס מלל במקום פרט לכ

 בו רשומים קודי הכיסויים.
 נבקש להסיר את ההערות.

מצ"ב נוסח אישורי קיום ביטוחים 
 ומסמך מעודכנים

 

55 46 

 –נספח ה' 
נוסח אישור 

קיום 
 ביטוחים

אחריות 
 מקצועית

בהתאם לסעיף הקודם נבקש לבטל את 
שורת אחריות זו ולשלבה עם אחריות 

 המוצר.

אישורי קיום ביטוחים מצ"ב נוסח 
 ומסמך מעודכנים

 

56 46 

 –נספח ה' 
נוסח אישור 

קיום 
 ביטוחים

פירוט 
 השירותים

מצ"ב נוסח אישורי קיום ביטוחים  מחשוב. – 043נבקש להוסיף קוד כיסוי 
 ומסמך מעודכנים

 

57 48 

 –נספח ו' 
הנחיות 

והוראות 
 בטיחות 

יובהר כי האמור כפוף לתנאי האחריות  16
 .ב להסכם13המבוקשת בסע'  והתקרה

 הבקשה נדחית.

58 

 מבוקש: ט'  16
 -להסיר את המילים "לא יאוחר מ •

 יום".  14
להחליף את המילים "לשנת"  •

 במילים "לתקופה".
להחליף את המילה "שנת" במילים 

 "תקופת". 

 הבקשות נדחות.

mailto:noaf@beitberl.ac.il


 
 

 

 noaf@beitberl.ac.il כתובת מייל         I 4097476-9-972+ :Tel/Fax 4097476-09 :טלפקס
   Beit Berl College 4490500  לה האקדמית בית ברלהמכל

www.beitberl.ac.il 

 

59 

 מבוקש: י'  16
להוסיף את המילים "רלוונטיים  •

להתקשרות" לאחר המילה 
 "משלימים".

להחליף את המילה "מתחייב"  •
 במילה "רשאי".  

להסיר את המילים "לעניין ביטוחי 
 חבויות...לקיומו של אחריות צולבת".     

מצ"ב נוסח אישורי קיום ביטוחים 
 ומסמך מעודכנים

 

60 
מבוקש להסיר את המילים "וכי על  יא' הסכם 17

הספק לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע 
 ת האחריות בהתאם". את גבולו

מצ"ב נוסח אישורי קיום ביטוחים 
 ומסמך מעודכנים

 

61 

מבוקש להסיר את המילים "ועל הספק  יב' הסכם 17
מוטלת החובה לבחון את חשיפתה 
לחבות ולקבוע את גבולות האחריות 

 בהתאם".

מצ"ב נוסח אישורי קיום ביטוחים 
 ומסמך מעודכנים

 

62 

 מבוקש: טו' הסכם 17

את המילה "מהותי" לאחר להוסיף  •
 המילה "אירוע".  

 להסיר את המילה "ככל שיידרש" •
להחליף את המילה "מיד" במילים  •

 "זמן סביר"
להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "ככל 
שהדבר אינו מהווה ניגוד אינטרסים 

 עבור הספק". 

מצ"ב נוסח אישורי קיום ביטוחים 
 ומסמך מעודכנים

 

63 

אישור  46
קיום 
 םביטוחי

אופי העסקה: מבוקש להסיר את  • 
המלל "שירותי תחזוקה ותיקונים 
למערכות וציוד בטיחות וגילוי אש 

 וכן הספקה של פריטי ציוד". 

שדה ביטוח אחריות מקצועית:  •
, 320, 302מבוקש להסיר קודים 

307 ,308  . 

שדה אחריות מעבידים: מבוקש  •
 . 308, 304להסיר קוד 

יר שדה ביטוח צד ג': מבוקש להס •
 . 308, 320קוד 

, 308שדה חבות המוצר: להסיר קוד  •
320. 

