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 ' שבט תשפ"בא
 2022ינואר  03

 
 

 לכבוד
 תשתיות תקשורתלרכישה והתקנה של  03/2021משתתפי מכרז פ' 

 
 2הבהה מס'  -אלות הבהרהתשובות לשהנדון: 

 
 

 

מס' 
שא
 לה

הפנייה  עמוד מסמך
 לסעיף 

 תשובה שאלה

מסמך   .1
 א'

נבקש כי חרף האמור בסעיף  .1 1 4
זה ו/או בסעיפים אחרים 

לת במסמכי ההליך, אודות יכו
ודות של המזמין להחליט א

היקף העבודות, הסעיפים 
ככל שנגרמו יעודכנו כך ש

לספק הוצאות עקב ביצוע של 
כמויות פחותות לאור צמצום 

העבודה על ידי המזמין,  היקף
הספק יהיה זכאי לתשלום 
מלוא עלויותיו בקשר לכך 
כאשר זכות המזמין לשנות 
את היקף העבודה לרבות 
שינוי הכמויות בכתב 

ת הכמויות, מבלי לשנות א
מחירי היחידה בכתב כמויות 
ו/או שכר ההסכם )ללא 
שינויים( יהיה בהתאם 

 למפורט להלן:

השינוי בכמות הנקובה  1.1
לרכיב/מוצר ספציפי לא 

יעלה או יפחת מעשרה 
( מהכמות 10%אחוזים )

המקורית המפורטת בכתב 
הכמויות בגין אותו 

 רכיב/מוצר, וכן;

בסך שכר  השינוי הכולל 1.2
ינויים( לא ללא שההסכם )

יעלה או יפחת, לפי העניין, 
( 5%על חמישה אחוזים )

 .משכר ההסכם המקורי

 שה נדחיתהבק .2

 

מסמך   .2
 א'

תית נבקש הבהרה כי חתימה בתח 12 5
כל עמוד יכולה להתבצע בראשי 
תיבות של מורשה החתימה 
ובתוספת חותמת החברה וזאת 

 בקשה נדחית.
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נוסף על חתימה מלאה במקומות 
 יועדים לכך במסמכי המכרז.המ

מסמך   .3
 א'

נבקש לעדכן את הוראות  .1 17, 16, 14 5
הסעיפים בכתב ההזמנה וכן 
במסגרת הסכם ההתקשרות 
בקשר עם ערבות ההצעה 

בות הביצוע הנדרשות וער
 כדלקמן:

כי מימוש הערבות על ידי  .1.1
המזמין )בסעיף זה 
ובהסכם בכללותו( 
כפופה להתראה מראש 

מזמין וכן לכך מטעם ה
שלספק ניתנה הזדמנות 
לתקן את ההפרה 
)הלכאורית( וכן להשמיע 

התגונן בקשר טענותיו ול
לטענת ההפרה האמורה, 
וכי ככל והמזמין החליט 

חרף לחלט את הערבות 
, .טענותיו של הספק

מימוש זה ייחשב כסעד 
הבלעדי לו זכאי המזמין 
בקשר להפרה הנטענת 
מבלי שחילוט זה ייחשב 

מת הספק לטענות כהסכ
המזמין ומבלי לגרוע 
מזכויות הספק לפי כל 

 דין.

כי חילוט עקב הליך  .1.2
משפטי ייעשה בכפוף 
לקבלת פסק דין חלוט 
שלא עוכב ביצועו 

ת ושלספק ניתנה הזדמנו
להצטרף להליך, להתגונן 
ולהשמיע את טענותיו 
ו/או כי משא ומתן לא 
יתאפשר אלא אם ניתנה 
הסכמתו המפורשת של 

 פשרה שהושגה.הספק ל

כי חילוט/מימוש הערבות  .1.3
או כל חלק ממנה ייעשו 
לאחר שניתנה לספק 
הודעה, מראש ובכתב, 

ימים טרם  14לפחות 
ההחלטה על 
מימוש/חילוט הערבות 

נה לספק ולאחר שנית
הזדמנות להתגונן טרם 

 שה מתקבלת חלקיתקב .2
 בכפוף לשינויים שבוצעו.
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 חילוט/מימוש הערבות.

