
 מענה לשאלות הבהרה
 M 34מס'  מכרז

  רכש ותחזוקה – שדרוג רשת תקשורת לביצוע
המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט   

 קמפוס וינגייט 
 

 תשובות המרכז האקדמי הבהרהבקשת שאלה/ סעיף עמוד פרק
מסמכי 
 המכרז

האם נכונה הבנתנו כי רשת התקשורת תכלול את הציוד על פי  מבוא 1
 למכרז? 5המצוי בעמוד מפרט הכמויות 

ו  5כתב הכמויות לרשת התקשורת כולל את האמור בעמודים 
6 

מסמכי 
 המכרז

תנאים  2
כלליים, 
 אחריות

 נבקש להסיר את המילים "על פי תנאי מכרז זה ו/או". 
רק בגין נזק שהספק אחראי לו על פי  כמו כן נבקש כי השיפוי ינתן

דין ובכפוף לכך שהשליטה בניהול ההגנה מפני התביעה וכל הליך 
פשרה במסגרתה הועבר לספק הזוכה. נבקש להבהיר כי שיפוי 

 יעשה כנגד פסק דין חלוט המחייב בתשלום. 
 להסכם. 8.1הערות אלה נכונות גם ביחס לסעיף 

 אין שינוי בתנאי המכרז

נבקש לשנות את תנאי הסף לפרויקטים בעלות של לפחות  4 4 נספח א'
 ש"ח לא כולל מע"מ. 150,000

במקום "בשלוש שנים אחרונות" ישונה ל "בחמש  4בסעיף 
 השנים האחרונות"

האם ישנם מסמכים רלוונטיים נוספים למעט מסמך מסמכי  2 7 נספח ב'
 עמודים(?  10עמודים( וההסכם ) 14המכרז )

( אין מסמכים נוספים פרט לתשובות 15/09/22)נכון להיום 
 לשאלות אלו שיפורסמו באתר.

 אין שינוי בתנאי המכרז נבקש למחוק את המילים "לדעת המרכז".  1.2 10 נספח ד'
נבקש למחוק את המילים "לשביעות רצונו" שכן מדובר  2 10 נספח ד'

 בתנאי המכרזאין שינוי  בקריטריון סובייקטיבי שאיננו ניתן למדידה.

 אין שינוי בתנאי המכרז נבקש למחוק את המילים "בין היתר".  3 2 נספח ד'
לנספח א'. מה  14האמור בסעיף זה לא תואם את האמור בסעיף  4.1 2 נספח ד'

 נכון?
ובימי שישי ובערבי חג  16:30 – 08:00שעות הפעילות יהיו בין 

08:00 – 13:30 
לנספח א'. מה  14האמור בסעיף זה לא תואם את האמור בסעי ף 5 2 נספח ד'

 לנספח ד' 5.1זמני התגובה הינם לפי סעיף  נכון?

בתקלה דחופה צריך להיות תחילת טיפול "ביום העבודה הבא"  5.1 2-3 נספח ד'
 ולא "תוך יום עבודה הבא. 

כמו כן מה ההבדל בין תקלה דחופה שתחילת הטיפול בה צריך 
הבא לבין תקלה אחרת שתחילת טיפול בה  העבודהם להיות ביו

 הבא? העסקים צריך להיות ביום 

בהגדרת זמן התגובה לתקלה דחופה ישונה ל "תחילת טיפול 
ביום העבודה הבא ממסירת ההודעה וטיפול רצוף עד לפתרון 

 התקלה"

נבקש להסיר את הסעיף. רמת הדחיפות של התקלה צריכה  5.2 3 נספח ד'
 אין שינוי בתנאי המכרז על פי אופיה ולא על פי שיקול דעת המרכז.  להקבע

נבקש להסיר את המילים "לשביעות רצון המרכז", שהינן  6.1 3 נספח ד'
 אין שינוי בתנאי המכרז קריטריון סובייקטיבי שאינו ניתן למדידה. 



נבקש להבהיר כי השירותים אינם כוללים טיפול בתקלה אשר  6.1 3 נספח ד'
איננה מכוסה על ידי יצרן הציוד הרלוונטי. תקלות אלה יכולות 
להיות מטופלות על ידי הספק בתשלום נוסף על פי הצעת מחיר 

 פרטנית של הספק לחלפים ועבודה.

תוסף הפיסקה "טיפול בתקלה שנגרמה לנספח ד'  7בסעיף 
 ע"י המרכז כתוצאה מהפרת הוראות השימוש של היצרן

 יתומחר מראש בהסכמה בין הצדדים"

 8.3 3 נספח ד'
 ]חדש[

נבקש להוסיף, כמקובל בחוזים מסוג זה, מגבלות על אחריות 
 הספק כך שהספק יהיה אחראי לנזק ישיר בלבד עד לתקרה 

 להלן נוסח מוצע לסעיף:
מובהר על אף האמור לעיל או בכל מקום אחר במכרז ו/או בדין, "

, מיוחד או תוצאתי, ת לכל נזק עקיףכי הספק לא ישא באחריו
ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן  מרכזעונשי שייגרם ל

בכל הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, עלויות זמן השבתה. 
לא יעלה על  מקרה, גבול אחריות הספק לפיצוי בגין נזק ישיר

הגבלת גובה התמורה המגיעה לספק על פי חוזה זה. מ 10%
אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא 

עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, אך לא תחול 
בזדון, נזק גוף או נזק על נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל 

 ."לרכוש מוחשי

 אין שינוי בתנאי המכרז

נבקש להסיר את המילים "בין פעולות עובדי הספק ו/או".  9.3 3 נספח ד'
השיפוי צריך להיות בגין יחסי עובד מעביד ולא בגין עילות 

 אחרות. 
 

כמו כן נבקש כי תנאי לשיפוי יהיה שהמרכז יעביר לספק את 
השליטה בניהול ההגנה מפני התביעה כולל כל הליך פשרה 

תביעה כאמור ללא כי המרכז לא יתפשר בכל  –במסגרתה. כלומר 
 הסכמת הספק מראש ובכתב. 

 אין שינוי בתנאי המכרז

נבקש להוסיף כי הוראת הסעיף לא תחול גם ביחס למידע שהיה  11 4 נספח ד'
מסר מצוי בחזקת הספק קודם לגילויו על ידי המכרז, מידע שנ

על ידי  ; וכן מידע אשר יווצרע"י צד ג' ללא חובת סודיותלספק 
הספק במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי, 

 כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע הייחודיים למרכז.
 

הוראת הסעיף לא  בסוף הפיסקה השניה יוסף " 11בסעיף 
תחול גם ביחס למידע שהיה מצוי בחזקת הספק קודם לגילויו 

צד ג' ללא ע"י לספק מסר , מידע שנסכם זההקיום  במסגרת
; וכן מידע אשר יווצר על ידי הספק חובת סודיותהפרת 

במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו כללי ואינו 
 "מכיל נתונים ו/או מידע הייחודיים למרכז.

"ניתן יהיה לתת בסוף השורה השלישית יתווסף   12בסעיף  נבקש לאפשר גם מסירת הודעות באמצעות דואר אלקטרוני.  12 4 נספח ד'
הודעה כאמור גם באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני 

 לכתובת הדואר המפורטת להלן בכפוף לקבלת אישור מסירה.
 maxa@wincol.ac.ilכתובת דוא"ל המרכז 

 כתובת דוא"ל הספק ................................."
 


