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 כסלו, תשע"טבי"ד    ב"ה,  לכבוד
 2018נובמבר, ב 22   23/18משתתפי מכרז מס' 

 
 שלום רב,

 

 מכרז לאספקת שרתי אחסון למחלקה לפסיכולוגיה – 1מס' מסמך הבהרה הנדון: 
  

 לגבי המכרז שבנדון:להלן הבהרות 

 כללי .1

 .12:00בשעה  ,2/12/2018הינו: המועד האחרון להגשת הצעות  .1.1

 . / השתנה ועומד על  תוקף ההצעה והערבות נותר בעינו .1.1

על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע  .1.1

לא יאוחר מהמועד  209, חדר 408ולהימצא בתיבת המכרזים הנמצאת בבניין 

  האחרון להגשת ההצעות.

  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.

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

 עם רכב לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.

על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל  .1.1

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

ם עלולה להיפסל בשל פגיעה הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשי

 ביכולת האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות. 

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו  .1.1

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

ה. על למסמך הבהרות זה מצורפים עמודים מתוקנים המתייחסים למסמכי ההצע .1.1

 הצעה.במסמך הבהרות זה לאת העמודים הרלוונטיים  לצרףהמציע 

את המסמך למסמך זה מצורפים המסמכים הבאים, והמציע נדרש להחליף  .א

 המקורי:

הרה בדבר קיום / אי קיום קשרים עם האוניברסיטה ו/או עם נותני שירותים הצ

 אחרים לאוניברסיטה

 
 בכבוד רב 

  
 דודו שוורץ 
 עורך מכרזים 

 אוניברסיטת בר אילן 
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 שאלות שהועלו על ידי המציעים:
 

 מענה שאלה/בקשה סעיף כותרת עמוד סד'

הצעת  6  .1
 -המחיר
 80משקל 

 נקודות

לאיזה כמות  -שרתים 3כתוב  9.1.2
 שרתים מתיחסת הפניה?

האוניברסיטה מעוניינת 

 .שרתים 3לרכוש 

אופן  8  .2

התנהלות 

  -המכרז

הוראות לגבי 

 הכנת ההצעה

נבקש להבהיר האם נדרשת  12.3

ערבות הצעה/ ביצוע למכרז, 

 כפי שמצוין בסעיף זה.

במידה וכן, נבקש לקבל את 

 הערבות. הנוסח של

למכרז לא נדרשת ערבות 

 מכרז.

כמו כן, לא נדרשת ערבות 

 ביצוע.

שירותים  12  .3

במסגרת 

האחריות 

 והשירות

 נבקש שיובהר:  3.7+3.9

השירות שיספק הספק, 

לרבות ביחס להחלטה אם 

לתקן או להחליף ציוד, יהיה 

בהתאם לתנאי האחריות של 

 יצרן הציוד הרלוונטי.

 

 מקובל

עדכוני גרסאות התקנת 

תיעשה בהתאם למדיניות 

היצרן ועל פי בקשת 

 האוניברסיטה.

 מקובל

בנוסף, נבקש שיובהר 

שהספק לא יהיה אחראי 

לתקן תקלות שנגרמו בזדון 

על ידי האוניברסיטה או מי 

 מטעמה 

הספק יתקן את התקלות, 

בתשלום נפרד 

 מהאוניברסיטה

ו/או תקלות שנגרמו בשל 

שימוש בציוד בניגוד להוראות 

 הספק ו/או היצרן 

במקרים בהם השימוש 

בניגוד להנחיות בכתב של 

 היצרן / הספק

ו/או תקלות שנגרמו עקב 

טיפול או ניסיון תיקון על ידי 

גורם שאינם מטעם הספק או 

 גורם שלא אושר על ידו 

 לא מקובל
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 מענה שאלה/בקשה סעיף כותרת עמוד סד'

כתוצאה וכן תקלות שאירעו 

מכוח עליון לרבות תקלה 

בזרם החשמל, אש, מים, 

 אסון טבע וכיו"ב.

 מקובל

הספק, כמקובל בהסכמים 

מסוג זה, ולהוסיף סעיף 

מגבלת אחריות כדלקמן: "על 

אף כל האמור בהסכם זה 

 ו/או בכל דין, הספק 

יישא באחריות לנזקים 

ישירים בלבד אשר נגרמו 

כתוצאה ממעשה או מחדל 

 הספק ו/או מי מטעמו.של 

 לא מקובל

ובכל מקרה הספק לא יישא 

באחריות לנזקים תוצאתיים 

ו/או מיוחדים ו/או עקיפים 

 כלשהם. 

 לא מקובל

כמו כן נבקש כי שיעור 

אחריותו הכולל והמצטבר של 

הספק לא יעלה על סך 

התמורה החוזית השנתית 

המגיעה לספק על פי הסכם 

 זה".

 לא מקובל

האם ניתן לספק את השטח  1 'א-1נספח  13  .4
 המצוין 

 (250TB כ ) נטו- JBOD   
 ולא כדיסקים מקומיים.