כי הארכת תוקף הערבות  .1.4
תעשה אך ורק בהתאם 

ורק  להוראות ההסכם
פקיעת  עמים שלמט

 תוקף.

כי כל מקרה בו יממש  .1.5
הההמזמין את ערבות 
הספק, או כל חלק 
ממנה, ייחשב מימוש זה 
כפיצוי מוסכם מלא 
וסופי בגין ההפרה בגינה 

בלי מומשה הערבות, מ
לגרוע מזכויות הספק 

 לפי דין.

כי ככל וחידוש הערבות  .1.6
נדרש שלא עקב מעשה 
ו/או מחדל של הספק, 
הספק לא יישא 

אות הכרוכות בהוצ
בחידוש הערבות 

ככל הרלוונטית וכי 
וחולטה ערבות עקב 
מעשה ו/או מחדל של 
הספק, הוא יידרש לחדש 
אותה, אך לא יותר 

 שתקבעכך מאשר , 
בות תקרה לחידושי הער

לאחר חילוטה, כך 
שסכום הערבות 
המקורית בתוספת סך 
החידושים לא יעלה על 

( מסכום 2פי שניים )
 .הערבות המקורית

 

 

 

מסמך   .4
 א'

לאור ההשלכות החמורות של  15 5
הוראות הסעיף, ובפרט ביחס 
לנושא הערבות, נבקש כי טרם 

ן כמפרט מימוש סמכויות המזמי
בסעיף, נבקש שהספק יוזמן 
לשימוע במסגרתו יוכל להעלות 

יין, וכי רק לאחר את טענותיו לענ
שקילת טענותיו יקבל המזמין 
החלטה בנושא )בהתאם להוראות 

ן והפסיקה הרלונטית(, תוך הגי
שהספק שומר על מלוא ענותיו 
ו/או זכויותיו בנושא, ככל 

 שטנעותיו אינם מתקבלות.

 

 בקשה נדחית
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מסמך   .5
 א'

כדי לאפשר למציעים  .1 22, 19 6, 5
לכלכל את הצעתם באופן 

היתר, לאור מושכל, בין 
ההבהרותש יפורסמו על 

מזמין, נבקש כי מועד יד
ההגשה ידחה כך שתקבע 

ימי  7תקופה של לפחות 
עסקים, בין מועד פרסום 
המענה להבהרות למועד 

 ההגשה.

נבקש הבהרה ביחס  .2
לדרישת הרישום המוקדם 

על פיה  19הקבועה בסעיף 
יש להירשם ברישום מוקדם 

 30.01.2022עד לתאריך 
ההגשה חל ביום  בעוד מועד

10.01.2022. 

 

 הבקשה נדחית.1

 

נה וקמדובר בטעות סופר שת.2
המכרזים של אתר כהבהרה ב

של המכללה כבר ביום פרסום 
ם מכרז. מועד אחרון לרישוה

  3.1. מועד אחרון לשאלות 4.1

 

מסמך   .6
 א'

לפי דיני המכרזים, מציעים  .1 23.1.2 6
רשאים לדעת טרם הגשת 
הצעותיהם על פי איזה 

ריטריונים ומשקולות ק
כן, -תיבחנה הצעותיהם. על

הר באופן מפורש נבקש שיוב
ובזמן סביר טרם המועד 
האחרון להגשת ההצעות מהי 
חלוקת הניקוד הפרטנית בגין 
כל אמת מידה המפורטת 

 30%בסעיף )ביחס לניקוד של 
של הניקוד האיכותי( אשר 
המזמין ינקד על פיו את 
ההצעות, ואשר לה משקל 

על יכולת ההתמודדות מכריע 
 של המציעים במכרז. 

