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 פ"תש, תמוז' חב"ה,  לכבוד
 2020, יוני 30 205/משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 הנדון: מסמך הבהרות מס' 2 - מכרז מס' 5/20 לרכישת מוצרי אפל
 

 כללי .1

 בצהריים. 12:00בשעה ( כ"ב תמוז תש"ף) 14.7.2020 יוםב הואהמועד האחרון להגשת הצעות  .1.1

בבניין  209בחדר יש להגיש את ההצעה עד למועד האחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים הנמצאת  .1.2
  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק. .408

כי אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב לשטח האוניברסיטה ועליו על המציע לקחת בחשבון 
 להיערך בהתאם.

על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל האישורים,  .1.3
  ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי.
 להיפסל.הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה 

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום ומאושר על  .1.4
 ידו, גם אם לא הגיש שאלות.

 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון .2

 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

מעבדה לטיפול ב  ברשותנו תהיהנדרש במכרז ש    .1
APPLE יש מעט מאוד מעבדות עם הרשאה ,

 בארץ.   APPLEלתיקון מטעם 

נא לשנות את דרישת הסף בהתאם, שהתיקון 
ייעשה אך ורק במעבדות מורשות ומסמכות 

 . APPLEמטעם 
חשוב לציין יש לנו מעבדה המטפלת בבעיות 

מטפלים  APPLEחומרה של ונדורים אחרים, וב 
 בבעיות תוכנה וניהול מרחוק. 

אך ורק במעבדות המורשות  תמטופלחומרה 
 ישראל.  APPLEמטעם 

 מקובל.

הדרישה במכרז היא לטיפול 
במעבדה מורשית ומוסמכת 

 מטעם אפל בארץ.

יובהר כי המעבדה יכולה 
 ברשותלהיות חיצונית ולא 

 המציע.

האם נדרש כי המציע יספק הסמכת תו תקן  7.2 5  .2
ISO9001 ?בתוקף 

 לא נדרש.
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

 ASEהאם נדרש כי המציע היה בעל הסמכת  8.1 6  .3
 2017-2019בעת אספקת מוצרי אפל בשנים 

 לפני מע"מ? ₪ 200,000ובהיקף כספי של 

 לא נדרש.

 

בסיור לא תיבחן רמת  הבהרה. (1) 11.1 8  .4
 המעבדה.

החלק של "מעבדת השירות" 
 -ה' למכרז 3יימחק מנספח 

 דו"ח סיור באתר המציע.

האם תינתן עדיפות למציע אשר סיפק מוצרי אפל  11.2 8  .5
 למוסדות אקדמיה?

 לא.

האם נדרש כי המציע סיפק מוצרי אפל בהיקף  11.2 8  .6
בכל אחת משלוש השנים  ₪ 200,000כספי של 

 שקדמו להגשת המכרז?

 .נדרש לא

נשמח לדעת מה המשמעות של מכרז אם אתם  13.5 10  .7
יכולים לקנות מספקים שאינם במאגר ולא 

 הפקידו ערבויות.

הכוונה בסעיף זה למקרים 
חריגים בלבד ובאישור רמ"ח 

 מכרזים רכש והתקשרויות.

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "ולתקן  15.2 11  .8
 את ההפרה ככל שניתן לתקנה".

, אולם בפרק זמן מקובל
 סביר שתקבע האוניברסיטה.

 

במקרה של סתירה בין הצעת הספק לבין  18.4 13  .9
המפרט, נבקש כי יגברו הוראות ההצעה, שהרי 
ההצעה מפרטת את אופן המענה למפרט, ובכך 
שההצעה זכתה היא למעשה קיבלה את אישור 

 האוניברסיטה לתוכנה.

 אין שינוי בסעיף.

נבקש כי תינתן לספק התראה ואפשרות סבירה  21.3 15  .10
נקיטת אילו מהצעדים לתיקון ההפרה לפני 

 המתוארים בסעיף.

 מקובל.

 

 מפרט השירותים -למכרז  1נספח 

נושא האחריות מוגדר  נא להגדיר את נושא האחריות. 2.5 18  .11
 .7-ו 2.5 פיםבסעי

"הספק יוציא את המוצר מהאריזות ויוודא  א' 6.2 20  .12
 תקינותו והתאמתו להזמנת האוניברסיטה" ..

האם הכוונה לפתוח ולהדליק כל מחשב לפני 
 .MACהאספקה? נדרש גם עבור הוצאת כתובת 

אין להוציא את המחשב 
 מהאריזה.

המשפט "הספק יוציא את 
המוצר...לאוניברסיטה" 

 יימחק.