 לא

אי קיום יחסי  15  .5

 -מעסיק

 מועסק

נבקש שיובהר ששיפוי  3.3

האוניברסיטה על ידי הספק 

ייעשה על פי פסק דין שלא 

עוכב ביצועו ובכפוף לכך 

שהאוניברסיטה הודיעה 

לספק על הדרישה ו/או 

התביעה מיד כשנודע לה 

עליה ואיפשרה לו להתגונן 

 מקובל
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 מענה שאלה/בקשה סעיף כותרת עמוד סד'

 כנגדה באופן עצמאי.

 אי קיום 15  .6

 יחסי

 –מעסיק 

 מועסק

שכל קיזוז, אם נבקש שיובהר  3.4

בכלל, ייעשה לאחר הודעה 

ימים מראש  5לספק לפחות 

 ובכתב.

 מקובל

 

7.  15+1

6 

אחריות 

לשירות+ 

 ביטוח

5.3 +

7.5 

  לא מקובל נבקש להגביל את אחריות 

מבוקש כי המילה: "שבע"  7.1 ביטוח 16  .8

 תוחלף במילה: "שלוש".

 מקובל

 מבוקש כי: 7.4 ביטוח 16  .9

"מיד במקום המילים:  .א

בתום" תבואנה המילים: 

 "עם תום".

המילה: "שבע" תוחלף  .ב

 במילה: "שלוש". 

 תימחק המילה "לפחות". .ג

 מקובל  .א

 מקובל .ב

 לא מקובל  .ג

מבוקש כי לאחר המילים:  7.5 ביטוח 16  .10
"נזק לרכוש" יבוא: 
 "שבבעלות 

 הספק".
 

 לא מקובל

 מבוקש כי: 7.6 ביטוח 17  .11

תימחקנה המילים: "ו/או  .א

 לפצות".

תימחקנה המילים: "או  .ב

 בעקיפין".

 מקובל .א

 לא מקובל .ב

מבוקש כי תימחקנה המילים:  7.8 ביטוח 17  .12

"בר כיסוי" ובמקומן תבואנה 

המילים: "בגינו התקבלו 

תגמולי ביטוח עפ"י ביטוחי 

 הספק".

 מקובל 

אמנת שירות  20  .13

ופיצויים 

 מוסכמים

נבקש הבהרה להפחית את  כללי

-סכום הפיצוי המוסכם ב

לפחות. בכל מקרה  50%

 הסעיף יישאר בעינו
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 מענה שאלה/בקשה סעיף כותרת עמוד סד'

נבקש שיובהר שסך כל 

הקנסות והסעדים בהם עשוי 

הספק להיות מחויב מכוח 

 15%הסכם זה, לא יעלה על 

מהתמורה החוזית השנתית 

 המוסכמת.

 2נספח ג'  22  .14

אישור עריכת 

 ביטוח

1 - 

פוליסת 

אחריות 

מקצועית 

משולבת 

 מוצר

 מבוקש כי:

ברישא הסעיף לאחר  .א

המילים: "אחריות 

מקצועית" תתווספנה 

 המילים: "וחבות מוצר".

לאחר מילים: "הפרת  .ב

סודיות" תתווספנה 

 המילים: "בתום לב".

מבוקש כי המילה:  .ג

"לפחות" בתקופת הגילוי 

 תימחק.

המילה: "לכלול" תוחלף  .ד

 במילה: "לשפות".

נוסף" המילים: "כמבוטח  .ה

 תימחקנה.

 מקובל .א

 מקובל  .ב

 לא מקובל .ג

 מקובל .ד

 מקובל .ה

 2נספח ג'  22  .15

אישור עריכת 

 ביטוח

2 – 

ביטוח 

אחריות 

כלפי צד 

 שלישי

 מבוקש כי:

"לכלול" תוחלף  המילה: .א

 במילה: "לשפות".

המילים: "כמבוטח נוסף"  .ב

 תימחקנה.

 

 מקובל .א

 מקובל .ב

 

 2נספח ג' 23  .16

אישור עריכת 

 ביטוח

ביטוח  -3

אחריות 

 מעבידים

 מבוקש כי:

לאחר המילה: "מחלה"  .א

תתווסף המילה: 

 "מקצועית".

במקום המילים: "תוך  .ב

כדי ו/או עקב" יבוא: 

"תוך כדי ועקב" לעניין 

 פגיעה גופנית.

 "שנתית" המילה: .ג

 תימחק.

 

 לא מקובל .א

 לא מקובל .ב

 לא מקובל .ג

 מקובל .ד

 מקובל .ה
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 מענה שאלה/בקשה סעיף כותרת עמוד סד'

המילה :"לכלול" תוחלף  .ד

 במילה: "לשפות".

המילים: "כמבוטח נוסף"  .ה

 תימחקנה.

