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 שלום רב,
 

 שירותי עריכה גרפית עבור האוניברסיטה  – 1מסמך הבהרה מס' הנדון: 
  

 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

 כללי .1

 . 12:00, בשעה 27/5/2021: המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הינו .1.1

 .)כולל( 31/8/2021תוקף 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.

  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.

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

 לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם. 

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

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

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

 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.

 מכי המכרז.למסמך הבהרות זה מצורף נוסח מתוקן של מס .1.6

 על המציעים להוריד את המסמך המעודכן ולהחליף את המסמכים המקוריים. 

 
 
 

 בברכה, 
 יחידת המכרזים  

 אוניברסיטת בר אילן 
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 תשובה  שאלה/בקשה  סעיף  כותרת  עמ׳ #

1.  

מספר נותני   3
השרותים  

ואופן  
 הבחירה... 

1.6.4 

 ציטוט:  
שייבחר   ציין  ״במקרה  שלא  ספק 

 מחיר לביצוע 
פריטים מסוימים מטבלת התמחור.  
באותו   פרויקטים  לבצע  יוכל  לא 

או  את    הנושא  שכוללים  פרויקטים 
 אותו הנושא״ 

 
גם   מחיר  הצעות  לתת  ניתן  האם 

שש למרות  י לפריטים  לדיגיטל  יכים 
בנושא   במכרז  רק  משתתף  שאני 

 ליין״? - ״אוף
ששיכים    יש מספר סעיפים בדיגיטל  

לתח  האוף גם  עיצוב  -ום  כגון  ליין, 
פוסטים   באנרים,  אייקונים, 
חלק   לרוב  והם  ועוד..  לפייסבוק 

 ליין. - מפרוייקט יותר רחב באוף

שישלב  לא פרויקט  של  במקרה   .

תקבע    ובדיגיטל ליין  - באוף פעילות  

הפעולה   דרך  את  האוניברסיטה 

בהתאם   ידיה,  על  המועדפת 

 לצרכיה. 

2.  5 
  – תנאי סף 

 ניסיון המציע 
6.3.1 

לקוח   עם  ניסיון  להציג  ניתן  האם 

מ  גבוה  בהיקף  ₪    100,000-אחד 

במקום   לשנה  לקוחות    2בממוצע 

₪? הסיבה היא    50,000בהיקף של  

אחד   גדול  לקוח  מול  פעילות 

מאפשרים   שלא  גבוהים  בהיקפים 

 לקוחות נוספים. 

 כן. מסמכי המכרז עודכנו בהתאם. 

 בדיקת איכות  7  .3

שלב א'  
בדיקת   –

האיכות,  
עיף  ס

7.1  ,
 2מספר 

  3בסעיף זה נדרשות דוגמאות של  

"הדומים   לקוחות  של  עבודות 

 במאפייניהם לאוניברסיטה". 

שנים   מזה  מעניק  שלנו  הסטודיו 

רבות שירות למגוון רחב של גופים  

חברות    –גדולים   גדולות,  עיריות 

עבודות   )כולל  חולים  בתי  עסקיות, 

ענקיות   מיתוג(, חברות ממשלתיות 

כולל עבודות בתחום החינוך,  ועוד,  

למכללה   או  לאוניברסיטה  לא  אך 

 כלשהי. 

של   דוגמאות  לצרף  אפשרי  האם 

אלו,   דוגמת  מגופים  שלנו  עבודות 

 ולא מאוניברסיטאות? 

 כן

4.  7 
בחינת  
האיכות  
והצעת  

4 

לקוח   מול  עבדתי  בעבר  אם 

)מאחת   מהאוניברסיטה, 

בהצעה   לציין  האם  מהמחלקות(, 

לאחד   תפנה  האוניברסיטה  לא. 

המציע   הציג  אותם  הלקוחות 
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המחיר של  
 המציע 

ז חד  בסעיף  הייתה  )העבודה  ה? 

 פעמית ולא בהיקף גדול( 

לצורך   הניסיון  טבלת  במסגרת 

 הוכחת עמידה בתנאי הסף. 

לקוחות   להציג  מומלץ  למציע 

בהיקף גבוה מהמינימום הנדרש  

בתנאי   עמידתו  הוכחת  לצורך 

 הסף. 

