
 

 

 
 

 2022באוגוסט  9

 לכבוד 

 לאספקת שרתים מרכזיים  03/2022משתתפי מכרז 

 
 שלום רב, 

 
 1ה מס' הבהר -מענה לשאלות הבהרה הנדון: 

 

עמו סעיף  המסמך  #

 ד 

 תשובות  פירוט השאלה / בקשה  

מסמך א'    .1

הזמנה   –

להציע  

הצעות  

והוראות  

 למציע 

מועד   5 8 של  הסמיכות  בשל 

מועד   לבין  ההבהרה  שאלות 

ומספר  הגשת   ומאחר  ההצעות 

כעת   שוהים  מפתח  אנשי 

ד  נבקש דחייה במועבחופשות,  

שבועיים   של  ההצעות  הגשת 

 לפחות. 

 בקשה נדחית 

מפרט    .2

הדרישו 

 ת

  10  -הדרישה ל   DELLבשרתי   כללי  כללי 

וב  ל  HPE  -מבואות רשת    -רק 

נבקש להשוות  מבואות רשת,  6

 בין הדרישות בין שני היצרנים. 

א במסמך  עודכנה  פיון  הדרישה 

 דרישות 

מפרט    .3

הדרישו 

 ת

לשני    DELLבשרתי   כללי  כללי  הדרישה 

ה  480gbדיסקים     -עבור 

vSphere  - וב-  HPE   הדרישה

נבקש  ,  240gbיסקים  לד

שני   בין  הדרישות  בין  להשוות 

 היצרנים. 

 נדחית  ה בקש

מפרט    .4

הדרישו 

 ת

  היאהדרישה לסוג השרת  כללי  כללי 

 שונה:  

 Readyמסוג  DELLשרתי 

node תי שה לשרוהדריHPE  

 היא לשרת רגיל 

ל  שהדרישה  שרת  בעוד 

R7515    סלוטים של    32מספק

ובשרת   רק    345זיכרון    16יש 

 . סלוטים

הדרישות בין   וות ביןנבקש להש

 שני היצרנים. 

דחית. שני השרתים הם  נ בקשהה

 . vsan readyמסוג 

 ת זיכרון עתידית בהרחבל  אין צפי 

שהאחריות   17 2.3 הסכם  .5 שיובהר  נבקש 

ובכפוף  למו הינה בהתאם  צרים 

 מדיניות היצרן. ל

 

 בקשה מתקבלת 



 

 

 
 

עמו סעיף  המסמך  #

 ד 

 תשובות  פירוט השאלה / בקשה  

שהאחריות   17 3.5 הסכם  .6 שיובהר  נבקש 

ובכפוף   הינה בהתאם  למוצרים 

לעניין   לרבות  היצרן,  למדיניות 

RMA . 

 בקשה מתקבלת 

 5.3-5.1 הסכם  .7

5.6 

19-

20 

הבה הסעיף  נבקש  לתקן  רה 

האחריות   להגבלות  בהתאם 

המקובלות בהסכמים מסוג זה,  

שעל  וב יובהר  כי  נבקש  התאם 

אחר   מקום  בכל  האמור  אף 

ל הספק  בהסכם זה, אחריותו ש 

ישירים   לנזקים  מוגבלת  תהיה 

כתוצאה  נגרמו  אשר  בלבד 

הספק   של  מחדל  ו/או  ממעשה 

ו/או מי מטעמו בלבד הספק לא  

עק  לנזקים  באחריות  יפים  יישא 

מיוחדים,   ו/או  תוצאתיים  ו/או 

אובדן   רק,  לא  אך  לרבות 

את עד לתקרה כוללת  נתונים וז 

על   תעלה  שלא  והמצטברת 

השנתית   החוזית  התמורה 

במסגרת  ששול לספק  מה 

 הסכם זה. 

