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   תמוז, תשפ"בבכ"ח ב"ה,  לכבוד

 2022יולי, ב 27 15/22משתתפי מכרז מס' 

 

 

 

 שלום רב,

 

 רמת גן אילן בקמפוס-אספקת מערכות בקרת כניסה לאוניברסיטת בר – 2מסמך הבהרה מס' הנדון: 

  

 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

 כללי .1

 . 12:00, בשעה 10/8/2022 במכרז הינו:המועד האחרון להגשת הצעות  .1.1

 . 31/12/2022תוקף ההצעה נותר בעינו ועומד על  .1.2

על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע ולהימצא   .1.3

בבניין   הנמצאת  המכרזים  חדר  408בתיבת  להגשת   209,  האחרון  מהמועד  יאוחר  לא 

  ההצעות.

  המכרזים במועד זה לא תיבדק. הצעה שלא תימצא בתיבת

על המציע לקחת בחשבון כי לעורך המכרז אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב 

 לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם. 

כל  .1.4 את  לצרף  המכרז,  במסמכי  הדרישות  לכל  מלא  מענה  מתן  על  להקפיד  המציע  על 

  כשהם מלאים כראוי.האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, 

הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה ביכולת 

 האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות.  

זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום   ותמסמך הבהר .1.5

 ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.

 שאים הבאים:נומציעים במצורפים מחוונים להערכת למסמך הבהרות זה  .1.6

 חוות דעת על המציע  .א

 הערכת מציע בראיון  . ב

 

 

 

 בברכה, 

 יחידת המכרזים  

 אוניברסיטת בר אילן 
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 שאלות שהועלו על ידי מציעים: 

 

 תשובה  שאלה/בקשה  סעיף  כותרת  עמ' מס"ד 

 1.5.1 מבוא 2  .1

ניתן    לגבי האם  הארכה  לקבל 
לאספקה ההתקשרות   תקופת 

 ממועד – המערכות והתקנת
למסירת  ועד זכייה על ההודעה

חודשים   3  -למזמין מ המערכות
או משהו מדורג    –חודשים    6  -ל

 יותר ? 

 

מסירת המערכות תתבצע 

ממועד    5עד   חודשים 

 ההודעה על זכיה.

  מבוא   .2

הסף   בתנאי  לקבוע  מבקשים 
בקרת כניסה שתהיה זו מערכת  

)ולא  עצמיות  פיתוח  יכולות  עם 
סגורה  מערכת  שרוכשת  חברה 

 בחול (

 לא מקובל.

 מבוא 2  .3
1.5.1 

 

המערכות   והתקנת   –אספקה 
ועד   זכייה  על  ההודעה  ממועד 

  3למסירת המערכות למזמין עד  
חודשים ממועד הוצאת ההזמנה  

 צו תחילת עבודה.  /
זמן   למשך  לקבל הארכה  נבקש 

המערכת  והתאמת  הפיתוח 

כן   וכמו  המכרזיות,  לדרישות 

של   הדרגתית  מסירה  לאפשר 

 התכולות .

מסירת המערכות תתבצע 

ממועד    5עד   חודשים 

 ההודעה על זכיה.

 1.3.7 מבוא 5  .4

להשתתפות  מוקדם  כתנאי 
בעל  להיות  המציע  על  במכרז, 
מערכות  באספקת  ניסיון 

רכבים משולבות   כניסת  לבקרת 
 והולכי רגל והתקנתן בהתאם.

נבקש להבהיר כי ניסיון באספקת 
והולכי  רכבים  כניסת  מערכות 
 רגל עונה לתנאי הסף הרלוונטי. 

ניתן    כי  להבהיר  נבקש  כן,  כמו 

הנדרש  הניסיון  את  להציג  יהיה 

מטעם  משנה  קבלן  באמצעות 

 המציע.

 הסעיף נשאר בעינו

5.  7 

תנאי סף 

כוח   –

אדם של 

 המציע

7.4.2 

לטובת פיתוח תוכנה וממשקים  
שונים אנחנו משתמשים בקבלני 

קים באופן ימשנה ולא מעס
החברה  ישירה צוותי פיתוח . 

מספקת את הניהול המקצועי ,  

 הסעיף נשאר בעינו
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אפיון הדרישות הטכני , הטמעה 
תוכנה ומתן שירות ותחזוקה 

לתוכנות והפתרונות בחצר  
 הלקוחות שלנו.

  

כאינטגרטור בשוק הישראלי  
מאוד מקובל להשתמש בקבלני 
משנה לפיתוח קוד ולא להעסיק 

 באופן ישיר צוותי פיתוח. 

  

סף  אודה להבהרה שתנאי 
פשר להשתמש  , יא7.4.2מספר 

בשירותיי קבלן משנה לפיתוח  
 קוד . 

  

צוות פיתוח כתנאי מוקדם ." 
להשתתפות במכרז, על המציע  

להיות מעסיק של צוות פיתוח  
עובדים ובעלי ניסיון   3המונה 

של שנה אחת לפחות בפיתוח  
  –מערכות שו"ב לבקרת כניסה 

 ".כמוצעת במכרז

6.  7 

ערבות 

מכרז 

)ערבות 

 הגשה( 

7.6 

יועבר  האם  להבהיר  מבוקש 

או   המזמין  מטעם  ערבות  נוסח 

מאת  ערבות  נוסח  כל  נדרש 

הבנק בנוסח שהבנק יעביר תוך  

במסמכי  שפורסמו  כפי  דגשים 

 המכרז?

הנוסח הינו נוסח סטנדרטי 

של הבנק, אשר ממלא את 

המפורטים   התנאים 

 בסעיף 

7.  12 2 ,12 
1.4  ,

10.3.3 

הבהרה   לאיזה נבקש  ביחס 

בנוסח  המזמין  התכוון  סטיה 

זו   המפורט בסעיף ובמה סטייה 

בסעיף   המפורטת  מזו  שונה 

כמו10.3.2 הגדרה -.  נבקש  כן, 

או  האמורה  לסטייה  ברורה 

לאור  הסעיף  ביטול  לחילופין 

בסעיפים   הסטייה    1.4הגדרת 

 לכתב ההזמנה.  10.3.2ו

חשד  שתעלה  הצעה 

 " " SHIFTINGלביצוע 

על העלות  ולה ברכיבי 

 להיפסל.
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 תשובה  שאלה/בקשה  סעיף  כותרת  עמ' מס"ד 

8.  2 

תקופת 

ההתקש 

 רות

1.5.1 

באופן   הסעיף  את  לעדכן  נבקש 

סעיף   הוראות  את  גם  שיהלום 

והרואת  2.3 ההזמנה   לכתב 

ג'    2.1סעיף   הסכם   –לנספח 

שתקופת   כך  ההתקשרות, 

של  האורכת  להתקנה  הביצוע 

( תחל  (3שלושה  חודשים 

ביצוע   תחילת  ממועד  להימנות 

הנקוב  במועד  בפועל  העבודות 

בצו התחלת העבודה ולא ממועד  

כן נבקש -מתן הודעת הזכייה. על

הסעיף   הוראות  את  לעדכן 

 בהתאם. 

העבודה   ביצוע  תקופת 

מתייח לזמן אכן  סת 

הנקוב   מהמועד  שעובר 

 בצו התחלת העבודה.

באשר  -כמו הבהרה  נבקש  כן, 

התחלת  צו  הנפקת  למועד 

על  החתימה  לאחר  העבודה 

לתחילת  המועד  כי  וכן  ההסכם 

בצו  שיירשם  העבודה  ביצוע 

מ יפחת  לא  העבודות  -התחלת 

הצו    14 קבלת  ממועד  ימים 

לא  שהעבודות  וככל  האמור, 

שלא   במועד  מעשה החלו  עקב 

הספק  הספק,  של  מחדל  ו/או 

לוחות  להארכת  זכאי  יהיה 

עבודות   לביצוע  הזמנים 

 האספקה וההתקנה. 

 מקובל

9.  2 

תקופת 

ההתקש 

 רות

1.5.3 

לעדכן  יש  בסעיף,  האמור  חרף 
לסעיפים   בסעיף  ההפניות  את 

 . 1.5.2-ו 1.5.1

 מקובל
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 תשובה  שאלה/בקשה  סעיף  כותרת  עמ' מס"ד 

10.  2 

תקופת 

ההתקש 

 רות

1.5.4 

את  סותרות  הסעיף  הוראות 

  1לנספח    2.7סעיף  הוראות  

הסעיף   מנוסח  ההזמנה.  לכתב 

- ניתן להסיק שמדובר בסה"כ ב

שנות תחזוקה כמפורט להלן:   16

(i  )8    שנות תחזוקה ממועד סיום

והבדק; )  ii  )8תקופת האחריות 

סיום   ממועד  נוספות,  שנים 

התחזוקה   8תקופת   שנות 

 הראשונים.

אספקת   –  1תקופה  

 המערכת.

תקופת    –  2תקופה  

ובדק   אחריות 

ממועד   )שנתיים 

 קבלת המערכת(. 

תקופת    –  3תקופה  

)עד   תחזוקה  שירותי 

שנים מסיום תקופת    8

 האחריות(.