שדה פירוט השירותים: מבוקש  •
 .  050 -ו 049להסיר קודים 

כמו כן, מבוקש להסיר את המלל 
"בכפוף, לשירותים המפורטים 
בהסכם בין המבוטח למבקש 

 האישור". 
שדה ביטול שינוי הפוליסה: מבוקש 

" בספרות 60להחליף את הספרות "
"30 ." 

מצ"ב נוסח אישורי קיום ביטוחים 
 ומסמך מעודכנים

 

64 

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף "והכל  ב3 הסכם 11
בכפוף לתשלום מלוא התמורה המגיעה 
 לקבלן עד למועד סיום ההסכם בפועל".

 

הבקשה התקבלה. נוסח הסעיף עודכן 
 בהתאם.

65 

מבוקש כי למעט בגין תחזוקת הממכר  כ4 הסכם 12
שינוי, תוספת או שיפור ייעשו  כל עדכון,

 בכפוף לתשלום תמורה נוספת לספק

 הבקשה נדחית.
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66 

מבוקש כי האמור יחול לגבי הזמנות  יא6 הסכם 14
שביצע הספק וניתן לבטלן, ולגבי הזמנות 
שלא ניתן לבטלן יהא הספק זכאי לקבלת 

 התמורה בגינן.

 הבקשה אושרה הסעיף הוסר.
 

67 

חריות הספק כאמור בסעיף מבוקש כי א א9 הסכם 14
זה לא תחול לגבי כל נזק או קלקול  9

לממכר שאירעו כתוצאה ממעשה ו/או 
מחדל שנעשה שלא ע"י הקבלן ו/או מי 
מטעמו ו/או בגין שימוש שלא בהתאם 

 להוראות היצרן ו/או הספק.

 הבקשה נדחית.

68 
מבוקש כי אחריות הספק תהא מוגבלת  13 הסכם 16

ה לו עפ"י לתקרת התמורה ששולמ
 ההסכם.

 הבקשה נדחית.

 הבקשה נדחית. מבוקש למחוק פסק בורר. ג13 הסכם 16 69

70 

17-
18 

מבוקש כי לא ייגבה פיצוי מוסכם כפול  ה15 -ג ו15 הסכם
במקרה של הפרה ובמקרה של ביטול 
ההסכם. כן מבוקש להקטין את הפיצוי 

 המוסכם

 הבקשה נדחית.

71 
בסוף הסעיף "במקרה  מבוקש להוסיף (3) 15 הסכם 18

 יום". 30ואלו לא בוטלו בתוך 
 הבקשה נדחית.

72 
מבוקש להשמיט את סעיף ההצמדה  ח15 הסכם 18

לדולר מאחר והסכומים משולמים 
 בשקלים.

 בקה אושרה סעיף בוטל

73 

מבוקש כי מידע סודי לא ייחשב כמידע  א19 הסכם 19
המצוי בנחלת הכלל או הפך לכזה שלא 

ו/או מחדל של הספק כתוצאה ממעשה 
ו/או מי מטעמו ו/או שיש חובה חוקית 
לגלותו ו/או שהגיע לידיעת הספק מידי 
צד שלישי ולמיטב ידיעתו שלא תוך 

 הפרת חובת הסודיות כלפי המזמין.

הבקשה התקבלה. נוסח הסעיף עודכן 
 בהתאם.

 הבקשה נדחית. מבוקש למחוק את הסעיף 21 הסכם 20 74

75 

בקשים דחייה של שבועיים בהגשת אנו מ 18 מנהלה 5
המכרז בגין הסמיכות לסיום שנת עבודה 

 וריבוי פרוייקטים.

אושרה דחייה של שבוע ימים ל 
11.01.2023 

 מסמכי המכרז עודכנו בהתאם.

76 

מחבר אופטי  –לפי תאור הפריט רשום  5.41-5.44 מפרט 
 .CS/LC  DUPLEXזכר מסוג 

 .5.44-----5.41סעיפים 
 נקטור בודד או שני יחידות?מדובר על קו

 
 

היא שיש שני  DUPLEXהכוונה במחבר 
קונקטורים האחד לשידור והשני 

 לקליטה.
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