ככל שהמזמין  בנוסף יצוין כי .2
מתכוון לערוך פניה לצד 
שלישי, לרבות ממליצים 
שפורטו בהצעות המציעים, 
נבקש שיובהר כי כל פניה 
כאמור שתתבצע על ידו תעשה 
בהתאם לאמות המידה של 
הגינות ושוויון באופן כזה 
שאלו תערכנה באותו האמצעי 

לל המציעים ותוך ביחס כ
בירור אותו גדר של סוגי 

 מידע. 

יערך בירור טלפוני על ככל שי .3
ידי המזמין, נבקש שהמזמין 
יערוך את הפניות במסגרת 
אותן השעות ואותם פרקי 

 :יחושבניקוד האיכות  .1

 משקל קריטריון

שביעות רצון  
 40 מעבודות קודמות

אמינות וכושר 
 25 ביצוע

 25 המלצות

הסמכות 
 10 ואישורים

 

 

 

בקשה מתקבלת  2-4סעיף  .5
 בכפוף לשינויים.
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בשעות ככל הניתן הזמן 
 – 08:00העבודה המקובלות )

(, תוך ביצוע רישום של 17:00
השיחות שנערכו, לרבות 

ים השאלות שנשאלו והמענ
שניתנו. ככל ופניה טלפונית 

א כאמור לא צלחה והמזמין ל
הצליח ליצור קשר עם איש 
הקשר הרלוונטי שפורט 
במסגרת ההצעה, המזמין 
יערוך לפחות סבב פניות נוסף 
ולאחריו, ככל שגם הניסיון 
הנוסף לא צלח, יעדכן המזמין 
את המציעים בכתב ויאפשר 
להם להציע איש קשר נוסף 

רך עריכת אלטרנטיבי לצו
 הבירור האמור.

לבסוף נבקש כי ככל  .4
גישות עם ומתקיימים פ

מציעים טרם/לאחר ההגשת 
ההצעות אלו יתועדו 
בפרוטוקולים מפורטים אשר 
למציעים תהיה זכות גישה 
אליהם בהתאם להוראות 
הדין. ככל שמתקיימים 
פגישות עם מציעים טרם 
הגשת ההצעות נבקש כי תוכן 
הפגישות יפורסם לכלל 

ציעים כדי לשמור על המ
שוויון במידע שמחולק לכלל 

 בהליך.המציעים 

 

מסמך   .7
 א'

החמורות  לאור ההשלכות .1 23.3, 23.2 6
הוראות הסעיף נבקש של 

הבהרה ו/או הגדרה ברורה 
למה ייחשב כהצעה שהיא 

 ה מבחינת מחירה?בלתי סביר

כן, נבקש הבהרה -כמו .2
בלתי למה תוגדר כסטייה 

סבירה )באחוזים( מהאומדן, 
כדי שהצעה תיחשב כבלתי 
סבירה בהתאם להוראות 

 הסעיף.

 

הצעה שהיא בלתי סבירה  .3
מבחינת מחירה או כזו 
הסוטה באופן בלתי סביר 

חירה מהאומדן היא הצעה שמ
 25% -חורג בלמעלה מ

 מהאומדן.

מסמך   .8
 א'

נבקש שהסעיף יובהר כך  .1 26, 25 6
ת שככל והספק לא ביצוע א

התחייבויותיו על פי 
הסעיפים, ובפרט ביחס 
להגשת ערבות היבצוע 
וחתימה על ההסכם, והכל 

 בקשה נדחית .3
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עקב מעשה ו/או מחדל של 
 ליטתו.הספק שבאחריותו וש

כן, נבקש שהסעיפים -כמו .2
יעודכנו כך שטרם קבלת 
החלטה בעניין ולאור 

 ת של ההשלכות החמורו

החלטה מעין זהו, שהמזמין 
יידרש להזמין את הספק 

ימוע, תוך מתן האפשרות לש
להצגת טענותיו בנושא, וכי 
רק לאחר שקילה ראויה 
וסביה של טענות הספק, 
תתקבל החלטה על ידי 

שיש בהחלטה המזמין, מבלי 
אשר אינה מקבלת את טענות 
הספק כדי להוות הסכמה של 

ה הספק ו/או כדי לגרוע מאיז
 מטענותיו ו/או זכויויתו בדין.