יש   המזמין,  כוונת  זו  שלא  ככל 
סעיפים   הוראות  את  לעדכן 

כי    1.5.4- ו  1.5.3 שיובהר  כך 
ממועד   תחל  התחזוקה  תקופת 
והבדק  האחריות  תקופת  סיום 
ותימשך עד לתקופה שלא תעלה 

להחלטת   8על   בהתאם  שנים, 
פרשנות  שזו  ככל  המזמין. 
יעודכן   שהחוזה  נבקש  המזמין, 
כך שההתקשרות תימשך באופן  

תקופת  אוטו במהלך  מאטי 
לחלוף   עד  שנים   8התחזוקה 

ממועד סיום תקופת הבדק, אלא  
אם המזמין הודיע לספק על רצונו  
סיום   לכדי  ההסכם  את  להביא 

של   הודעה  במתן    60מוקדם 
ימים מראש. ככל שסיום ההסכם 
נבע שלא עקב מעשה ו/או מחדל 
ההסכם,  בהפרת  הספק  של 
למלוא  זכאי  יהיה  הספק 

לסיו עד  שנת  התשלום  ם 
וכן   וכן   הרלוונטית  התחזוקה 
לקבלת החזר העלויות וההוצאות 
הישירות אשר נגרמו לספק  בשל  
לרבות;    העבודות,  הפסקת 

 כדלקמן: 

 הסעיף נשאר בעינו

שהוצאו  .1 הזמנות  בגין  פיצוי 
לצורך ביצוע העבודות ואשר 

 ; לבטלןלא ניתן 

 מקובל
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 תשובה  שאלה/בקשה  סעיף  כותרת  עמ' מס"ד 

בגין   .2 משנה  לקבלני  פיצוי 
עימם,  ההתקשרות  ביטול 

 כקבוע בחוזים עמם;  

 לא מקובל 

 לא מקובל  פיצויי פיטורים לעובדים;   .3

פיצויי בגין איבוד הזדמנויות  .4
עקב  אלטרנטיביות  עסקיות 
בהסכם  הספק  התחייבויות 

 עם המזמין. 

 לא מקובל 

11.  
3  ,

9 

חוות  

דעת 

וניסיון  

 מקצועי 

3.3  ,9 

באשר לזכותו של המזמין לערוך  

לאנשי  פניות  ו/או  ראיון 

בין   כלשהם,  הקשר/ממליצים 

המציעים   ידי  על  שפורטו 

שלאו,  בין  הצעתם  במסגרת 

ו/או   ראיון  כל  כי  שיובהר  נבקש 

ידי   על  שתתבצע  כאמור  פניה 

לאמות  בהתאם  תעשה  המזמין 

המידה של הגינות ושוויון באופן  

כזה שאלו תערכנה באותו האופן  

המציעים   לכלל  ביחס  והאמצעי 

סוגי  של  גדר  אותו  בירור  ותוך 

וסוגי שאלות  ואותן מספר  מידע 

ביחס  המציעים.  כלל  עבור 

קשר[ לאנשי  פניות  עם   לבירור 

של  במדיום  פניה  ממליצים, 

יערך   טלפוני  ידי  בירור  על 

השעות  אותן  במסגרת  המזמין 

בשעות  הזמן  פרקי  ואותם 

( המקובלות    –   08:00העבודה 

של 17:00 רישום  ביצוע  תוך   ,)

לרבות  שנערכו,  השיחות 

והמענים  שנשאלו  השאלות 

טלפונית   ופניה  ככל  שניתנו. 

לא  והמזמין  צלחה  לא  כאמור 

איש  עם  קשר  ליצור  הצליח 

יערוך   המזמין  הרלוונטי,  הקשר 

סבב פניות נוסף ולאחריו,    לפחות

ככל שגם הניסיון הנוסף לא צלח, 

בצורה   יבוצע  ההליך 

המציעים,   לכלל  אחידה 

הפנייה   אופן  לרבות 

שייבחנו   והנושאים 

 במסגרת הפניות.

זה  הבהרות  למסמך 

המחוון  יצ מסמכי  ורפו 

וחוות   הראיונות  לביצוע 

 הדעת
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המציעים   את  המזמין  יעדכן 

ויאפשר להם להציע איש  בכתב 

לצורך   אלטרנטיבי  נוסף  קשר 

 עריכת הבירור האמור. 

12.  
3  ,

18 
 22.3, 5 שינויים 

כך  הסעיף  את  לעדכן  נבקש 

סמכות  שהפעלת  שיובהר  

ההליך,  מסמכי  לעדכון  המזמין 

הוא כפוף לכך שעדכון זה נעשה 

המועד   טרם  מראש  סביר  זמן 

אשר  ההצעות  להגשת  האחרון 

ימים טרם המועד    7-לא יפחת מ

כדי  האחרון   ההצעות,  להגשת 

לכלכל   שהות  למציעים  לאפשר 

מושכל  באופן  הצעתם  את 

את  התואמת  הצעה  ולהגיש 

הליך  של  המעודכנים  התנאים 

 ההזמנה. 

לא    תהיה  עדכון  הודעת 

לפני   ימים  פחות משבעה 

להגשת רהאח  המועד ון 

 ההצעות. 

13.  4 
תנאי סף 

 כללי -
7.1.1 

נבקש שיובהר כי טרם שהמזמין 

סמכותו לפי סעיף זה  יפעיל את  

המזמין  להלן,  לאמור  ובכפוף 

ובכתב   מראש  התראה  ישלח 

למציע תוך פירוט כוונתו ובקשה 

מסמכים  ו/או  הבהרות  לקבלת 

יחד   לעניין  ביחס  נוספים  נלווים 

טענות  להעלות  האפשרות  עם 

להתגונן  והאפשרות  המציע  של 

כאשר  המזמין.  טענות  בפני 

יובהר כי ככל שהמזמין לא מקבל 

לא   את הדבר  המציע,  עמדת 

זכויותיו של  ו/או  יגרע מטענותיו 

 המציע ואלו שמורות לו. 

 הסעיף יישאר בעינו 

14.  4  7.5 

הוראות  .1 של  ההשלכות  לאור 

הסעיף על ההצעות, ובמטרה 

בהליך  ושוויון  שקיפות  ליצר 

נבקש  במשאבים,  וחיסכון 

האחרון   המועד  שטרם 

המזמין   ההצעות,  להגשת 

למכרז   צירף  לא  המזמין 

המציע   ועל  ערבות,  נוסח 

ערבות   להעביר 

הבנק,  של  סטנדרטית 

בתנאים  עומדת  אשר 

בסעיף     7.5.1המפורטים 
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הליך     pre-rulingיערוך 

למציעים   יאפשר  במסגרתו 

למזמין   לפנות  הפוטנציאלים 

ערבות  כתב  נוסח  ולהגיש 

ערבות  כאשר  לאישורו, 

די המזמין תהיה שתאושר על י

במהלך  מספילה  חסינה 

לכך  )בכפוף  המכרזי  ההליך 

מנפיק   וגורם  הערבות  שנוסח 

 הערבות לא שונה(. 

ביטוח   חברת   / )בנק 

לפקודת   מורשים, 

אוטונומית   האוניברסיטה, 

 וכו'(.

הליך  מבצע  אינו  המזמין 

Pre-Ruling 

הוראות  .2 את  לעדכן  נבקש 

עם   בקשר  ערבות הסעיף 

 המכרז והביצוע כדלקמן: 

כי מימוש הערבות על ידי  2.1

זה  )בסעיף  המזמין 

בכללותו(   ובהסכם 

מראש   להתראה  כפופה 

לכך  וכן  המזמין  מטעם 

שלספק  ניתנה הזדמנות  

ההפרה   את  לתקן 

לפחות  של  )הלכאורית( 

להשמיע   14 וכן  ימים 

ולהתגונן בקשר  טענותיו 

ההפרה   לטענת 

ככל   וכי  האמורה, 

הח לחלט  והמזמין  ליט 

חרף  הערבות  את 

הספק,   של  טענותיו 

כסעד   ייחשב  זה  מימוש 

זכאי המזמין  לו  הבלעדי 

הנטענת   להפרה  בקשר 

ייחשב  מבלי שחילוט זה 

כהסכמת הספק  לטענות  

לגרוע  ומבלי  המזמין 

כל   לפי  הספק   מזכויות 

 דין.  

 שאר בעינו  יהסעיף י 
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הליך   2.2 עקב  חילוט  כי 

בכפוף   ייעשה  משפטי 

חלוט   דין  פסק  לקבלת 

ביצועו  עוכב  שלא 

ניתנה   ושלספק  

להצטרף  הזדמנות 

להתגונן  להליך, 

טענותיו   את  ולהשמיע 

לא  ומתן  משא  כי  ו/או 

יתאפשר אלא אם ניתנה  

של   המפורשת  הסכמתו 

לפשרה   הספק  

 שהושגה. 

 הסעיף נשאר בעינו 

בו   2.3 מקרה  כל  יממש כי 

ערבות  את  המזמין 

חלק  כל  או  הספק, 

ממנה, ייחשב מימוש זה  

כפיצוי מוסכם מלא וסופי  

בגינה   ההפרה  בגין 

מבלי   הערבות,  מומשה 

הספק   מזכויות  לגרוע 

 לפי דין. 

 לא מקובל 
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הערבות   2.4 וחידוש  ככל  כי 

מעשה   עקב  שלא  נדרש 

הספק,  של  מחדל  ו/או 

יישא   לא  הספק  

הכרוכות  בהוצאות 

הערבות  בחידוש 

ככל   וכי  הרלוונטית 

עקב   ערבות  וחולטה 

של   מחדל  ו/או  מעשה 

הספק, הוא יידרש לחדש  

אך   שתקבע  אותה,  כך 

תקרה לחידושי הערבות  

כך  חילוטה,  לאחר 

הערבות  שסכום 

בתוספ סך המקורית  ת 

על  יעלה  לא  החידושים 

( שניים  מסכום 2פי   )

 .הערבות המקורית

 לא מקובל 

ערבות  3 סכום  כי  נבקש 

על   יעמוד  מסך   5%הביצוע 

סכום  וכי  החוזית  התמורה 

כך  תופחת  זו  ערבות 

על   מגובה   2.5%שתעמוד 

שאושר,  הסופי  החשבון 

בכל  לינארי  באופן  ויופחת 

הבדק  שנות  משתי  אחת 

(. 1.25%,  2.5%והאחריות )

ככל  התחזוקה,  בתקפות 

ערבות  תועמד  צורך  שיש 

התמורה   2.5%בסך   מסך 

השנתית לה זכאי הספק בגין  

תחזוקה  שירותי  מתן 

 למערכת 

על   מדובר  זה  בסעיף 

 ערבות המכרז. 