 

 

החלקית  מתקבלת    -בקשה 

 תתווסך הבהרה כדלקמן: 

 

אחריותו של הספק תהיה מוגבלת  

נגרמו   בלבד אשר  ישירים  לנזקים 

של  כתוצ מחדל  ו/או  ממעשה  אה 

בלבד   מטעמו  מי  ו/או  הספק 

באחר יישא  לא  לנזקים  הספק  יות 

ו/או   תוצאתיים  ו/או  עקיפים 

 מיוחדים 

נבקש כי האמור בסעיף זה לא   19 5.4 הסכם  .8

יחול ביחס לנזקים אשר נגרמו  

בשל מעשה או מחדל של  

 המכללה ו/או מי מטעמה 

 

 בקשה מתקבלת 

בסעיף זה לא  נבקש כי האמור   20 5.5 הסכם  .9

יחול ביחס לנזקים אשר נגרמו  

ה בשל היותם באחריות המכלל 

 לפי כל דין. 

 

 בקשה מתקבלת 

מבוקש כי התקופה הנוספת   20 5.7 הסכם  .10

  60שנים ולא  3תעמוד על 

 חודשים. 

 

 

מבוקש כי מבוקש כי המילה   20 5.8 הסכם  .11

"מיד" תמחק במקומה ייכתב  

 בקשה מתקבלת 



 

 

 
 

עמו סעיף  המסמך  #

 ד 

 תשובות  פירוט השאלה / בקשה  

 "תוך זמן סביר". 

 

 מבוקש כי:  21 5.9 הסכם    .12

המילים "לטובתו ולטובת  .א

   המכללה יחד" תמחקנה.

 לא מקובל 

  -פוליסת אחריות מקצועית ב.

המילים "ו/או מי מטעמה"  

 בקשה מתקבלת תמחקנה.

בנוסף המילים "הרחב שיפוי"   

 לא מקובל תמחקנה.  

המילים "ואת הפוליסות"  

   לא מקובל תמחקנה 

שנים" תמחקנה   5המילים "

ובמקומן התקופה תעמוד על  

 לא מקובל שנים".   3"

המילים " או עד למועד...  

לא  בפוליסה זו תמחקנה.

 מקובל 

המילים   -ביטוח חבות מוצרא.

 "ו/או מי מטעמה " תמחקנה  

 בקשה מתקבלת 

המילים "ואת הפוליסות"  

שנים"    5תמחקנה המילים "

תמחקנה ובמקומן התקופה  

לא  שנים".    3תעמוד על "

 מקובל 

 

ילים "או עד למועד...  המ

לא  בפוליסה זו תמחקנה.

 ובל מק

 

המילים   -פוליסת צד ג' ב.

 "הרחב שיפוי" תמחקנה.  

   לא מקובל 

 

המילים "שם המבוטח יכלול...  

 מנהליה" תמחקנה.  

   לא מקובל 

 

המילים "כיסוי אחריות..  

 



 

 

 
 

עמו סעיף  המסמך  #

 ד 

 תשובות  פירוט השאלה / בקשה  

 המכללה" תמחקנה.  

   לא מקובל 

המילים "כיסוי לפגיעה אישית"  

 תמחקנה.  

   לא מקובל 

 

ליסת חבות  פו ג.
מבוקש כי   -מעבידים

חק  כל המלל ימ
ובמקומו ייכתב  

"ראשוניות, ויתור על  
תחלוף לטובת  

המכללה, ומבוטח נוסף  
היה וייחשב כמעבידים  

של מי מעובדי  
 המבוטח". 
 . לא מקובל 

לשנות את  מקובל  
 המלל למלל הבא: 

ויתור על תחלוף כנגד  
 המכללה

 ראשוניות הפוליסה 
כיסוי המכללה היה  

מעביד עובדי  ותחשב ל
 הקבלן 

המכללה מוגדרת כצד  
 ' ג

כיסוי עבודת נוער על  
 פי חוק 

 כיסוי לפגיעה אישית 
 

 

תנאים כלליים לכל  ד.