5.  7 
  –  2שלב 

בחינת  
 האיכות 

7.1 

בהתאם   ייבחן  המציע  ניסיון 

הבאים:   היקף  1לפרמטרים   .

השירותים   סופקו  להם  הלקוחות 

 וסיווגם. מה הכוונה בסיווגם? 

 מסחרי / עסקי / ציבורי / אקדמי.. 

6.  7 
  –  2שלב 

בחינת  
 האיכות 

7.1 

הדוגמאות   תיק    –בחינת  לצרף  יש 

עבודות שביצע המציע עבור לקוחות  

לאוניברסיטה.  הדומים במאפייניהם  

נשמח   אופן?  באיזה  דומים 

 לדוגמאות. 

 . 3ניתן לראות דוגמאות בסעיף  

7.  
בחינת   7

 דוגמאות 
העבודות   7.1 את  להגיש  אפשר  האם 

 CDבמצגת פאואר פוינט על 

 9ניתן מענה בסעיף 

8.  11 
הוראות לגבי  

הכנת 
 ההצעה

12.1 

)נספח   ההסכם  בהגשת  (  3האם 

על   לחתום  יש  הראשון,  בשלב 

למלא   או  העמוד  בתחתית  ההסכם 

במקום   המציע  של  הפרטים  את 

 המתאים בהסכם? 

וחתימה   תיבות  בראשי  חתימה 

 מלאה בעמוד האחרון של ההסכם. 

9.  11 
הוראות לגבי  

הכנת 
 ההצעה

12.4 

גבי   על  הסרוק  הקובץ  להבנתנו 

להיות   צריך  הדיגיטאלית  המדיה 

 ללא הצעת המחיר. 

אחת,   מדיה  גבי  על  להגיש  ניתן 

 בחלוקה לתיקיות: 

ההצעה .1 )לרבות    מסמכי 

 מסמכי המכרז חתומים(. 

 . דוגמאות .2

מחיר  .3 קובץ    הצעת  )כולל 

ההצעה   וסריקת  אקסל, 

 המודפסת והחתומה(. 

10.  11 
הוראות לגבי  

הכנת 
 ההצעה

12.4 

אחד   קי  און  דיסק  לצרף  ניתן  האם 

של   הסרוק  העותק  את  גם  המכיל 

לתיק   הדוגמאות  את  וגם  ההצעה 

או   דיסק  העבודות  שני  לצרף  שיש 

 און קי נפרדים? 

11.  13 
אופן    -ג

התנהלות  
 המכרז

נבקש להוסיף, כי במקרה של פיצול   13.12

אפשרות   לספק  תינתן  ההצעה, 

כן   הצעתו.  של  מחדש  לתמחור 

נבקש להוסיף, כי במקרה של פיצול  

רק   באחריות  הספק  ישא  ההצעה, 

 ביחס לחלק אשר יסופק על ידו. 

אלא   ההזמנה  פיצול  של  עניין  אין 

יוזמנו   מהם  ספקים  מאגר 

 השירותים. 

12.  13 
אופן    -ג

התנהלות  
 המכרז

של   14.3 הארכה  כל  כי  להבהיר  נבקש 

 תוקף ההצעה תהא בהודעה בכתב.  

 מקובל 
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13.  
חתימה על   14

 חוזה
מה בנוגע לערבות ביצוע אין פרטים   15.2

 סכום? 

לא   במכרז  סופר.  בטעות  מדובר 

 נדרשת ערבות ביצוע. 

14.  15 
סייגים  
 בהצעה 

18.1 
 

הצעת המחיר כוללת מחירים עבור  

ועלולה  פרויקטים   ״סטנדרטיים״ 

צורך   ויהיה  במידה  להשתנות 

אוסיף   אם  יותר.  מורכב  בעיצוב 

 להצעת המחיר את הסייג הבא: 

להשתנות   עשויים  ״המחירים 

 בהתאם למורכבות העיצוב״ 

האם זה נחשב לסייג שעלול לפסול  

 את ההגשה למכרז? 