15.  
4  ,

40 
 

7.7  

טבלת  

המסמכי 

ם,   

חוברת 

ההצעה 

טבלה 

בסעיף 

10 

אשר  מציע  כי  שיובהר  נבקש 

צירף להצעתו את כלל המסמכים 

וככל שלא  המפורטים בסעיפים, 

בקשר  הבהרות  נדרשות 

כמי  ייחשב  אלה,  למסמכים 

המסמכים  כלל  את  שהגיש 

הדרושים לצורך הוכחת עמידתו  

 בתנאי הסף ודרישות המכרז                                                       

 הבקשה נדחית 

16.  9  9.1 

דיני   של  היסוד  עקרונות  לאור 

מציעים   פיהם  על  המכרזים 

רשאים לדעת מראש את אמות 

ז  הבהרות  ה למסמך 

מחוון   מסמכי  מצורפים 

 לראיונות ולחוות הדעת 
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תיבחנה  פיהם  על  המידה 

הניקוד   לרבות  שלהם,  ההצעות 

בגין כל קריטריון שנקבע לבחינה 

)במכרזים הכוללים רכיב איכות(, 

נבקש עדכון הפירוט והניקוד בגין  

פורטו   שלא  בטבלה  פרמטרים 

 דיו,  

17.   19 4 

נבקש שיובהר כי טרם ההחלטה 

הספק  הצעת  לחשיפת  ביחס 

סודיים   הלא  לחלקים  )ביחס 

למציע   יפנה  המזמין  שלה( 

ולאחר  בעניין,  עמדתו  לקבלת 

יעודכן   המציע  ההחלטה  קבלת 

שהות  מתן  תוך  החשיפה  טרם 

לערכאות  לפנות  למציע  סבירה 

)ככל   בנושא  זמני  סעד  לקבלת 

 הדרוש(.

 מקובל

18.   22 6.7.3 

כי   יובהר  בסעיף  האמור  חרף 

קבלה  בדיקות  יבצע  המזמין 

למערכת תוך לא יאוחר משבעה  

הודעת   (7) קבלת  ממועד  ימים 

הספק כי סיים את ביצוע עבודות  

מוכנה  המערכת  וכי  ההתקנה 

 לבדיקות הקבלה.

 הסעיף יישאר בעינו 

מינוריות  כן   תקלות  כי  יובהר 

השימוש  על  משפיעות  שאינן 

לא  לייעודה  בהתאם  במערכת 

הקבלה,  אישור  מתן  את  ימנעו 

הספק  להתחייבות  בכפוף 

הדרושים   התיקונים  להשלמת 

שיסוכמו  זמנים  לוחות  במסגרת 

 בין הצדדים. 

 הסעיף יישאר בעינו 
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עוד יובהר כי ככל והמזמין ביקש 

עשה שימוש לעשות שימוש ו/או  

חלק  בכל  ו/או  במערכת  בפועל 

מבחני  ביצוע  טרם  ממנה 

חלק  כל  ו/או  המערכת  הקבלה, 

שנמסרו  ככאלה  ייחשבו  ממנה 

למזמין ותקופת הבדק והאחריות  

 תחל להימנות ממועד זה.

 הסעיף יישאר בעינו 

 7.4 אחריות 23  .19

נבקש  .1 בסעיף  האמור  חרף 

את  כמקובל,  להחריג, 

הספק   בנסיבות אחריות 

 הבאות:

שלהלן  ההחרגות 

בשינויים   מקובלות, 

 שסומנו 

(i)   או החלפה  תיקון, 

ביצוע   וכן  שיפוץ, 

כל תחזוקה,   לרבות 

חלק פגום ו/או אספקת  

חילוף, שלא   חלקי 

באמצעות   בוצעו 

 הספק; 

 

(ii)  מעשה חבלה או פגיעה

ברשלנות   או   לעבזדון 

מי   או  המזמין   ידי 

או  מטעמו   בעבודות 

 ברכיביהם;  

 

(iii) על ידי המזמין או    ביצוע

מטעמו   שימוש מי 

ו/או   בעבודות  רשלני 

מאלו  שונות  למטרות 

בהוראות   המפורטות 

משנה  הספק/ספקי 

באופן   ו/או  מטעמו 

שאינו עולה בקנה אחד 

 ;  עם הוראות היצרן

 

(iv)   כתוצאה טבעי  בלאי 

משימוש רגיל בעבודות 

 ו/או ברכיביהם;  
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(v)   המזמין ו/או מי מטעמו

לא אפשר לספק לבצע 

התחייבויותיו   את 

 הנקוב בחוזה. באופן 

 

יהיה  .2 לא  הספק  כי  נבקש 

על  פגמים  לתיקון  אחראי 

בלאי  בגדר  שהם  חשבונו 

סביר, או כאלה שנגרמו עקב 

תפעול  עקב  או  ג׳  צד 

בהתאם  שלא  ותחזוקה 

להוראות היצרן ו/או נזק ו/או 

תקלה שנגרמה בשל מעשה 

ו/או  זדון  ו/או  מחדל  ו/או 

מי  ו/או  רשלנות של המזמין 

 מטעמו.

 נענה לעיל.

נבקש כי פגמים ו/או תקלות  .3

שנובעות מאפיון העבודות או 

המסופקים  הציוד  רכיבי 

ו/או  במסגרתם ואינן נובעות 

איכות  ו/או  לטיב  קשורות 

הביצוע של הספק, לא יכללו 

לביצוע  האחריות  במסגרת 

כל  על  תחזוקה  פעולות 

 המשתמע מכך. 

 נענה לעיל 

20.  26 
חוברת 

 ההצעה

נספח 

2  ,

מכתב 

מלווה, 

 1סעיף 

דרישת  כי  הבהרה  נבקש 

החתימה )חתימה מלאה( יכולה 

להתמלא על ידי חתימה בראשי 

מסמכי  כלל  בתחתית  תיבות 

ההצעה  מסמכי  לרבות  ההליך 

מורשי  של  חותמת  באמצעות 

עם   יחד  המציע  של  החתימה 

חותמת המציע, וזאת בנוסף על  

במקומות   מלאה  חתימה 

המסמכים  בכלל  לכך  המיועדים 

 האמורים.

 מקובל

21.  35 
חוברת 

 ההצעה
6 

נבקש הבהרה באשר לכוונה של  

של   השמאלית  העמודה  כותרת 

 יוחלף בתצהיר  
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 הטבלה "מוקצה למזמין".

 הסכם ההתקשרות  -למכרז  3נספח  .22

23.   50 
1.2  ,

1.3 

נבקש  בסעיף  האמור  חרף 

של   מקרה  בכל  כי  שיובהר 

המכרז,  מסמכי  בין  סתירה 

להצעתו   כספיים,  בעניינים 

תינתן  הספק  של  הכספית 

 עדיפות על פני יתר המסמכים.  

 מקובל

המזמין  של  שההחלטה  נבקש 

במישור  הם  מטעמו  מי  ו/או 

וכי  -המקצועי בלבד,  הנדסי 

המשפטי הספק -במישור  כלכלי, 

מלוא זכויותיו וטענותיו  שומר על  

 בקשר להחלטות המזמין.

 לא מקובל 

נבקש שהסעיף יעודכן באופן זה, 

מי  ו/או  המזמין  שהחלטות 

מטעמו, ביחס לסתירות בהסכם 

ו/או ביחס להסכם בכללותו יחולו  

המקצועי הנדסי -טכני-במישור 

ההשלכות  וכי  בלבד, 

כלכליות של החלטה -המשפטיות

בין   ידונו  בנפרד,  זו  הצדדים 

פתרון   למנגנון  בהתאם 

ו/או   ההסכם  של  הסכסוכים 

 בערכאה המוסמכת. 

 לא מקובל 

24.   50 2.4 

כחי הוא בלתי והסעיף בנוסחו הנ

והוא    ימידת היות  מקובל  ואינו 

הספק  על  לכפות  עשוי  עוד 

עם   ההתקשרות  את  להמשיך 

שהאחרון   במקרה  גם  המזמין 

יסודי   באופן  ההסכם  את  מפר 

על חוזר.  את -ו/או  נבקש  כן, 

 מחיקת הסעיף לחלוטין. 

 הסעיף יישאר בעינו 

ככל  כי  נבקש שיובהר  לחילופין, 

את  לספק  משלם  אינו  והמזמין 

התמורה לה הוא זכאי במסגרת 
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ההסכם ו/או ככל שהמחלוקת בין  

אשר  סכום  על  נסובה  הצדדים 

לכדי   כי    30%מגיע  מהתמורה, 

את  להביא  זכאי  הספק  אז 

ההסכם לכדי סיום מוקדם מבלי 

ייחשב כהפרה שלו את  שהדבר 

גור שהדבר  ומבלי  ע  ההסכם, 

הספק  כלפי  המזמין  מטענות 

בכפוף   וזאת  לו,  שמורות  אשר 

ובכתב   מראש  התראה  למתן 

מתן  תוך  כוונתיו  אודות  לזממין 

את  לתקן  למזמין  אפשרות 

טענותיו   את  ולהעלות  ההפרה 

וכל זאת לאחר  ולהתגונן  שכנגד 

פתרון   נסיון  את  מיצו  שהצדדים 

 הסכסוך בדרכי נועם.

25.  

5  ,

31  ,

52  ,

71 

 

2.5  ,

3.1  ,

3.2  ,

4.6  ,

5.1  ,

נספח 

 2א'3

הסעיף בנוסחו הנוכחי אינו מדויק  

של  אחרות  הוראות  וסותר 

ביחס  וההסכם,  ההזמנה 

יש   משכך  ההסכם.  לתקופת 

שב כך  ההסכם  את  יום סלעדכן 

תקופת הבדק )ולא סיום תקופת  

רשאית  האוניברסיטה  ההסכם( 

לביצוע   האופציה  את  לממש 

הספק  עם  תחזוקה  שירותי 

שנים ממועד    8לתקופות של עד  

 סיום תקופת הבדק.  