 

 

 

 נדחיתבקשה 

מסמך   .9
 א'

נבקש כי הסעיף יעודכן כך  28 7
שיובהר כי ככל והספק החל לבצע 
את החוזה /העבודות לפי בקשת 

ף לא המזמין, הוראות הסעי
יחולו, ובמקומן הביצוע האמור 
ייחשב כשכלול החוזה בין 

ל הצדדים, מבלי לגרוע מהצורך ש
הספק להשלים את מסירת ערבות 

ול הביצוע וחתימה על החוזה מ
 המזמין.

 בקשה נדחית

מסמך   .10
 –ד' 

ההסכ
 ם

נבקש כי המונח  .1 2 18
"העבודות ו/או השירותים" 
יעודכן כך שהמילים 
"ובהתאם לדרישות 

ללה" תימחקנה מהסעיף. המכ
לחילופין נבקש כי לאחר 
המילים "ובהתאם לדרישות 

תווספנה המכללה" ת
המילים: "אשר כפופות 
להוראות ההסכם והמפרט 

 הטכני".

כי בסעיף ד' לאחר  נבקש .2
המילים "כל התקלה" 
תימחקנה המילים "יום 
עסקים אחד" ובמקומן 
תתווספנה המילים: "בהתאם 
לזמן שרות שיוסכם על 

צדדים לפי סוג התקלה, ה
שעות  -24ואשר לא יעלה על 

ממועד קבלת הודעה על 
ם תקלה בכתב" וזאת ג

 בקשה נדחית .4

 

 

 

 

 

 

 

 בקשה נדחית
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 3.5בהתאם לאמור בסעיף 
 להסכם.

 נבקש כי מההגדרה של  .3
ונח "מסמכי ההליך" המ

תימחקנה המילים "ובין אלו 
 שאינם מצורפים".

 

 

 

 בקשה נדחית

ך מסמ  .11
 –' ד
הסכה

 ם

19 ,21 3.5 ,6.1 
)ההופעה 

השנייה של 
הסעיף 
 בעמוד(

נבקש שיובהר כי  .1
מפורטים מטה המקרים ה
תיקונים שעל  יוחרגו מגדר

( iנו: )הספק לבצע על חשבו
תיקון, החלפה או שיפוץ, וכן 
ביצוע תחזוקה מונעת של 
העבודות ו/או הציוד שסופק 
ו/או כל מערכת או רכיביה, 

ו פגום ו/אלרבות כל חלק 
חלקי חילוף, שלא אספקת 

( מעשה iiבאמצעות הספק; )
 אוחבלה או פגיעה בזדון 

בעבודות ו/או בציוד נות ברשל
שסופק ו/או במערכת או 

( ביצוע שימוש iii)ברכיביה; 
רשלני בעבודות ו/או בציוד 
שסופק ו/או במערכת ו/או 
למטרות שונות מאלו 
המפורטות בהוראות השימוש 

שאינו ו באופן והתחזוקה ו/א
לה בקנה אחד עם הוראות עו

היצרן ו/או הספק, לרבות 
עת מחדל בביצוע תחזוקה מונ

על ידי גורם אחר שאינו 
( המזמין לא אפשר ivהספק; )

לספק לבצע את התחייבויותיו 
למתן אחריות ותחזוקה 

 באופן הנקוב בהסכם.

)ההופעה  6.1סעיף  .2
השנייה שלו בעמוד( הוא 

-ו 3.5ף חזרה על הנאמר בסעי
 את מחיקתו. ען, נבקש

 . בקשה מתקבלת .3

מסמך   .12
 –ד' 

ההסכ
 ם

 1התייחסותנו להוראות סעיף  3.12 20
למסמך א' כמפורט בטבלה זו 
לעיל, יחולו בשינויים המחוייבים 

 ביחס להוראות סעיף זה.