 כן

15.  17 
סבבי  
 תיקונים 

7.3 
במסגרת  
העבודה  

יהיה  
הלקוח  
רשאי  
לדרוש  

  8עד 
סבבי  

 תיקונים. 

)למשל   ובהמשך  המחיר  בהצעת 

סעיף  32בעמוד   כי  7.8.1,  מצוין   )

ללא   תיקונים  סבבי  תכלול  ההצעה 

סבירה   דרישה  אינה  זו  הגבלה. 

המגביל   זה  לסעיף  בניגוד  ועומדת 

את הסבבים לשמונה. יש צורך לתקן  

 את ההערה על חוסר המגבלה.

 מקובל 

 סבבי תיקונים   8יוגדרו 

16.  

מסמכי   16
 המכרז

2.6  

 
להחריג  מבוקש  זה    כנהוג,  מסעיף 

ו/או   גרפיים  רכיבים  ו/או  תמונות 

חומרים שנרכשו ע"י הספק ממאגרי  

תמונות שונים, בגינם יקבל המזמין  

לרישיונות   בהתאם  שימוש  זכויות 

השימוש שנרכשו ע"י הספק, ובלבד  

שהמזמין יפעל עפ"י תנאי רישיונות  

השימוש שנרכשו ע"י הספק מספק/י  

להצגת   יפעל  לרבות  התמונות, 

ת / הרכיבים הגרפיים באופן  התמונו

למזמין   שכן  AS IS  -שנמסרו   ,

  shutterstockמאגרי התמונות כגון  

רכישת   מאפשרים  אינם  וכו' 

תמונות   של  שימוש  רישיונות 

המזמין   ע"ש  גרפיים  ורכיבים 

שאינו   רישיון  הוא  הנרכש  והרישיון 

 ניתן להעברה. 

 מענה יינתן בהמשך 
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17.  

מסמכי   17
 המכרז

6.4 . 
 

ככל שמדובר בעבודות נוספות  
שאינן מפורטות במסמכי המכרז  

נבקש כי יתומחרו בנפרד אלא אם  
 מדובר באותה עבודה  
 להלן   13מוסדר במסגרת סעיף 

 

בטבלת   מוגדרות  שלא  פעולות 

למכרז  המצורפת  התמחור 

 . 14יתומחרו בהתאם לסעיף 

18.  

מסמכי   17
 המכרז

6.6 
 

יהיה   מבוקש להבהיר כי הספק לא 

לגבי   בעקיפין  ו/או  במישרין  אחראי 

ביצוע עבודה או שינויים בתוצרים או  

ע"י   נעשו  אשר  מהם  חלק  כל  של 

מי   ו/או  הספק  שאינו  כלשהו  גורם 

ספקים  מטעמו או  המזמין  ידי  על 

מטעמו שהמזמין      אחרים  ככל  וכי 

נוספים   ספקים  עם  להתקשר  יבחר 

השירות  לאספקת  ו/או  אחרים  ים 

על   האחריות  בעצמו,  שינויים  יבצע 

תהיה של המזמין      הללו   השירותים 

 . ו/או של הספק המבצע בלבד

 כן בשינוי  

19.  

מסמכי   17
 המכרז

6.7 
 

במסגרת   ייעשה  האמור  כי  נבקש 

השימוש   רישיון  לתנאי  ובכפוף 

ברוב   שכן  התמונות,  מאגרי  מטעם 

אינם   התמונות  מאגרי  המקרים 

מי   ע"י  התוצרים  שינוי  מאפשרים 

הצגת   למעט  הרישיון  בעל  שאינו 

בכפוף    AS ISהתוצרים כפי שהם   

 לתנאי הרישיון. 

 מענה יינתן בהמשך 

20.  

מסמכי   17
 המכרז

6.8 
 

בתוצרים   שימוש  כל  כי  נבקש 

ובכפוף   בהתאם  ייעשה  המועברים 

המקרים   ברוב  שכן  הרישיון  לתנאי 

מאפשרים   אינם  התמונות  מאגרי 

בעל   שאינו  מי  ע"י  התוצרים  שינוי 

הרישיון, למעט הצגת התוצרים כפי  

 בכפוף לתנאי הרישיון. AS IS שהם  

 מענה יינתן בהמשך 
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21.  