ככל שאין זו כוונת המזמין, עליו  

המכרז  מסמכי  כלל  את  לעדכן 

שתקופת   כך  החוזה,  לרבות 

לביצוע   וההתחייבות  ההסכם 

התקנה,  כוללת  העבודות 

אספקה ובדק, ואופציה לתחזוקה 

את  יממש  שהמזמין  ככל 

חובה  לא  אולם  האופציה, 

לביצוע   הספק  של  פוזיטיבית 

שמנוסח   שירותי כפי  תחזוקה 

ההסכם  .1 תקופת 

תסתיים בתום תקופת  

והבדק.   האחריות 

תהא  למזמין 

האפשרות לממש את  

חוזה השירות )מצורף  

וזאת  כנספח(  למכרז 

תעלה   שלא  לתקופה 

 שנים במצטבר. 8על 

על בכתב   .2 הכמויות 

המציע לציין את עלות  

חוזה התחזוקה לשנה  

השנים     8  –  3עבור 

 .10  –   9ועבור השנים  
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סעיף   כי  יובהר  עוד  כעת. 

עד  התחייבות  משקף  התמורה 

מעבר  ולא  הבדק  תקופת  לסוף 

התחזוקה  עבודות  ומשכך  לכך, 

ההתחייבות   בגדר  נכללות  אינן 

הבסיסית של הספק בהסכם, כי  

מממש  והמזמין  וככל  רק  אם 

תשלום  תוך  לכך  ביחס  אופציה 

כן, נבקש לקבל  -נוסף בגין כך. על

המזמין   הבהרה לכוונת  ביחס 

והחוזה  המכרז  מסמכי  ולעדכון 

אישור  לרבות  בהתאמה, 

התפעול   לתקופת  הביטוחים 

 . 2א3המצורף כנספח 

5.  51  2.6 

נבקש  בסעיף  האמור  חרף 

שיעודכן כך ככל שסיום ההסכם 

נבע שלא עקב מעשה ו/או מחדל 

ההסכם,  בהפרת  הספק  של 

למלוא  זכאי  יהיה  הספק 

שנת   לסיום  עד  התשלום 

התחזוקה הרלוונטית וכן לקבלת  

וההוצאות  העלויות  החזר 

הישירות אשר נגרמו לספק  בשל  

לרבות;    העבודות,  הפסקת 

 כדלקמן: 

מועד   עד  יהיה  התשלום 

ולרבות   הביטול, 

עתידיות   התחייבויות 

לבטלן   אפר  שאי  שניתנו 

)לא יהיה פרוט לסעיף כפי  

 שמבוקש להלן(. 

שהוצאו  1) הזמנות  בגין  פיצוי   )

לצורך ביצוע העבודות ואשר לא 

 ; לבטלןניתן 

 

בגין  2) משנה  לקבלני  פיצוי   )

ביטול ההתקשרות עימם, כקבוע 

 בחוזים עמם;  

 

  ( פיצויי פיטורים לעובדים; 3)

( פיצויי בגין איבוד הזדמנויות  4)

עקב  אלטרנטיביות  עסקיות 

עם  בהסכם  הספק  התחייבויות 

 המזמין.
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6.  52 

התחייבוי 

ות 

והצהרות 

 היצרן 

4.1 

את   .1 להבהיר  הוראות נבקש 

מסמכי  את  וכן  ההסכם 

שבכל  כך  בכללותם  המכרז 

מקום בו נקבעו דרישות כגון: 

של  "  רצון  לשביעות 

" המזמין  ו/או  בהתאם " 

מי  ו/או  המזמין  להוראות 

שהוא מטעמו אופן  בכל   "

יפעל יובהר,   הספק  כי 

המזמין   להוראות  בהתאם 

ו/או מי מטעמו ובלבד שאינן 

חורגות מהתחייבויות הספק 

ההס פי  המפרט על  כם, 

הכמויות  כתב  הטכני, 

המאושרת,  הביצוע  ותוכנית 

כאמור  והוראות  במידה  וכי 

יהיו כרוכות בעלויות נוספות 

לספק, יופעל מנגנון הוראות 

התאמת  לרבות  שינויים 

הזמנים,  ולוחות  התמורה 

 כפי שיוסכם בין הצדדים. 

 מקובל

הוראה  .2 לשלב  נבקש  כן 

בהסכם לפיה כל החלטה של 

וכל  מטעמו  מי  ו/או  המזמין 

פי   על  בסמכויותיהם  שימוש 

ייעשו  הדין  ו/או  ההסכם 

שקילה  לאחר  בסבירות 

לרבות  לב,  ובתום  ראויה 

רצונם  שביעות  לעניין 

המלאה לעניין העבודות, וכי 

טענותיו   לספק  תישמרנה 

 בעניין זה. 

כל   ממילא  מקובל.  לא 

המזמין   החלטות 

להיות   אמורות 

לאחר   סבירות, 

הנתונים שקילת   כל 

מקום   אין  וכו'. 

נוספת   להתייחבות 

 בענין זה. 

7.  52 

התחייבוי 

ות 

והצהרות 

 היצרן 

4.4 

אינו   הנוכחי  בנוסחו  הסעיף 

כך  לעדכנו  ונבקש  מקובל 

על  חלה  הבלעדית  שהאחריות 

הספק ביחס להפרת הדינים ככל 

שההפרה של הדין נעשה על ידו  

 לא מקובל 
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ו/או מחדל של ההסכם  במעשה 

ו/או הוראות הדין על ידו ו/או מי  

מעורבות  כל  ללא  בלבד  מטעמו 

ו/או אשם תורם של צד ג' ו/או של 

 עמו. המזמין ו/או מי מט

8.  52 

התחייבוי 

ות 

והצהרות 

הסהיצרן

 פק  

4.7 

להוראות  התייחסותנו  כי  יובהר 

ההזמנה    7.4סעיף   לכתב 

יחולו   לעיל  זו  בטבלה  כמפורט 

ביחס  המחוייבים  בשינויים 

 להוראות סעיף זה.

הפניה   כבר  יש  בסעיף 

צורך   אין  למפרט. 

 בהבהרה נוספת.  

שבכל  מובהר  זאת  ]עם 

על   היא  האחריות  מקרה 

היצרן.   על  ולא  הספק 

היא   הסעפ  כותרת 

ולא   הספק  החייבות 

 היצרן[.  

9.  53 

תמורה 

ותנאי 

 תשלום 

5.3 

הסעיף בנוסחו הנוכחי מוביל לכך  

  5%שהמזמין מחזיק בעכבון של  

מחזיק  שהוא  הערבות  על  נוסף 

במהלך תקופת ההסכם, ומדובר  

השטת  תוך  בטוחות  בכפל 

עלויות של החזקת עכבון למשך 

כן, -תקופה של שנתיים ימים. על

הדרך  אבני  את  לעדכן  נבקש 

 לתשלום כמפורט להלן:

 25% –מקדמה 

המערכת     – לאתר  אספקת 

20% . 

 .30% –גמר עבודות התקנה 

 .25% –מעבר מבחני הקבלה 

להחזיק   ימשיך  המזמין 

 בערבות הביצוע. 

לתשלום  הזמנים  לוח 

 יעודכן כדלקמן: 

ההזמנה    20%   –במועד 

 כנגד ערבות מתאימה.

בהתאם    20% במדורג 

השלמת   להתקדמות 

 .באתר הרכבת הציוד

לאחר מעבר מבחני   60%

 הקבלה. 

10.  53 

תמורה 

ותנאי 

 תשלום 

5.4  ,

5.5 

את   יתן  המזמין  כי  יובהר 

החלטתו ביחס לדרישת תשלום 

  7תוך   )אישור/דחייה עם הערות(

דרישת  קבלת  ממועד  ימים 

הצדדים   וכי  מהספק  התשלום 

מתחייבים לפתור את המחלוקת 

ששנויים   לסכומים  ביחס 

התשלום  מועד  טרם  במחלוקת 

 הבא. 

ימי    –מקובל   שבעה  עד 

"וכי   כולל  לא  עבודה  

ההמ לא    שךהצדדים". 

שאין  משום  מקובל, 

  אפשרות לאכוף זאת.



מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 

 

 

19 
   ישראל   |   5290002רמת גן, מיקוד    |   אילן - אוניברסיטת בר 

 Bar-Ilan University | Ramat-Gan,  |  5290002  Israel  

 

 תשובה  שאלה/בקשה  סעיף  כותרת  עמ' מס"ד 

11.  53 

תמורה 

ותנאי 

 תשלום 

5.6 

הבאות  שהמילים  נבקש 

הסעיף   של  לסיפא  תתווספנה 

כאמור  שבירורים  "ובתנאי 

התשלום  לדרישת  והמענה 

( משבעה  יותר  לא  ( 7ייערכו 

 ימים".

 לא מקובל 

12.  54 
אחריות  

 הספק
6 

כל  ו/או  נבקש לתקן את הסעיף 

מקום אחר בהסכם ההתקשרות 

ו/או מסמכי המכרז, באופן הבא, 

באופן שיחול באופן גורף על כל 

,  הוראות ההסכם בהקשרים אלו

 כדלקמן:

תוגבל  .1 הספק  אחריות 

בלבד.  ישירים  לנזקים 

בו  לכך, בכל מקום  בהתאם 

 " המילה:  " נזקמופיעה 

" תתווסף   וכי ישירהמילה:   "

מופיעה  בו  מקום  בכל 

 " תתווסף  הוצאההמילה:   "

 ". ישירה המילה: " 

 הסעיף יישאר בעינו 

 אחריות נזיקית

חרף   .2 כי  להבהיר,  נבקש 

לא  הספק  בסעיף  האמור 

לנזקים  באחריות  יישא 

הנחיות  ביצוע  בשל  שנגרמו 

של המזמין ו/או מי מטעמם, 

מאחריות  לגרוע  מבלי  וזאת 

עצמן הספק   העבודות  לטיב 

בהתאם  ידו  על  שבוצעו 

זו  לאחריות  להתייחסותנו 

 כמפורט בטבלה זו.

 לא מקובל 

אחריות  .3 את  להגביל  נבקש 

מחדל  ו/או  למעשה  הספק 

ישיר שלו ו/או של מי מטעמו 

 בלבד 

 הסעיף יישאר בעינו 



מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 

 

 

20 
   ישראל   |   5290002רמת גן, מיקוד    |   אילן - אוניברסיטת בר 

 Bar-Ilan University | Ramat-Gan,  |  5290002  Israel  

 

 תשובה  שאלה/בקשה  סעיף  כותרת  עמ' מס"ד 

לא  .4 הספק  מקרה   בכל  וכי 

לנזקים  באחריות  יישא 

ואגביים  תוצאתיים  עקיפים, 

הכנסה  אובדן  )לרבות 

שייגרמו  רווח(  ומניעת 

שלישי  לצד  ו/או  למזמין 

 כלשהו.