 ראו תשובה דלעיל.

מסמך   .13
 –ד' 

ההסכ
 ם

שאינו פגם ייצור  יובהר כי פגם 4.3 20
ם באופן ישיר על נרו/או פגם שג

 הספקידי מעשה ו/או מחדל של 
 ו/או מי מטעמו במהלך ביצוע

דר הוראות העבודות, יוחרג מג
 הסעיף.

 בקשה נדחית.
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מסמך   .14
 –ד' 

ההסכ
 ם

, 14התייחסותנו להוראות סעיפים  5 20
למסמך א' כמפורט בטבלה  17, 16

ינויים זו לעיל, יחולו בש
המחוייבים ביחס להוראות סעיף 

 זה.

 תשובה דלעיל. אור

מסמך   .15
 –ד' 

ההסכ
 ם

21 7.1 ,7.2 ,
7.3 

נבקש להבהיר את  .1
ות החוזה וכן את הורא

מסמכי המכרז בכללותם כך 
שבכל מקום בו נקבעו דרישות 

לשביעות רצון של כגון: "
בהתאם " ו/או "המזמין

להוראות המזמין ו/או מי 
שהוא  " בכל אופןמטעמו
כי הספק יפעל בהתאם יובהר, 

לבד שאינן ובלהוראות 
חורגות מהתחייבויות הספק 
על פי ההסכם, המפרט הטכני, 

יות ותוכנית כתב הכמו
וכי במידה  הביצוע המאושרת,

והוראות כאמור יהיו כרוכות 
בעלויות נוספות לספק, יופעל 
מנגנון הוראות שינויים לרבות 
התאמת התמורה ולוחות 

כפי שיוסכם בין  הזמנים,
 הצדדים.

 7.2חרף האמור בסעיף  .2
יובהר כי התשלום  7.3וסעיף 

הציוד ייעשה לאחר התקנת 
ה וסיום מבחני הבדיק

 בהצלחה.

בקשה מתקבלת חלקית  .3
 בכפוף לשינויים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בקשה מתקבלת

מסמך   .16
 –ד' 

ההסכ
 ם

נבקש לתקן את הסעיף באופן  8 22
רף על באופן שיחול באופן גוהבא, 

כל הוראות ההסכם בהקשרים 
 ן:, כדלקמאלו

ת הספק תוגבל אחריו .1
לנזקים ישירים בלבד. 
בהתאם לכך, בכל מקום בו 

" נזקהמילה: " מופיעה
" וכי ישירתתווסף המילה "

בכל מקום בו מופיעה המילה: 
" תתווסף המילה: הוצאה"
 ".ישירה"

להוסיף הוראות  .2
 מפורשות לפיהן: 

"על אף האמור לעיל  .2.1
לן בהסכם זה מובהר ולה

כי אחריות הספק תהיה 
אם ורק בהת אך

לאחריותו לפי דין ורק 

פוף בכ חלקית בקשה מתקבלת
 .לשינויים
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ישירים ביחס לנזקים 
 שנגרמו כתוצאה ממעשה

או מחדל של הספק, וכי 
הספק לא יישא 
באחריות לנזקים 
עקיפים, תוצאתיים, 
לרבות כלכליים ואגביים 
)לרבות אובדן הכנסה 
ומניעת רווח( שייגרמו 

שלישי למזמין ו/או לצד 
כלשהו. כמו כן, אחריות 

במידה  הספק לא תחול
 הנזק או האובדן נגרםו

על ידי מעשה או מחדל 
של המזמין ו/או מי 

ו וכן לא תחול מטעמ
במקרה בו הנזק נגרם 
עקב "כוח עליון" ובכלל 
זה, פגעי טבע, מלחמה 

 וכיו"ב ".