גישה ושימוש   18
במאגרי  
 תמונות 

נבקש כי האמור ייעשה במסגרת   10
ובכפוף לתנאי הרישיון שכן תנאי  

הרישיון ברוב המקרים אינם  
מאפשרים שינוי התוצרים ע"י מי  
שאינו בעל הרישיון, שכן המזמין  

מקבל זכויות שימוש בהתאם  
לרישיונות השימוש שנרכשו ע"י  

הספק, בכפוף לכך שהמזמין יפעל  
עפ"י תנאי רישיונות השימוש  

"י הספק מספק/י  שנרכשו ע
התמונות, לרבות יפעל להצגת  
התמונות / הרכיבים הגרפיים  

 .AS IS -באופן שנמסרו למזמין  
מאגרי התמונות כגון  

shutterstock    וכו' אינם מאפשרים
רכישת רישיונות שימוש של  

תמונות ורכיבים גרפיים ע"ש  
המזמין והרישיון הנרכש הוא רישיון  

 שאינו ניתן להעברה. 
לתמונות   גישה  קבלת  לשם 

לפתוח   רשאי  המזמין  ולחומרים, 

 חשבון עצמאי במאגרי התמונות. 

 מענה יינתן בהמשך 

22.  18 
  - 1נספח 

תיאור  
 השירותים 

עד   10.3 יהיה  האמור  כי  לקבוע  נבקש 

תקרת אחריות כפי שתקבע בהסכם  

ולהבהיר כי אף אחד מהצדדים לא  

הצד   אישור  קבלת  ללא  יתפשר 

 השני.  

 לא 

23.  18 
שימוש  
במאגרי  
 תמונות 

10.4 

- כיום אני משתמשת בחשבון של בר 

התמונות   במאגר  אילן 

Shutterstock  ניתן יהיה  האם   .

זה   בחשבון  להשתמש  להמשיך 

לרכישת התמונות? אם לא, אצטרך  

בהתאם   המחיר  הצעות  את  לעדכן 

 )הן לא כוללות רכישת תמונות(

 מענה יינתן בהמשך 

 א׳ 1נספח  20  .24

רשימת  
פריטים  
שבוצעו  
במהלך  
שנת  
2019 

עם   משהו  לעשות  צורך  יש  האם 

לשלוח   צריך  האם  הזו?  הרשימה 

האלו   הפריטים  עבור  מחיר  הצעת 

 בנוסף להצעת המחיר הכללית?

מיועדת   המצורפת  הרשימה 

ביחס לסוגי העבודות    לידיעה בלבד 

במהלך   באוניברסיטה  שבוצעו 

2019 . 

25.  23 
כמות  
 מעצבות 

 האם ניתן לתת יותר ממעצב אחד?  ,א' 5

אחד   /ת  ממעצב  יותר  להציג  ניתן 

 ת. /

יש למלא את סעיף   זה    3במקרה 

מועמד   כל  עבור  המעצב(  )נתוני 
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שבוצעו   דוגמאות  ולהציג  בנפרד, 

 גם על ידיו. 

26.  26 
הכנסת 

המידע כחלק  
 מתנאי הסף 

2.1 

האם ניתן להכניס את כל המידע על  

בדפים   המעצב  ועל  הפרויקטים 

 נפרדים? 

במקרה    2.1סעיף   למילוי  מיועד 

מאוגד   משפטי  גוף  הינו  שהמציע 

מעצבים   מספר  שמעסיק  )או 

 שיספקו את השירותים(. 

27.  27 
החותם בשם  

המציע  
 והמציע 

כל נספח  
2  

)חוברת  
 ההצעה( 

ולא חברה.   יחיד  מורשה  עוסק  אני 

האם עליי לחתום בשמי המלא תחת  

גל  )לינוי  המציע״  בשם  - ״החותם 

את   לכתוב  המציע״  וב״שם  גודווין( 

 שם הסטודיו )״סטודיו ליניקה״(?

 כן. 

 נתוני המעצב  28  .28
 3סעיף 

נתוני  
 המעצב 

יחיד ולא מעסיקה  אני עוסק מורשה  

למלא   עליי  עדיין  האם  מעצבים. 