 א' -2נספח  20  .17
אמנת שירות 

ופיצויים 
 מוסכמים

6 – 
שורה 

בטב  #1
 לה

אנא הבהירו מה הכוונה 
 בהוצאת ציוד מהקמפוס.

האם יש דרישה להוציא ציוד 
קיים כלשהו בעת האספקה 

 של השרת החדש.

לא צריך לפנות ציוד ישן 
 מהקמפוס.

הכוונה במקרים בהם יש 
תיקון להוציא את השרת ל

 מוסמכת. המעבדב

 2נספח ג' 23  .18

אישור עריכת 

 ביטוח

ביטוח  -4

"אש 

 מורחב"

לאחר המילה: "הרכוש" 

תתווספנה המילים: "ולמעט 

 מלאי"

 מקובל

 2נספח ג' 23  .19

אישור עריכת 

 ביטוח

כללי לכל 

 הפוליסות

 מבוקש כי:

ראשונה הלנקודה  ביחס .א

יובהר כי מתייחסת 

לביטוחי חבויות בלבד. 

כמו כן תתווסף סיפא :" 

בהתאם להרחבי השיפוי 

 שלעיל" .

ביחס לנקודה השישית  .ב

המילה: "יצומצמו" 

תוחלף במילה: "ישונו 

 לרעה".

" יבוא: 60במקום: " .ג

"30." 

 לא מקובל .א

 מקובל .ב

 מקובל .ג

הצהרה בדבר  34  .20

קיום/אי קיום 

קשרים עם 

האוניברסיטה 

ו/או עם נותני 

שירותים 

אחרים 

 לאוניברסיטה

חברתנו הינה חלק מקבוצת  כללי

חברות גדולה ואין 

באפשרותנו או בסמכותנו 

להתחייב בשם כל החברות 

הלוקחות בה חלק. בהתאם 

לאמור, נבקש למחוק את 

המילים: "בעל הזיכיון מצהיר 

כי הוא, בעלי המניות בו )אם 

הוא חברה(, שותפיו )אם הוא 

שותפות(, או כל אדם או 

תאגיד הקשור אליו, במישרין 

 מקובל.

מצורף נוסח מתוקן של 

 ההצהרה
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 מענה שאלה/בקשה סעיף כותרת עמוד סד'

או בעקיפין, לרבות חברה 

בת, חברה אם, חברה אחות" 

ולהחליפן במילים: "הספק 

מצהיר כי הוא, מנהליו 

ועובדיו המועסקים במתן 

השירותים לאוניברסיטה 

 מכוח הסכם זה".
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הרה בדבר קיום / אי קיום קשרים עם האוניברסיטה ו/או עם נותני שירותים אחרים הצ –ג' למכרז  1נספח 
 לאוניברסיטה

 נוסח לתאגיד:

אני, ________, מ.ז.____________, מצהיר בזה מטעם המציע ובשמו, כי הוא, מנהליו ועובדיו המועסקים 
במתן השירותים לאוניברסיטה מכוח הסכם זה: קשורים / אינם קשורים )נא למחוק את המיותר( בקשר 

וניברסיטה או עם מועסק או בכל קשר אחר, במישרין או בעקיפין, עם הא-עסקי, קשר משפחתי, קשרי מעסיק
מי שנותן שירותים לאוניברסיטה, באופן שעלול  ליצור  ניגוד עניינים בקשר לקיום איזו מהתחייבויות המציע 

 על פי החוזה או על פי דין.  

המציע יודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים כאמור. במקרה כזה 
 ועדת הביקורת של האוניברסיטה והמציע יפעל בהתאם להחלטתה.יוכרע הדבר על ידי 

הצהרה והתחייבות  זו תהיה תקפה ותחייב את המציע בהליכי המכרז, וככל שיזכה בו, וגם במהלך 
 ההתקשרות החוזית.

 נוסח לאדם פרטי:

בקשר  אני, ________, מ.ז.____________, מצהיר כי אני קשור / איני קשור )נא למחוק את המיותר(
מועסק או בכל קשר אחר, במישרין או בעקיפין, עם האוניברסיטה או עם מי -עסקי, משפחתי, קשרי מעסיק

שנותן שירותים לאוניברסיטה, באופן שעלול  ליצור  ניגוד עניינים בקשר לקיום איזו מהתחייבויותיו על פי 
 החוזה או על פי דין.  

יד אותי במצב של ניגוד עניינים כאמור. במקרה כזה יוכרע אודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמ
 הדבר על ידי ועדת הביקורת של האוניברסיטה והחלטתה תחייב אותי.

הצהרה והתחייבות  זו תהיה תקפה ותחייב אותי  בהליכי המכרז, וככל שאזכה בו, גם במהלך ההתקשרות 
 החוזית.

 מידה וישנם(:פירוט הגופים הנמצאים בקשרים עם האוניברסיטה )ב

 שם החברה ח.פ.
מקבל השירות 
 באוניברסיטה

תיאור הפעילות 
 המבוצעת

    

    

    

    

   

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 