"הספק לא יהיה אחראי  .2.2
בגין שינויים לאחר סיום 

ו תקופת ההתקשרות ו/א
עבודות שמבוצעות על 

ו ידי גורם כלשהו שאינ
צמו, וכי ככל הספק ע

והספק נדרש למתן 
שרותי אחזקה או 
אחרים הוא לא יישא 
בכל אחריות בקשר 
לעבודות שבוצעו על ידי 
גורם כלשהו שאינו 
הספק עצמו, והכול 
לרבות אחריות הקשורה 
לתוצאות העלולות 
להיווצר מפגיעה בזכויות 

בגין יוצרים וכיו"ב, 
שינויים ו/או עבודות 

די שבוצעו שלא על י
 או מי מטעמו".הספק 

חובת השיפוי תקום  .2.3
ובלבד שהתקבל פסק דין 

עו לא עוכב חלוט שביצו
ושהמזמין יקיים אחר 
התנאים המצטברים 

( יודיע לספק 1הבאים: )
בסמוך לאחר קבלת כל 
תביעה או דרישה 
הנובעת מהסעיף כאמור 

 ( ייתן לספק אפשרות2)
 תתף בהליכי ההגנהלהש

מול כל  לנהל את ההגנה
עת מהסעיף יעה הנובתב



 

 04-9882016פקס  l 1-700-70-80-05 מידע מרכז l    04-9901911 טל , 2161002 כרמיאל , 51 סנונית רח׳ )   lר”ע( להנדסה האקדמית המכללה בראודה אורט

ORT Braude College l P.O.Box 78, Karmiel l 2161002, Israel l Tel: 972-4-9901911 l Fax: 972-4-9882016 www.braude.ac.il  

 
 

לא התפשר ( 3כאמור )
מבלי לקבל את הסכמת 

( 4)ב הספק מראש ובכת
 לקבועיאפשר לספק 
קו  אתלהשתתף בקביעת 

זהות עורך בוההגנה 
הדין שינהל את ההליך 
 הנובע מהסעיף כאמור

( ימציא לספק כל 5)
מסמך או מידע שיידרש 

גנתו בפני לניהול ה
תביעה הנובעת מהסעיף 

 כאמור"

על פי  יות הספקאחר .2.4
ההסכם תהיה מוגבלת 
לסך התמורה ששולמה 
לספק בפועל בגין כל 
תקופת הסכם בנפרד, 
כאשר ביחס לתקופת 
האחריות גובה החבות 
תוגבל לסך בגין 
השירותים בתקופה של 

החודשים שקדמו  12
 למועד החבות בפיצוי. 

מסמך   .17
 –ד' 

ההסכ
 ם

חרף האמור בסעיפים, יובהר כי   11.6, 8.6 25, 22
כל קיזוז שיתבצע מכוח סעיף זה 

ו מכוח חוזה ההתקשרות, ו/א
יהיה רק ביחס לסכום קצוב 
ומוכח על פי ההסכם ויבוצע רק 
כנגד סכומים המגיעים לספק  על 
פי ההסכם זה בלבד, וכי יבוצע רק 

אה בכתב לספק  לאחר מתן התר
נה יום לפחות ולאחר שנית 14של 

הזדמנות להתגונן טרם  לספק 
ביצועם וככל שהחליט המזמין 

עיל לקזז לאחר כל האמור ל
סכומים, הדבר לא ייחשב 
כהסכמת הספק  )לסכום או לעצם 
ביצוע הקיזוז או ניכוי( וכן לא 

 יגרע מזכויות הספק  לפי כל דין.

 בקשה מתקבלת
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מסמך   .18
 –ד' 
סכהה