 הסעיף יישאר בעינו 

כן נבקש להבהיר בחוזה, כי  .5

יהיה  לא  הספק  מקרה  בכל 

עקב  שנגרם  לנזק  אחראי 

כוח עליון או עקב מעשה או 

מחדל של המזמין או כל צד 

מי  או  הספק  שאינו  ג' 

 מטעמו.

 מקובל

כי  .6 בחוזה  להבהיר  נבקש 

חובת הספק ואחריותו לפיצוי  

ו/או שיפוי על פי החוזה ו/או 

לתנאים  כפופה  דין,  פי  על 

 המצטברים:  

 

חלוט   .א פס"ד  התקבל 

 שביצועו לא עוכב; 

 מקובל

לספק   .ב הודיע  המזמין 

או   תביעה  כל  על 

דרישה כאמור מיד עם  

היוודע לו על כך ואפשר  

לספק לנהל את ההגנה  

בשמו   התפשרה  ולא 

אישורו   ללא  ובמקומו 

מראש   הספק  של 

 ובכתב; 

 מקובל
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אחרת  .ג הוראה  כל  אף  על 

על  בחוזה,  ו/או  בהזמנה 

בזאת  מוסכם  נספחיו, 

של  אחריותו  כי  מפורשות 

של  המרבי  והשיעור  הספק 

ו/או  השיפוי  ו/או  הפיצויים 

הנזק  דמי  ו/או  ההוצאות 

פי   על  הספק  יישא  בהם 

החוזה, או על פי דין לא יעלו 

החוזה  שכר  על  מקרה  בכל 

מכוח  בפועל  לספק  ששולם 

)בגין תקופה   החוזה  כל 

בנפרד, ובתקופת התחזוקה 

תחזוקה  שנת  כל  בגין 

לגבול  עד  ו/או  בנפרד( 

לפי   הביטוחית  האחריות 

השתיים.  מבין  הנמוך 

אף   יחולו  זה  סעיף  הוראות 

ו/או  החוזה  סיום  לאחר 

 ביטולו. 

 הסעיף יישאר בעינו 

 אחריות לטיב

נבקש להחריג, כמקובל, את  .7

בנסיבות  הספק  אחריות 

  הבאות:

(i)   או החלפה  תיקון, 

ביצוע   וכן  שיפוץ, 

כל תחזוקה,   לרבות 

ו/או   פגום  חלק 

חלקי  אספקת 

בוצעו    חילוף, שלא 

 באמצעות הספק; 

 נשאל למעלה 

(ii)  או חבלה  מעשה 

או   בזדון  פגיעה 

בעבודות  ברשלנות 

 או ברכיביהם;  
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(iii) שימוש רשלני    ביצוע

ו/או   בעבודות 

שונות  למטרות 

המפורטות   מאלו 

בהוראות 

משנה  הספק/ספקי 

באופן   ו/או  מטעמו 

בקנה  עולה  שאינו 

הוראות  אחד   עם 

 ;  היצרן

 

(iv)   כתוצאה בלאי טבעי 

רגיל  משימוש 

ו/או   בעבודות 

 ברכיביהם;  

 

(v)   מי ו/או  המזמין 

אפשר  לא  מטעמו 

את  לבצע  לספק 

באופן   התחייבויותיו 

 הנקוב בחוזה.

 

יהיה  .8 לא  הספק  כי  נבקש 

על  פגמים  לתיקון  אחראי 

בלאי  בגדר  שהם  חשבונו 

סביר, או כאלה שנגרמו עקב 

תפעול  עקב  או  ג׳  צד 

בהתאם  שלא  ותחזוקה 

להוראות היצרן ו/או נזק ו/או 

תקלה שנגרמה בשל מעשה 

ו/או  זדון  ו/או  מחדל  ו/או 

ו/או מי רשלנות של   המזמין 

 מטעמו.

 תשובה ניתנה לעיל 



מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 
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נבקש כי פגמים ו/או תקלות  .9

שנובעות מאפיון העבודות או 

המסופקים  הציוד  רכיבי 

ו/או  במסגרתם ואינן נובעות 

איכות  ו/או  לטיב  קשורות 

הביצוע של הספק, לא יכללו 

לביצוע  האחריות  במסגרת 

כל  על  תחזוקה  פעולות 

 המשתמע מכך. 

 מקובל לא 

כן יובהר בסעיף זה ובמסמכי  .10

כי  בהסכם  לרבות  המכרז 

המזמין ו/או המפקח ו/או מי 

לנזק  אחראים  יהיו  מטעמם 

שנגרם עקב הוראה )לרבות 

נתנו  החוזה( שהם  פרשנות 

פיה  על  פעל  והספק  לספק 

נזק,  נגרם  מכך  וכתוצאה 

למעט ביחס לטיב הביצוע על 

 ידי הספק. 

 לא מקובל 

13.  55 

קיום  אי 

יחסי  

 -מעסיק 

 מועסק

7.4 

מהווה  הנוכחי  בנוסחו  הסעיף 

הידוע   מנגנון  מחודש  ניסוח 

תחולתו  ואולם  גדרון"  כ"סעיף 

חלה  אינה  זה  מנגנון  של 

נשוא  ההתקשרות  של  בנסיבות 

הנוכחי   בנוסחו  הסעיף  המכרז. 

שהאוניברסיטה  מקום  חל 

שירותים   ספק  עם  מתקשרת 

קיים   אשר  )פרילנסר(  עצמאי 

שלאח השרותים  חשש  מתן  ר 

יתבע את האוניברסיטה להכרה 

בו כעובד שלה ומטעמה. הספק 

קבוצת  בתוך  חברה  מהווה 

אפקון, ואינו יכול לתבוע הכרה בו 

כ"עובד" ומשכך כל המנגנון אינו  

רלוונטי ונבקש את מחיקתו. יתר  

לאור -על דרוש  אינו  הסעףי  כן, 

להסכם אשר   7.5הוראות סעףי  

 הסעיף ישאר בעינו  



מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 
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ה  בגין  שיפוי  תניית  וצאה קובע 

שהמזמין נשא בה עקב פסק דין  

שהכיר  לעבודה  הדין  בית  של 

 במי מטעם הספק כעובד. 

14.  55 

אי קיום  

יחסי  

 -מעסיק 

 מועסק

7.5  ,

7.6 

כפופה    תניית השיפוי 

להתייחסותנו לנושא זה כמפורט  

להוראות   6סעיף    בהתייחסותנו 

להסכם כמפורט בטבלה זו לעיל  

המחוייבים   בשינויים  שתחול 

 ביחס להוראות סעיף זה.

 מקובל

15.  
55  ,

58 
 12,  7.8 קיזוז

ניכוי   .1 קיזוז/  כל  כי  נבקש 

שיתבצע מכוח סעיף זה ו/או 

ההתקשרות,  הסכם  מכוח 

רק   קצוב יהיה  לסכום  ביחס 

ומוכח על פי ההסכם ויבוצע 

המגיעים  סכומים  כנגד  רק 

זה  ההסכם  פי  על  לספק 

לאחר  רק  יבוצע  וכי  בלבד, 

לספק  בכתב  התראה  מתן 

ולאחר   21של   לפחות  יום 

הזדמנות  לספק  שניתנה 

וכי  ביצועם  טרם  להתגונן 

וככל שהמזמין החליט לאחר 

לקזז  לעיל  האמור  כל  וחרף 

לא הדבר  ייחשב   סכומים, 

או  )לסכום  הספק  כהסכמת 

לעצם ביצוע הקיזוז או ניכוי( 

הספק  מזכויות  יגרע  לא  וכן 

 לפי כל דין. 

 לא מקובל 

יכול  .2 שקיזוז  שיובהר  נבקש 

הסכם  תחת  רק  להתבצע 

מסכומים  ורק  ההתקשרות 

על למזמין  פי  -המגיעים 

 הסכם ההתקשרות הנוכחי.

 לא מקובל 



מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 
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16.  56 

העסקת  

כ"א ע"י  

 הספק

8.4 

נבקש כי המזמין לא ידרוש  .1

מעובדי   מי  של  החלפה 

הספק ו/או מי מטעמו אלא 

מטעמים מנומקים סבירים  

מראש   שיעוגנו  בלבד 

חוסר  שהנם:  ובכתב, 

מקצועיים   וניסיון  התאמה 

בביצוע   רשלנות  ו/או 

התנהגות  ו/או  העבודות 

 בלתי הולמת. 

 מקובל

עוד יובהר כי החלפת כוח   .2

בכפוף   תיעשה  האדם 

אחר  חלופי  כ"א  לזמינות 

 רלוונטי. 

מנהל במקרה של החלפת  

באישור    –  הפרויקט  

 המזמין בלבד

 9 פיקוח  56  .17

כן יובהר בסעיף זה ובמסמכי  .1

כי  בהסכם  לרבות  המכרז 

המזמין ו/או המפקח ו/או מי 

לנזק  אחראים  יהיו  מטעמם 

שנגרם עקב הוראה )לרבות 

נתנו  החוזה( שהם  פרשנות 

פיה  על  פעל  והספק  לספק 

נזק,  נגרם  מכך  וכתוצאה 

למעט ביחס לטיב הביצוע על 

 ידי הספק.  

 לא מקובל 

בסעיף   .2 שיובהר  נבקש  עוד 

זה, במסמכי המכרז ובהסכם 

בכללותו, כי החלטת המזמין  

לאופן   בקשר  המפקח  ו/או 

כל  ו/או  העבודות  ביצוע 

במהלך  הספק  עם  סכסוך 

ובקשר  העבודות  ביצוע 

ביחס  לרבות  אליהם, 

הנה  החוזה,  לפרשנות 

לצורך קידום ביצוע העבודות 

למישור  ורלוונטית  בלבד 

בלבד-הטכני ואינה   הנדסי 

מהווה הכרעה משפטית ו/או 

 לא מקובל 



מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 
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כלכלית מחייבת ו/או נחשבת 

או  הספק  של  כהסכמה 

הגישה  מזכות  כגורעת 

לערכאות של הספק בהתאם 

 לדין. 