אין   כן,  ואם  עצמי?  עבור  זה  סעיף 

רשימת   את  שוב  למלא  צורך 

מצוינים   והם  מאחר  הממליצים 

 בסעיף הקודם, נכון? 

משפטי    2.1סעיף   לגוף  מיועד 

שמעסיק את הגרפיקאים המוצעים  

 לביצוע הפעילות. 

במקרה של עצמאי שהוא המעצב  

תונים בסעיף  המוצע, ימלא את הנ

 . 2.1את הטבלאות בסעיף   ולא , 3

 הסעיף "ברח" לעמוד הבא  הדף ריק  3  28  .29

30.  

להציג   4 נתוני המעצב  29 המציע  שבאפשרות  רשום 

יותר ממעצב אחד, עבור כל מעצב  

  3סעיף    –   6.4  - ו  3ימולאו סעיפים  

 לא נמצא במכרז 6.4ריק. וסעיף 

הצהרות    –  6.4סעיף   תחת 

 והתחייבויות המציע. 

 

31.  

עובדים   31
 נוספים 

מתכנת  5 להוסיף  יכולה  אני  האם 

אני   שאיתו  מידע  מערכות  ומאפיין 

 מפתחת פרויקטים אונליין? 

 כן

32.  

הצהרות   32
והתחייבות  

 המציע 

בשורה של שם המציע, רשום מחק   7

את המיותר ולאחר מכן קו ריק. מה  

וכן ליד   יש למלא בשדה מילוי זה? 

למה   כוכבית,  יש  עצמאי  המילה 

 כוכבית זו מתייחסת?   

מטעם   החותם  שם  את  לציין  יש 

המציע )שיכול להיות חברה בע"מ,  

על   יוצג  ששמו  עצמאי(  או  משרד 

 האיזור הריק. 

33.  
רשימת   34

 מסמכים
ור 9 אישורים  עלי  יאיזה  שיונות 

 להפיק? 

 תעודות השכלה וכדומה 

34.  

רשימת   34
 מסמכים

המילוי   10 שדות  את  למלא  עלי  האם 

לצרף   רק  או  ולחתום  בהסכם 

 למכרז?   

למלא את הפרטים, חתימה בר"ת  

 על מסמכי ההסכם וחתימה בסופו. 

35.  

הצהרה  נספח ג'  38
על אי  
ניגוד  

עיניינים  
במכרז  
 ובהסכם 

של   פעילה  ספקית  אני 

לרשום   עלי  מה  האוניברסיטה. 

 בהצהרה זו? 

בין   עניינים  ניגוד  שאין  לציין 

במסגרת   שיסופקו  השירותים 

הניתנים   לשירותים  ההתקשרות 

)עבור   בעתיד  יינתנו  או  כעת 

 לקוחות אחרים( 
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36.  39 
אישור מחזור  

 עסקים 
נספח  

 ה׳2

נוסח המסמך הנ״ל מתאים לחברות  

)דוחות  ולא   יחיד  מורשה  לעוסק 

עבור   רק  להוציא  ניתן  מבוקרים 

את   למייל  מצרפת  אני  חברה(. 

שקיבלתי   העסקים  מחזור  אישור 

מרואה החשבון שלי. האם המסמך  

 תקין מבחינתכם?

גם   שיתאים  באופן  עודכן  הנספח 

)הוספה   חברה  שאינם  למציעים 

 הערה בתחתית הנספח( 

37.  39 

ה'  -  2נספח 
מחזור   –

עסקים של  
 ציע המ

 כללי 

חברה   עבור  ערוך  הנ"ל  המסמך 

בע"מ ולא עבור עצמאי שאינו חברה  

רו"ח   מאת  אישור  להגיש  נבקש   ,

שלנו על המחזור הכספי או לחלופין  

באופן   המכרז  מסמכי  שיתוקנו 

 שתושמט המילה חברה מהנספח

בסעיף   מענה  ותוקן  17ניתן   ,

ב  בקובץ שהועלה לאתר  - הנספח 

20/4/2021 

38.  