 ם

נבקש  – 10.1.1ביחס לסעיף  10.1 24
כן ביחס לנכסים עיף יועדשהס

המהותיים של הספק אשר מונעים 
ויותיו ממנו לבצע את התחייב

בהסכם, וכי הסרת העיקול לא 
ימים, והכל בכפוף  60בוצעה בתוך 

חוק חדלות פירעון  להוראות 
, 2018-ושיקום כלכלי, התשע"ח

ובפרט להוראות הקוגנטיות של 
 לחוק זה. 68יף סע

נבקש  – 10.1.2ביחס לסעיף 
ועדכן כך שיחול ביחס שהסעיף י

למינוי של כונס ו/או מפרק 
ל הספק לנכסים המהותיים ש

ואשר המינוי מנוע מהספק לבצע 
את התחייבויותיו בהסכם, וכי 

ימים,  90המינוי לא הוסר בתוך 
חוק חדלות  והכל בכפוף להוראות 

-"חפירעון ושיקום כלכלי, התשע
, ובפרט להוראות הקוגנטיות 2018

 זה. לחוק 68 של סעיף

נבקש  – 10.1.3ביחס לסעיף 
חוק חדלות  הכפפתו להוראות 

-ושיקום כלכלי, התשע"ח פירעון
, ובפרט להוראות הקוגנטיות 2018

 לחוק זה. 68של סעיף 

נבקש כי  – 10.1.5ביחס לסעיף 
המילים "הוכח להנחת דעתה של 

 מהסעיף.המכללה כי" תימחקנה 

נבקש כי  – 10.1.6ביחס לסעיף 
להנחת דעתה של  ים "הוכחהמיל

המכללה כי" תימחקנה מהסעיף 
ים: ובמקומן תתווספנה המיל

"התקבל פסק דין חלוט שביצועו 
 לא עוכב הקובע כי".

נבקש כי  – 10.1.7ביחס לסעיף 
המילה "המכללה" תימחק 
מהסעיף ובמקומה תתווספנה 

ההסכם והמפרט : "המילים
, וזאת לאחר המכללה" הטכני

מים י 14של  קבלת התראה בכתב
המפרטת את ההפרה )הלכאורית( 
ותוך מתן סד זמנים סביר )שלא 

ימים ( לתיקון ההפרה  14-ת מיפח
הלכאורית האמורה ואפשרות 
לספק להעלות את טענותיו 
בנושא, תוך פיורט כוונת המזמין 
במקרה של אי תיקון ההפרה 

ככל והמזמין  הלכאורית. יובהר כי
לא קיבל את טענות הספק, אין 

 הספקלהוות הסכמה של בכך כדי 

 בקשה נדחית

 

 

 

 

 

 

 בקשה נדחית

 

 

 

 

 

 

 

 בקשה מתקבלת

 

 

 

 בקשה נדחית

 

 

 בקשה נדחית

 

 

 מתקבלת חלקית בכפוף לשינויים.
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לקביעת המזמין ו/או כדי לגרוע 
זכויותיו של הספק  מטענותיו ו/או

 בנושא ,ואלו שמורות לו.

מסמך   .19
 –ד' 

ההסכ
 ם

שיובהר כך  ודכןנבקש שהסעיף יע 10.2 24
המזמין רשאי לסיים את כי 

ההסכם רק עקב הפרתו על ידי 
בשל מעשה ו/או מחדל שלו הספק 

הביטול  שבאחריותו ושליטתו.
האמור ייערך אך ורק לאחר 
שניתן לספק האפשרות להשמיע 
טענותיו בעניין והמזמין שקל את 

ר האמור לעיל, טענותיו. ככל ולאח
החליט המזמין להביא את 

יום, הספק יהיה ם לכדי סההסכ
זכאי לתשלום עבור מלוא 

ום העבודות שביצע עד למועד סי
 ההסכם.

 מתקבל חלקית

מסמך   .20
 –ד' 

ההסכ
 ם

, 14התייחסותנו להוראות סעיפים  10.3 24
למסמך א' כמפורט בטבלה  17, 16

זו לעיל, יחולו בשינויים 
להוראות סעיף המחוייבים ביחס 

 זה.

 ראו תשובה לעיל
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מסמך   .21
 –' ד

ההסכ
 ם

חרף האמור בסעיף נבקש, כי  .1 11.1 25
האמור להלן לא ייחשב 

דורשת את אישור כהסבה ה
 ההמזמין:

המחאת זכותו של הספק   1.1
לקבלת כספים תחת 
ההסכם לבנקים לצרכי 

 מימון העבודות.