נבקש  .3 בסעיף,  האמור  חרף 

על  ערעור  מנגנון  לקבוע 

בנושאים  המזמין  החלטות 

כך -הנדסאים מקצועיים, 

אלה  בנושאים  שמחלוקות 

גורם תובאנה   להכרעת 

מקצועי בלתי תלוי, כאשר כל 

על  לערער  רשאי  יהיה  צד 

פניה  באמצעות  הכרעתה 

 המשפט המוסמך  תלבי

 לא מקובל 

18.  58 
אבטחה 

 וסודיות 

11.1  ,

11.2 

מקום   ובכל  זה  כי בסעיף  נבקש 

מוזכרת  בו  נספחיו  על  בהסכם 

להוסיף   נבקש  הסודיות  חובת 

להגדרת  סטנדרטיים  חריגים 

הסודיות   שמירת  וחובת  המידע 

 כמפורט להלן:  

ברבים,   שפורסם  למידע  )א( 

מי   ו/או  מזמין  ידי  על  לרבות 

 מטעמו;  

לידי   מסירתו  שבעת  מידע  )ב( 

הציבור,   נחלת  היה  כבר  הספק 

לנחלת או   מכן  לאחר  שהפך 

הציבור ללא הפרת חובת סודיות  

 של הספק; 

הספק  ברשות  שהיה  מידע  )ג( 

באופן חוקי ומבלי שהופרה חובת 

קודם   לגביו,  כלשהי  סודיות 

פותח   ו/או  ממזמין  לקבלתו 

ללא   הספק  ע"י  עצמאית 

הסתמכות על המידע של מזמין 

ו/או ידע כללי מקצועי שהיה בידי  

 הספק קודם לגילוי;  

 מקובל לא 



מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 
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)ד( מידע שיימסר כדין לידי נציג  

ללא  שלישי  צד  ידי  על  הספק, 

 הפרת חובת סודיות;  

פי   על  יידרש  שגילויו  מידע  )ה( 

קבלת   לאחר  שמיד  ובלבד  דין, 

יודיע   המידע  לגילוי  הדרישה 

ככל  כך,  על  למזמין  הספק 

דין,   ע"פ  יתאפשר  שהדבר 

על  יכולתו  כמיטב  יעשה  והספק 

יהיה   אם  למזמין,  לאפשר  מנת 

סבירה  שהות  בכך,  מעוניין 

 להתגונן בפני דרישת הגילוי. 

19.  58 
אבטחה 

 וסודיות 
11.3 

נבקש שיובהר כי הוראות הסעיף  

ובכפוף   בהתאם  רק  חלות 

הרלוונטי,   והחוק  הדין  לדרישות 

הפרטיות,   הגנת  חוק  לרבות 

 על תקנותיו.  1981-התשמ"א

 לא מקובל 

להנחיות    כפופים  )אנחנו 

שונות   רגולטוריות 

של   פנימיות  והנחיות 

 האוניברסיטה( 

20.  59 

ביטול 

ההסכם  

 ופקיעתו 

13.1 

שהסע באופן  ינבקש  יעודכן  ף 

 המפורט להלן:

 " המילים  מחיקת  את  נבקש 

לדעת האוניברסיטה, לפי שיקול 

והבלעדי  המוחלט  " – דעתה 

 מהשורה הראשונה של הסעיף. 

כך  • יעודכן  שהסעיף  נבקש 

שמדובר בהפרה יסודית של 

הספק  ידי  על  ההסכם 

ו/או  מעשה  עקב  שבוצעה 

הספק  של  מחדל 

שבאחריותו ושליטתו ולאחר 

ההזמדנות  לספק  שניתנה 

טענותיו   להעלות 

שטענות  ככל  ולהתגונן,וכי 

לא  הדבר  יתקבלו,  לא  אלו 

ו/או  כהסכמתו  ייחשב 

כהחלטה שגורעת מטענותיו  

 ואלו שמורות לו. וזכויותיו 

 לא מקובל 



מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 
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21.  59 

ביטול 

ההסכם  

 ופקיעתו 

13.2  ,

13.3   ,

13.7 

אינם   הנוכחי  בנוסחם  הסעיפים 

מחיקתם.  את  ונבקש  מקובלים 

לסעיף   ראו    13.3ביחס 

כמפורט    13.1התייסחות לסעיף  

בטבלה זו לעיל. ביחס להוראות 

מקובל   13.7  סעףי אינו  הדבר 

של  היסוד  בזכות  פוגע  ואף 

 הגישה לערכאות ואינו מקובל.

 

22.  59 

ביטול 

ההסכם  

 ופקיעתו 

13.6 

לקבלת   כפופות  הסעיף  הוראות 

מלוא התמורה בגין חוזה זה וכל 

למול  אחר  חוזה  ו/או  הזמנה 

 המזמין.

 לא מקובל 

23.  59 

ביטול 

ההסכם  

 ופקיעתו 

 א' 13.8

שהסע כך ף  ינבקש  יעודכן 

לנכסים  ביחס  חל  שהמינוי 

מהותיים של הספק אשר מונעים 

התחייבויותיו   את  לקיים  ממנו 

  60והמינוי האמור לא בוטל תוך  

 ימים. 

 לא מקובל 

24.  
60  ,

61 

ביטול 

ההסכם  

 ופקיעתו 

ה',  13.8

17 

הנסיבות  .1 כי  יובהר 

אינן  להלן  המתוארות 

המזמין   אישור  את  דורשות 

של  הפרה  מהוות  ואינן 

 ההסכם: 

של   .1.1 זכותו  המחאת 

כספים  לקבלת  הספק 

לבנקים  ההסכם  תחת 

 לצרכי מימון העבודות. 

בתוך   .1.2 זכויות  המחאת 

של   החברות  קבוצת 

שינוי  לרבות  הספק, 

ורה ארגון  -אחזקות 

שינויים   )כדוגמת 

בשליטה  או  בבעלות 

העברת  לרבות 

הון   מניות/הגדלת 

מניות  מניות/הקצאת 

על נבקש -בספק(.  כן, 

 הסעיף יישאר בעינו 



מחלקת רכש מכרזים  
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  4.2סעיף  מחיקת  

עדכונו   או  לחלוטין 

לעיל,  לאמור  בהתאם 

את  מונע  והוא  היות 

של   השוטפת  הפעילות 

החברה, דבר אשר אינו 

מידתי.   ו/או  סביר 

לבקש   ניתן  לחילופין 

לאישור  בקשה  במקום 

הודעה  מתן  אם  כי 

אחד  בקרות  למזמין 

המפורטים   האירועים 

 בסעיף.

המחאת זכויות לשעבוד   .1.3

במועד   הקיים  צף 

 ל ההסכם. החתימה ע

כן יובהר כי ככל והמזמין מבקש 

להסב את החוזה לאחר, הדבר 

יעשה בכפוף לכך שזכויות הספק 

 בהסכם אינן נפגעות.

25.  60 

ביטול 

ההסכם  

 ופקיעתו 

13.9 

יהיו   הסעיף  הוראות  כי  נבקש 

חדלות  חוק   להוראות  כפופים  

-התשע"ח  פירעון ושיקום כלכלי,

2018 . 

 

26.  60 

ביטול 

ההסכם  

 ופקיעתו 

13.10 

ידי   .1 על  הסעיף  עדכון  נבקש 

"ו/או  מחיקת מילים הבאות: 

עד  שהשקיע  השקעות 

 למועד הביטול" 

 

 

זה,  .2 בסעיף  האמור  חרף 

נבקש כי סיום ההסכם יעשה 

הספק   של  הפרה  עקב  רק 

לספק   שניתנה  לאחר  ורק 

הזדמנות לתקן את ההפרה 

את  להפסיק  מבוקש  בגינה 

ההתקשרות ולאחר שניתנה 

להתגונן  האפשרות  לספק  

 לא מקובל 



מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
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כלפיו.  המזמין  טענות  בפני 

לעיל,  האמור  ולמרות  ככל 

זאת  בכל  החליט  המזמין 

ההס את  לכדי  להביא  כם 

על  הפרתו  עקב  שלא  סיום 

מטעמי  לרבות  הספק,  ידי 

הספק   תקציב,  ו/או  נוחות 

לתשלום  בנוסף  זכאי  יהיה 

עבור מלוא העבודות שביצע 

הפסקת  למועד  עד 

לקבלת  גם  העבודות, 

עשרה  של  בגובה  תשלום 

( מסכום 10%אחוזים   )

עקב  בוצעו  שלא  העבודות 

הפסקת העבודות וכן לקבלת 

וה העלויות  הוצאות החזר 

לספק   נגרמו  אשר  הישירות 

העבודות,  הפסקת  בשל 

 לרבות;  כדלקמן:  

הזמנות  (1) בגין  פיצוי 

ביצוע   לצורך  שהוצאו 

ניתן   לא  ואשר  העבודות 

 לבטלן; 

 נענה לעיל 

בגין  (2) משנה  לקבלני  פיצוי 

ביטול ההתקשרות עימם,  

   –כקבוע בחוזים עמם; ו  

 נענה לעיל 

 נענה לעיל  פיצויי פיטורים לעובדים;   (3)

פיצוי בגין בטלת כלים וכח  (4)

 אדם; 

 לא מקובל 

איבוד   (5) בגין  פיצויי 

עסקיות  הזדמנויות 

עקב  אלטרנטיביות 

הספק    התחייבויות 

 בהסכם עם המזמין

 נענה לעיל 

 14 כוח עליון  60  .27

באופן   יעודכן  שהסעיף  נבקש 

שהמזמין  וככל  לחילופין  הדדי, 

הסעיף   את  לעדכן  מוכן  אינו 

 מקובל הדדי
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מחיקתו  פבאו את  נבקש  הדדי  ן 

שכן הוא מטיל נטל וסיכון כבד על  

 הספק ללא כל הצדקה. 