נבקש אישורכם לכך שנוסח אישור   ה   2נספח  39
רו״ח המצורף בדבר מחזור  

מאושר כפי שהוא, שכן   המציע
משרד רואי חשבון המבקר בשנת  

השתנה והדוחות של שנת   2020
בוקרו ע״י משרד רו״ח אחר   2019

אשר בהתאם אליהם אין הערת  
  .עסק חי 

- האוניברסיטה אינה עוסקת בפרה

להצעת יצרף  המציע  ו  רולינג. 

על   יועץ מס המעיד   / רו"ח  אישור 

בהתאם   העסקים  מחזור  גובה 

של   הסף  ₪    100,000לתנאי 

בשנים     2020  –   2018במצטבר 

עסקים   מחזור  גם  העניין  )לצורך 

 בגין חלק מהשנים תופס(. 

39.  
רשימת   ו' -2נספח  40

תחומי  
 שירות 

את   זה  בדף  לסמן  צורך  יש  האם 

 התחומים בהם יש ניסיון?  

 כן, להוכחת עמידה בתנאי סף 

40.  

 1.4 הסכם   41

 
הספק   הצעת  את  להוסיף  נבקש 

 כנספח.

מנספחי   חלק  מהווה  ההצעה 

 המכרז

41.  42 
  - 3נספח 

 הסכם

סכום   3.3 בגין  יהא  קיזוז  כל  כי  נבקש 

קצוב בקשר עם הסכם זה ומסכומים  

 המגיעים לספק על פי הסכם זה.  

 לא 

כמו כן, האוניברסיטה תודיע לספק  

על כל דרישה בקשר לאמור מיד עם  

 קבלתה ותאפשר לספק להתגונן

 כן

42.  

סביר   5 הסכם 42 בלתי  מצב  למנוע  מנת  על 

בו   הספק,  מצד  עסקי  הגיון  וחסר 

הסיכון של הספק בפרויקט זה עולה  

נבקש   הספק,  מבחינת  הסיכוי  על 

הספק   אחריות  תקרת  את  להגביל 

כמקובל ונהוג בסוג ההסכמים מסוג  

 לא 
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שהיא   סיבה  מכל  אם  כאשר  זה, 

או   באחריות  לשאת  הספק  יחויב 

בחבות לנזק כלשהו בזיקה להסכם  

אחריותו  ז תהיה  דין,  עפ"י  ה 

כך   ומוגבלת  דין  עפ"י  לפיצוי/שיפוי 

שסך כל הסעדים הכספיים שייאלץ  

לא   ההשבה,  סעד  לרבות  לשאת, 

ומצטברת   כוללת  תקרה  על  יעלה 

לו   ששולמה  התמורה  לסך  השווה 

במשך   זה  הסכם  מכח    12בפועל 

היווצרות   למועד  שקדמו  חודשים 

לגרוע   מבלי  התביעה.  עילת 

ועל   דין,  מהאמור  בכל  האמור  אף 

יישא   ולא  אחראי  יהיה  לא  הספק 

בנזקים כלשהם שיגרמו למזמין ו/או  

לצד שלישי כלשהו כתוצאה מאובדן  

נתונים,   אובדן  מנוע,  רווח  הכנסה, 

אובדן זמן מחשב ולכל נזק תוצאתי  

לגרוע   מבלי  מקרי.  ו/או  עקיף  ו/או 

יהא   לא  הספק  כי  יובהר  מהאמור, 

בש שנגרמו  תקלות  על  ל  אחראי 

 נסיבות כלדקמן  

כתוצאה מעשה  1) נזקים שנגרמו   )

מי   ו/או  המזמין  של  מחדל  ו/או 

מטעמו אשר נעשו בניגוד להוראות  

תנאי   ו//או  היצרן  ו/או  הספק 

 הרישיון; ו/או  

( אחריות, במישרין ו/או בעקיפין,  2)

המזמין   ידי  על  שיעשו  שינויים  לכל 

שלא   בתוצרים  מטעמו  מי  ו/או 

 באמצעות הספק ו/או  

הספק  3) בשליטת  שאינן  נסיבות   )

 ו/או  

( נזקים שנגרמו בשל תקלה ו/או  4)

מערכות   כגון  ג',  צד  במוצרי  באג 

 תוכנה.
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המזמין יודיע מיידית על כל  כמו כן,  

לספק   ויאפשר  שהתקבלה  תביעה 

שיפוי יעשה על פי  להתגונן כנגדה.  