תקופת ההודעה   -הפוליסות

 יום, כמקובל.  30תעמוד על 

 בקשה מתקבלת 

מבוקש כי המילה "מתחייב"   22 5.10 הסכם  .13

 תמחקנה. 

 לא מקובל 

מבוקש כי המילים "המוקדם   23 5.11 הסכם  .14

 מבניהם" תמחקנה. 

 לא מקובל 

 מבוקש כי:  23 5.12 הסכם  .15

יום"   14המילים " א. 

 תמחקנה. 

  8.1המילים "בסעיף  ב. 

 לא מקובל 



 

 

 
 

עמו סעיף  המסמך  #

 ד 

 תשובות  פירוט השאלה / בקשה  

נא לתקן את הסעיף. לא  לעיל" 

 בהסכם.  8.1מופיע סעיף 

מבוקש כי תקופת ההודעה   23 5.14 הסכם  .16

 ימים.  30תעמוד על 

 בקשה מתקבלת 

מבוקש כי המילים " לרבות כלי   23 5.16 הסכם  .17

. לא  רכב...מכל סוג" תמחקנה

רלוונטי לסוג השירותים  

 הניתנים. 

 הקשה מתקבלת 

מבוקש כי בסיפא ייכתב " על   24 5.17 הסכם  .18

-י אי אף האמור, מוסכם כ

המצאת אישור עריכת הביטוח  

במועד לא תהווה הפרה  

ימים   14יסודית, אלא אם חלפו 

ממעד דרישת המכללה בכתב  

להמצאת אישור עריכת הביטוח  

 כאמור". 

 

 בקשה נדחית 

 6.1.8 סכםה  .19

6.2 

נבקש שיובהר כי האמור   24

בסעיפים אלו כפוף לכך  

שההפרה נבעה מסיבות  

התלויות בספק ו/או מי מטעמו  

בד ולכך שניתנה לספק  בל

האפשרות סבירה לתקן את  

 ההפרה.

 

 בקשה מתקבלת 

של   25 7.6 הסכם  .20 במקרה  כי  שיובהר  נבקש 

הודעה  לספק  תינתן  קיזוז 

ימי עבודה   5מראש ובכתב של  

 לפחות. 

 

 בקשה מתקבלת 

נבקש הבהרה להפוך סעיף זה  25 7.9 הסכם  .21
 להדדי. 

 

 בקשה מתקבלת 

מבקש   נספח ז'   .22

 האישור 

"ו/או  מבוקש   27 המילים  כי 

הנ"ל"   של  עובדיהם.... 

 תמחקנה. 

 לא מקובל 

קוד   27 רכוש  נספח ז'   .23 כי  לא    329מבוקש  ימחק. 

 רלוונטי בסוג ביטוח זה.   

 בקשה מתקבלת 

 לא מקובל  ימחק.   304מבוקש כי קוד  27 ד ג' צ נספח ז'   .24



 

 

 
 

עמו סעיף  המסמך  #

 ד 

 תשובות  פירוט השאלה / בקשה  

אחריות   נספח ז'   .25

 מעבידים 

 בקשה מתקבלת  ימחק.   304מבוקש כי קוד  27

אחריות   נספח ז'   .26

 מקצועית 

 לא מקובל  . ימחק   304מבוקש כי קוד  27

פירוט   נספח ז'   .27

השירותי 

 ם

 בקשה מתקבלת  ימחק.   046מבוקש כי קוד  28

ביטול/   נספח ז'   .28

שינוי  

 הפוליסה 

ההודעה  28 תקופת  כי  מבוקש 

 יום, כמקובל.  30תעמוד על 

 בקשה מתקבלת 

 
 
 
 
 
 כ ה,  ב ב ר                     
 

     
 אורטל אלטבה      

 רכש ומכרזים  תמנהל