28.  60 
פיצויים  

 מוסכמים
15 

סעיף   .1 אינן   15.1הוראות 

את  ונבקש  מקובלות 

ביחס  הסדר  קיים  מחיקתו. 

חש  והמזמין  ככל   , לעיכובי 

יסודית  הפרה  שהתרחשה 

של ההסכם, קיימת לו הזכות 

בהסכם,  סעדיו  להפעלת 

לבקש  סביר  זה  אין  ואולם 

אפריורי   להתחייב  מהספק 

של   ש"ח,   50,000לתשלום 

ולנזק  להפרה  קשר  ללא 

למזמ שייגרם  בגין  הנטען  ין 

 כך.

 לא מקובל 

לכל   נבקש .2 ביחס  לקבוע 

הפיצויים המוסכמים שנקבעו  

 , ההתקשרות  בהסכם 

 כדלקמן: 

המוסכמים   .2.1 הפיצויים 

שנקבעו יהוו כסעד יחיד  

להפרות   ביחס  ובלעדי 

 אלו

 לא מקובל 

כך   .2.1 יעודכן  ההסכם 

יהיה   לא  שהמזמין 

ו/או  לבטל  רשאית 

לסיים את ההסכם בגין  

עיכובים/איחורים  

בביצוע/מסירת/השלמ 

ידי   על  העבודות  ת 

הספק   עוד  כל  הספק, 

הפיצויים   את  משלם 

המפורטים   המוסכמים 

 בחוזה.

 לא מקובל 
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הזכות    להחריג .2.2 את 

לגבות פיצויים מוסכמים  

ביצוע   אי  בהן  בנסיבות 

ביצועם   או  העבודות 

באיחור, לא נבעה בשל  

אירועים שהיו בשליטת  

עקב  נבעו  ולא  הספק 

 מעשה ו/או מחדל שלו.

 

מוסכמים   .2.3 פיצויים 

הספק   ידי  על  ששולמו 

בתוספת   לו,  יושבו 

במקרה  הצמדה, 

העיכובים   את  שצמצם 

ו/או   הזמנים  בלוחות 

במועד   ועמד  ככל 

ביצוע  השלמת 

 העבודות.  

המוסכמים   הפיצויים 

ולאור   בדיעבד  מוטלים 

 כשלי עבר

טרם הטלת פיצוי תינתן   .2.4

מראש   התראה  לספק 

ימים לפחות יחד    14של  

אפשרות לטעון את  עם  

להתגונן   טענותיו, 

 ולנסות ולהוכיח אחרת.

 מקובל

כמו כן, נבקש כי הפיצוי   .2.5

המוסכם יהיה סעד יחיד  

להפרות   ביחס  ובלעדי 

המונח  משמעות  אלו. 

מוסכם "  הוא פיצוי   "

אותו  המסתבר  הסעד 

בגין   הצדדים  צופים 

 הפרה ספציפית. 

 לא מקובל 



מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 

 

 

33 
   ישראל   |   5290002רמת גן, מיקוד    |   אילן - אוניברסיטת בר 

 Bar-Ilan University | Ramat-Gan,  |  5290002  Israel  

 

 תשובה  שאלה/בקשה  סעיף  כותרת  עמ' מס"ד 

בנוסף לכל האמור, נבקש כי  .3

הפיצויים המוסכמים יחול רק 

בכל  וכי  מוכח  לנזק  ביחס 

מקרה ההיקף המצטבר של 

אשר  המוסכמים  הפיצויים 

כל  לאורך  הספק  על  יושתו 

תקופת ההתקשרות לא יהיו  

של   מסך  מסך   5%גבוהים 

לספק  ששולמה  התמורה 

 תחת הסכם 

 הסעיף יישאר בעינו 

29.   61 16 

  7.5התייחסותנו להוראות סעיף  

לכתב ההזמנה כמפורט בטבלה 

בשינויים   יחולו  לעיל  זו 

המחוייבים ביחס להוראות סעיף  

 זה.

 

30.  

כת

ב  

כמו

 יות 

  12סעיף 

מערכות   BLEרישיון   נתמך 

  +   5,000כמות    IOSאנדרואיד 

תקופה   לאיזה  לדעת  מבוקש 

המחיר?   בצעת  הרישיון  נדרש 

 שנה או שנתיים או יותר. 

הדרישה היא לרישיון ללא  

 פקיעת תוקף 

 19 ביטוח  63  .31

 מבוקש:

להוסיף לאחר המילים "על שמו"  
ביטוח   "ולעניין  המילים  את 

 העבודות הקבלניות גם על שם"

 מקובל

"על   המילים  לאחר  שם להוסיף 

"למעט  המילים  את  המפקח" 

 לעניין אחריותו המקצועית". 

 מקובל

 19.2 ביטוח  63  .32

המילים   את  להסיר  מבוקש 

הבאים  לכלול..ו/או  "שיורחב 

 מטעמו".

 לא מקובל 

 19.4 ביטוח  63  .33

 מבוקש:

  600,000להחליף את הספרות  
 400,000בספרות 

 מקובל

"הביטוח   המילים  את  להסיר 

מיחידי   כאמור...לאחד 

 המבוטח..." 

 לא מקובל 
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 ביטוח  64  .34
19.5  ,

19.6 

המילה  את  להסיר  מבוקש 

 "שנתית". 

 מקובל

 19.7 ביטוח  66  .35

 מבוקש:

- להסיר את המילים "לא יאוחר מ
 ...ובכל מקרה" 7

 לא מקובל 

"לדרישת  המילים  את  להסיר 
העתק  לקבלו  ימסור  המזמין, 

ועד   בגין..."  סיפא מהפוליסה 
 הסעיף.

 לא מקובל 

שניה   את   –פסקה  להסיר 
 ימים". 7-המילים "לא יאוחר מ

 לא מקובל 

"לאחר  המילים  את  להוסיף 

לאחר  מהמזמין"  דרישה  קבלת 

 המילים "כמפורט בנספח זה".

 לא מקובל 

 19.8 ביטוח  66  .36

המילים   את  להוסיף  מבוקש 

בנספח  למפורט  בהתאם  "והכל 

פרק   לעניין  נדרש זה  בו  הזמן 

לערוך הביטוחים"  לאחר  הקבלן 

הקבלן  "אחריות  המילים 

 הקבועה בחוזה".

 לא מקובל 

 19.9 ביטוח  66  .37

 מבוקש:

נזק  "בגין  המילים  את  להוסיף 
המילים   לאחר  המזמין"  לרכוש 

 "כל תגמולי הביטוח.

 לא מקובל 

"והמזמין  המילים  את  להחליף 
דעתו   בהם...שיקול  ישתמש 
המוחלט" במילים "לצורך קימום  

 הנזק". 

 לא מקובל 

ה"   "מכוח  המילה  את  להחליף 

 במילים "לפי פרק א' ב" 

 לא מקובל 

 ביטוח  67  .38

19.10  

ב, 

19.10  

 ד

המילה  את  להסיר  מבוקש 

 "שנתית". 

 מקובל

 ביטוח  68  .39
19.10  

 ה

המילה  את  להסיר  מבוקש 

 "שנתית". 

 מקובל

 מקובל להסיר את המילה "מיד" מבוקש  19.11 ביטוח  68  .40

 לא מקובל  מבוקש: 19.12 ביטוח  69  .41
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להוסיף את המילים "על פי חוק" 
 לאחר המילים "ו/או הנדרשים".

הספרות   את  להחליף 

בספרות  600,000"   "

 "400,000 ." 

 מקובל

 19.14 ביטוח  69  .42
המילים   את  להסיר  מבוקש 

 "לטובתו". 

 מקובל

 19.15 ביטוח  69  .43

המילים  מבוקש   את  להוסיף 

המילים   לאחר  שיפוי"  "לקבלת 

 "זכויות המזמין".

 מקובל

 19.16 ביטוח  69  .44

המילים   את  להחליף  מבוקש 

במילה  הזהירות"  "חובת 

 "חובות".

 מקובל

 19.18 ביטוח  69  .45
מבוקש להסיר את המילים "ו/או 

 בהעתקי ביטוחי הקבלן".

 לא מקובל 

 19.19 ביטוח  69  .46

את   להסיר  המילים  מבוקש 

סיפא  ועד  אלו..."  "סכומים 

 הסעיף.

 לא מקובל 

 19.20 ביטוח  69  .47

המילים   את  להחליף  מבוקש 

"רשאי  במילים  הקבלן"  "יערוך 

 הקבלן לערוך".

 לא מקובל 

 19.21 ביטוח  70  .48

 מבוקש:

"לגרום"  המילה  את  להחליף 
 במילה "לפעול". 

 מקובל

את  הסעיף  בסיפא  להוסיף 

 "הרלוונטיים לעבודות".המילים 

 מקובל

 19.25 ביטוח  70  .49

 מבוקש:

"מהותי"  המילה  את  להוסיף 
 לאחר מילים "במקרה של נזק". 

 לא מקובל 

להסיר את המילים: "לרבות נזק  
ו/או   התפעול  תקופת  במהלך 

 התחזוקה"

 לא מקובל 

 לא מקובל  להסיר את המילה "מיידית".

"בהתאם להוסיף בסיפא הסעיף  

והאחריות   השיפוי  להוראות 

ניגוד   בכך  ואין  וככל  בהסכם 

 אינטרסים".

 לא מקובל 
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 19.28 ביטוח  70  .50

הסעיף   בסיפא  להוסיף  מבוקש 

כי   מוסכם  "אולם  המילים  את 

ימים בהמצאת  10איחור של עד 

קבלת   לאחר  הביטוח  אישורי 

לא  מהמזמין,  בכתב  דרישה 

 יהווה הפרה של ההסכם". 

 מקובל

51.  
71-

72 

  3נספח 

 1א 

אישור 

קיום  

ביטוחים  

עבודות  

קבלניות 

/ 

 בהקמה 

 מבוקש:

רכוש   הריסות    – פרק    – פינוי 
הספרות   את  להחליף  מבוקש 

 "1,000,000 " במילים   "10%  
 משווי העבודות". 