לא   ביצועו.  עוכב  שלא  חלוט  פס"ד 

הסכם   כל  המזמין  ידי  על  ייחתם 

הסכמת   ללא  התובע,  עם  פשרה 

 הספק מראש ובכתב.  

זה   בסעיף  מהאמור  לגרוע  מבלי 

לעיל נבקש כי המזמין יהא האחראי  

לחומרים   הנוגע  בכל  הבלעדי 

ו/או   בישומון  ו/או  באתר  שישולבו 

מטעמו  ידי המזמין או  על במערכת 

שלספק תקום כל אחריות בגין    בלי  

 . כך

 כן

43.  42 
  - 3נספח 

 הסכם

הספק   5.2 אחריות  כי  להבהיר  נבקש 

תהא ע"פ דין לנזקים ישירים בלבד  

עם תקרת אחריות בגובה התמורה  

חודשים    12ששולמה לספק במהלך  

 שקדמו לאירוע.  

 לא 

44.  42 
  - 3נספח 

 הסכם

לתנאים   5.5, 5.4 השיפוי  להכפיף  נבקש 

מידית   הודעה  לרבות  המקובלים, 

לניהול   התביעה  והעברת  לספק 

דין חלוט וכן כי  הספק ובכפוף לפסק  

ללא   תתפשר  לא  האוניברסיטה 

כן   ובכתב.  מראש  הספק  הסכמת 

הימים   מניין  את  לעדכן  נבקש 

 . 14-ל  7-מ  5.4המנויים בסעיף 

 כן. ראו לעיל  

45.  42 
  - 3נספח 

 הסכם

נבקש להבהיר כי כל פיצוי כאמור לא   5.5

ששולמה   התמורה  גובה  על  יעלה 

במהלך   לפני    12לספק  החודשים 

 אירוע הנזק.  

 לא 



מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 

 

 

  חתימה:  11 
 

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

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

 תשובה  שאלה/בקשה  סעיף  כותרת  עמ׳ #

46.  

 6 הסכם 43

 
נבקש כי תגובת המזמין לחשבונית  

שתישלח ע"י הספק לאישור תיעשה  

   ימי עבודה.  3עד 

 הסעיף תוקן. 

  30התשלום לספק יבוצע שוטף +  

 החשבונית ממועד קבלת 

47.  43 
  - 3נספח 

 הסכם

צמצום   6.7 וייחול  במידה  כי  נבקש 

השירותים   בהיקף  משמעותי 

האפשרות   לספק  תינתן  המוצעים, 

 לתמחור מחדש של הצעתו.   

מתחייבת   אינה  האוניברסיטה 

ואינה מתלה מחיר   כלשהו  להיקף 

 בהיקף פעילות. 

שינוי/עדכון   43  .48
 מחירים 

7.1 
7.2 

את   לעדכן  שניתן  הכוונה  האם 

 המחירים בתחילת כל שנה?  

שהמחירים   בכך  הכוונה  ולמה 

המחירים   למדד  בהתאם  יעודכנו 

 לצרכן? 

 לא.  

 

למדד   יוצמדו  בטבלה  המחירים 

בהתאם   ויעודכנו  לצרכן  המחירים 

 לעלייתו. 

 8 הסכם 43  .49

 
קשורה   לחברה  הסבה  כי  נבקש 

 תיחשב הסבה מותרת.  

 הסעיף יישאר בעינו 

לשונות   אופן מילוי הצעת המחיר      .50 מודעת  האוניברסיטה 

 במורכבות ביצוע עבודות.  

על המציע לציין מחיר יחיד לביצוע  

 פריט, ולא טווח מחירים. 

הערות   מציון  להימנע  המציע  על 

לגבי הצעת המחיר או פריטים בה,  

לפסילת   להוביל  שעלול  דבר 

 ההצעה. 
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החותם    –של גוף מאוגד    במקרה מורשה חתימה )במקרה של יחיד(      .51

בשם המציע יהיה מורשה חתימה  

 מטעמו. 

יחיד    במקרה  המציע    – של  ימלא 

 את פרטיו. 

 