המחאת זכויות בתוך   1.2
קבוצת החברות של 

י הספק, לרבות שינו
ארגון -אחזקות ורה

ת )כדוגמת שינויים בבעלו
יטה לרבות העברת או בשל

מניות/הגדלת הון 
מניות/הקצאת מניות 

 בספק(.

זכויות לקבלני  המחאת 1.3
משנה הכלולים במסגרת 

 הצעת הספק למכרז.

 בקשה נדחית .2

מסמך   .22
 –ד' 

ההסכ
 ם

נבקש שהסעיף יעודכן כך שיחול  11.9 25
 באופן הדדי על שני הצדדים.

 ה מתקבלתבקש

מסמך   .23
 –ד' 

ההסכ
 ם

הרה באשר לתחולה של נבקש הב 11.1, 11.4 25
ההוראות של הסעיפים אשר אינם 

עם השני. עולים בקנה אחד 
לחילופין נבקש כי אחד 
מהסעיפים יימחק היות והוא 

 כלול בסעיף האחר.

 נמחק 11.1סעיף 

נוסח  23  .24
 הסכם

נבקש להחליף את המילה  9.2
 י""מתחייב" במילה "רשא

 תשלח תשובה בנפרד

נוסח  23  .25
 הסכם

 14 לים "תוךנבקש להסיר את המי 9.3
 יום מיום החתימה"

 תשלח תשובה בנפרד

נוסח  23  .26
 הסכם

"לא נבקש להסיר את המילים  9.4
 יום" 14-יאוחר מ

 תשלח תשובה בנפרד

נוסח  23  .27
 הסכם

נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף  9.8
"על אף האמור  את המילים 

אי המצאת אישור קיום 
ביטוחים לא תהווה הפרה 

 10חלפו  יסודית אלא אם
ימים ממועד הבקשה לקבלת 

 תשלח תשובה בנפרד
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 ,ב ב ר כ ה       

 אורטל אלטבה  
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 כללהמל ידי ההאישור ע
 מראש ובכתב"

מסמך  30  .28
 ו'

נוסח אישור 
 ביטוח

א צורף נוסח למסמכי המכרז ל
 אישור ביטוח

 תשלח תשובה בנפרד

 מסמך  .29
-ה'

 טכני

בדרישות מופעים מתגי אלחוט  7-8 28
שאינם תואמים  WIFI5ישנים 

. 802.11ax  WIFI6את הסטנדרט 
 ? האם מדובר בטעות סופר

לתחזוקת  אין טעות מדובר בציוד
 רשת קיימת.

 ךמסמ  .30
-ה'

 טכני

הגדרה אנו לצורך תאימות ו 7-8 28
אות מבקשים לדעת מה הם גרס

התוכנה המתגים הנוכחים 
)האלחוט והמודולים( ומה הם 
הרכיבים הנוכחים כיום במכללה 

? 

Wifi 6.5סה גר 

 מסמך  .31
-ה'

 טכני

האם קיימת מניעה מלהציע  7-8 28
שונים ורכיבי ניהול מ   מתגים

ARUBA בהנחה כי מדובר על ? 
מתגי אלחוט עם תמיכה בתכונות 

 ARUBAל מערכת המתבקשת ש
ם המוגדרים ברביע או מוצרי\ו

הימיני העליון של גרטר העדכני 
ביותר למועד פרסום מכרז זה 

או מערכות אלחוט שהותקנו \ו
 במוסדות אקדמים בארץ.

 צרכיםב הכמויות מבוסס על הכת
הקיימים של המכללה והינו 

ן ימחירון לצורכי השוואה ב
הספקים המשתתפים במכרז. ואין 
התחייבות לרכוש את כולו ואין 

ע פתרונות חלופיים בשלב להצי
 המכרז

 מסמך  .32
-ה'

 טכני

בדרישות מופיע קונטרול חלש  9 28
יותר ממה שניתן להגיע ב 

ARUBA  האם מדובר בטעות .
 סופר ?

 אין טעות