 מקובל

מעבידים   את   –אחריות  להסיר 
 312קוד 

 מקובל

מקצועית   את   –אחריות  להסיר 
את   322,  308,  302קוד   וכן 

 המילים "תאריך רטרואקטיבי".

 322מקובל להסיר קוד 

להסיר את קוד    –אחריות המוצר  
המילים  322,  308 את  וכן   ,

 "תאריך רטרואקטיבי".

 322מקובל להסיר קוד 

הפוליסה   שינוי   / ביטול   –שדה 
 " הספרות  את  " 60להחליף 

 " 30בספרות " 

 מקובל

להסיר   –השירותים  שדה פירוט  
שירותים   קודי  ,  074,  009את 

069 ,067 

 מקובל

52.  74 
נספח 

 (2א)3

אישור 

קיום  

ביטוחים  

לתקופ

ת 

 התפעול

 מבוקש:

 להשלים את שם מבקש האישור

 מקובל

המוצר   המילים    -אחריות  ח 
 "תאריך רטרואקטיבי" 

 לא מקובל 

מקצועית   את   –אחריות  להסיר 
את   322,  308,  302קוד   וכן 

 המילים "תאריך רטרואקטיבי".

 322מקובל להסיר קוד 

להסיר   –שדה פירוט השירותים  

שירותים   קודי  ,  062,  029את 

069 ,074  ,089 ,098  ,100 

 לא מקובל 
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1.  1 
מפרט  

 טכני
1.1.3 

ה את  ימסור   Code  -הספק 
Source    הממשקים של 

 שיפתח עבור האוניברסיטה.
 

ה ברמת  להוסיף    API- נא 
 בלבד.

 הסעיף יישאר בעינו 

2.  1 
מפרט  

 טכני
1.1.8 

לעבוד   יוכל  שיבחר  הציוד  כלל 
באופן עצמאי במידה של תקלת 

 רשת.
 נא להחיל על ציוד קריטי בלבד.

כל  ביטחון.  במערכות  מדובר 
 הציוד קריטי 

3.  1 
מפרט  

 טכני
1.1.9 

באמצעות כלל   יגובה  הציוד 
 פסק. -סוללות או מערך אל

ציוד    –כנ"ל   איזה  על  לציין 
 נדרש.

 ציוד המחשוב, בקרים ומצלמות. 
 

4.  1 
מפרט  

 טכני
1.1.10 

ליצרן   בכפוף  ועדכונים  תמיכה 
 התוכנה.

 מקובל

5.  2 
מפרט  

 טכני
1.1.12 

נא הגדרתכם למערכת שומרת 
 שבת. 

אי   במערכת  להגדיר  יכולת 
רגל פעילות   הולכי  בשערי 

 בשבתות וחגים

6.  2 
מפרט  

 טכני
2.3.5 

בין   מרחק  מגבלות  יהיו  לא 
השרת  לבין  העבודה  תחנות 

 הראשי.
בהתאם  שהנ"ל  לציין  יש 
למגבלת מרחק של ציוד קצה ) 

 סיב אופטי לדוגמה(. 

של  תשתיות  תלוי  מקובל. 
 האוניברסיטה 

7.  2 
מפרט  

 טכני
2.3.4 

חדשים  אביזרים  הוספת 
המזמין  למערכת   ע"י  תבוצע 

כדי  לקבלן  לפנות  הצורך  ללא 
או   חדשים  מתקנים  להגדיר 
במתקנים  חדשים  רכיבים 

 קיימים. 
 

השינויים   לגבי  הבהרתכם 
 הנדרשים.

מדובר בעדכון אייקונים במפות  
הגרפיות של רכיבים קיימים או  
המזמין  ע"י  שהותקנו  כאלו 

 )מצלמו לדוגמא( 

8.  15 
מפרט  

 טכני
4.2.4 

למערכת   ממשק    Epayיבוצע 
באופן   תשלום  ביצוע  לטובת 

 מקוון. 
 

הממשק  לגבי  פירוטכם  אנא 
 הנדרש ברמת השדות וכד' 

  , לממשק  אפיון  בוצע  טרם 
עם  בתאום  יוגדר  האפיון 

 החברה הזוכה 

9.  39 
מפרט  

 טכני
6.11 

יצרן   מתוצרת  המערכת 
בינלאומי מוביל בלבד מתוצרת 

 בכפוף לאישור האוניברסיטה.
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ארה"ב/ישראל/מערב 
יציג   הספק  בלבד.  אירופה/יפן 
את  המאשר  יצרן  מסמך 
המערכת  של  האינטגרציה 
הניהול  מערכת  עם  המוצעת 

 המוצעת.
 

ניתן  כי  להבהיר  נבקש 
להשתמש בציוד של יצרן מוביל 

 שווה ערך אחר. 

10.  45 
מפרט  

 טכני
6.23.1 

יצרן    1.6 מתוצרת  .המערכת 
בינלאומי מוביל בלבד מתוצרת 

ארה"ב/ישראל/מערב 
 אירופה/יפן 

יצרן   מסמך  יציג  הספק  בלבד. 
של  האינטגרציה  את  המאשר 

 המערכת המוצעת עם מערכת
 הניהול המוצעת.

 
 בכפוף לקיים בשוק. 

 בכפוף לאישור האוניברסיטה.

 1.1.6 כללי 1  .11

הקיימת?  LPRמהי מערכת ה 

נא פרטו לאיזה מאגרים/בסיסי 
נתונים היא מחוברת, כיצד  

מתבצעות כיום פעולות  
הרשאת הכניסה לרכבים דרך 

 מערכת זאת. 

המערכת הקיימת היא מערכת  
 של וימזור.  

 לא קיימים כיום ממשקים. 

12.  7 
הנפקת 
 תעודות 

3.6.3 

מה כולל בסיס הנתונים הנוכחי  
האוניברסיטה בהקשר של 

לנתונים המפורטים בסעיף זה 
 3.7.3ובסעיף 

 אין בסיס נתונים קיים.   
בסיס הנתונים שיוקם יכלול 

פרטי משתמש כפי שמפורט 
 באיפיון/מפרט הטכני. 

 ענן 8  .13
ו   3.7.7
3.9.7 

האם הכוונה היא להנפיק כל 
שנה מחדש את התעודה 

 לדיירי המעונות והסטודנטים? 
 כן 

 שרת  11  .14
ו   3.9.3
3.7.3 

נא הסבירו מהן מערכות 
, אילנט ORACLEהנתונים 

Dot .Net   והPRIORITY  מהן ,

הנתונים הקיימים בכל אחת 
מהן, לאיזה ציבור משתמשים  
הם משויכים ואיזה נתונים הן 

 מכילות.

מרכזת את  Oracleמערכת  
 פרטי העובדים בבר אילן. 

( Dot.Netמערכת אילנט )
 הסטודנטים. מרכזת את פרטי 

מרכזת   priority -מערכת ה
 את פרטי דיירי המעונות. 

תתכן הצלבה בין האוכלוסיות 
השונות )סטודנט שגם עובד 
כמרצה וגר במעונות לדוג'(. 
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בכל מקרה, משתמש יזוהה 
באמצעות ערך חד ערכי )מס' 

 תז או דרכון(. 
הנ"ל מפורט באיפיון/מפרט 

 הטכני.

15.  14 LPR 4.1.2 

האם יש לאוניברסיטה כיום 
אתר/דף באמצעותו גורמים 

מורשים יכולים להזמין/לאשר 
כניסה לרכב, על פי ההגדרות 
)הרשאות, אימות,הקצאות(?  

במידה ולא, באחריות מי  
 ההקמה של דף כזה?

 לא קיים.   
אחריות ההקמה היא של 

 הזוכה במכרז זה. 

 4.6.3 אישורים 18  .16

לאוניברסיטה כיום האם יש 
אתר/דף באמצעותו  

עובד/סטודנט יכול לבצע את 
בקשת אישור לרכב? במידה 

ולא, באחריות מי ההקמה של  
 דף כזה? 

 לא קיים.   
אחריות ההקמה היא של 

 הזוכה במכרז זה. 

 4.10.3 אישורים 21  .17

האם יש לאוניברסיטה כיום 
אתר/דף באמצעותו גורם חוץ 

יכול לבקש אישור כניסה 
ו    4.10כמפורט בסעיפים 

? במידה ולא באחריות 4.11
 מי ההקמה של דף כזה? 

 לא קיים.   
אחריות ההקמה היא של 

 הזוכה במכרז זה. 

 4.12.5 אישורים 24  .18

האם יש לאוניברסיטה כיום 
גורמים אתר/דף באמצעותו 

מורשים באוניברסיטה יכולים 
לבצע את בקשת אישור זמנית 

לרכב אורח/מבקר/אירוע?  
במידה ולא, באחריות מי  

 ההקמה של דף כזה?

 לא קיים.   
אחריות ההקמה היא של 

 הזוכה במכרז זה. 

19.  68 
אבטחת 
 תקשורת 

36 

נבקש לוודא שאמצעי אבטחת 
התקשורת יסופקו על ידי  

נדרש הלקוח. במידה והספק 
לספקם, נבקש לתקן את כתב 

 הכמויות בהתאם.

 בעינו הסעיף יישאר 

20.    X X 

לא ברור מהמפרט  -תקשורת
 IPאם תקשורת ה 

לבקרים/מחשבים השונים 
תהיה על רשת של  

נפרד  VLANהאוניברסיטה ב 

המתגים יסופקו ע"י   
 האוניברסיטה 



מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 

 

 

40 
   ישראל   |   5290002רמת גן, מיקוד    |   אילן - אוניברסיטת בר 

 Bar-Ilan University | Ramat-Gan,  |  5290002  Israel  

 

 תשובה  שאלה/בקשה  סעיף  כותרת  עמ' מס"ד 

או שאנחנו צריכים לכלול גם 
 את המתגים וכו... 

21.  7 BLE 3.6.3 

קיימת דרישה למודול ניהול 
ווירטואלי למבקרים, אם  

האם   – BLEעובדים עם  
 הרשיון לא אובד? 

ניהול מבקרים נעשה כמפורט  
הזמנה ע"י מורשה  –באיפיון  

לפרק זמן  BLEוקבלת תעודת 
 מוגדר 

 