של  MACהאם ידוע כי לשם השגת כתובת  ג' 21  .13
 המחשב נדרשת פתיחת המחשב אצל המציע?

של  MACהמשפט "כתובת 
 המחשב" יימחק.
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

נקבע ככזה ע"י היצרן, חברת  DOAמוצר  6.4 22  .14
APPLE על פי מדיניותו. לכן מבוקש להוסיף ,

 "בכפוף לאישור היצרן".

 מקובל.

הנחיות היצרן במקרה של תקלת חומרה הינן  א' 6.4 22  .15
תיקון והחלפת רכיב תקול לחדש בלבד במעבדות 

 וקשמורשות ולא החלפת מוצר לחדש. לפיכך מב
להתאים את הדרישה להנחיות היצרן ותנאי 

 המפיץ בישראל.

מדובר על תקלת חומרה 
במחשב חדש ולכן אנחנו 

מבקשים לקבוע אותו כמוצר 
DOA  בכפוף לאישור יצרן

 ולא לתקנו.

יובהר כי במקרה בו הספק סיפק מוצר שונה מזה  ד' 6.4 22  .16
יספק לאחר קבלת הודעת שהוזמן, הוא 

האוניברסיטה את המוצר שהוזמן 
והאוניברסיטה תחזיר את המוצר השונה שסופק 

לה, וככל ששילמה בחסר עבור המוצר השונה 
שסופק, תידרש בתשלום נוסף עד לגובה המוצר 

 שהוזמן.

 מקובל.

, APPLEמחשב תקול שנמסר למעבדה מורשית  7.9 23  .17
ימי  10לוקח בין הטיפול בו מניסיון של שנים 

ימי עסקים. לנו אין שליטה על  21-עסקים ל
לכן נבקש  הזמנים במעבדת היבואן הרשמית.

 לשנות את הזמנים בסעיף זה בהתאם.

מקובל, בכפוף לעובדה 
שהמשתמש מקבל מחשב 
 7.8חלופי, כמפורט בסעיפים 

 .7.10-ו

משך הטיפול במוצר מעת לקיחתו ועד השבתו  7.9 23  .18
הינו בכפוף לזמינות רכיבים במעבדות מורשות 

 של היצרן, אפל בישראל. 

אנו מבקשים להוסיף: "בכפוף לזמינות רכיבים 
 במעבדות המורשות בישראל".

 .מקובל

"הספק יחזיק חלקי חילוף לכל המוצרים  8.2 24  .19
 הנמכרים על ידו"..

 APPLEכיוון שהתיקון מתבצע במעבדות 
 המורשות, ניהול המלאי מבוצע על ידם.

 יימחק. 8.2מקובל. סעיף 

הסעיף "מיקום המדבקה"  הבהרה/ תיקון. א'1נספח  25  .20
יימחק בשני תתי הסעיפים 

יימחק מחשבים ומסכים. 
 -מהמילים "מחשבים 

המדבקה תודבק..." עד 
 .למילים "...של המסך"

 הסכם התקשרות -למכרז  2נספח 

נא להדגיש כי המוצר מסופק בהתאם להזמנת  5.3 28  .21
רכש, על כן ניתן להחזירו במידה ואינו עומד 

 במפרט כמצוין בהזמנת הרכש הספציפית.

 מקובל.
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

 או בסעיף האמור אף על כי להבהיר נבקשא.  7 29  .22
 אחריות, במכרז או/ו בהסכם אחר מקום בכל

 דין פי-על לאחריות מקרה בכל תוגבל הספק
 לא אשר לנזק אחראי יהא לא הספק. בלבד
 או מעשה בגין שייגרם נזק לרבות ידו, על ייגרם
' ג צד או מטעמה מי או האוניברסיטה של מחדל

 .כלשהו

 בכל האמור אף ועל מקרה בכל כי יובהרב. 
 ישיר לנזק באחריות יישא , הספקאחר מקום
 שלישי לצד או לאוניברסיטה שייגרם בלבד

 מי של או שלו, מחדל או מעשה עקב כלשהו

 פי-על פעולתם במסגרת, שלוחיו או מעובדיו
 לא הספק כי מובהר, ספק הסר מען. לזה חוזה
 מיוחד, תוצאתי, עקיף נזק לכל באחריות יישא

 לצד או/ו לאוניברסיטה שייגרם עונשי או
, מנוע רווח, הכנסה אובדן לרבות, כלשהו שלישי
, תוכנות שחזור, מחשב זמן אובדן ,נתונים אובדן

 ידי-על חלופיים שירותים או מוצרים רכישות
 עלות כגון) האוניברסיטה

 אחריות הגבלת. השבתה זמן עלויות(, כיסוי
, אישה סוג מכל תביעה כל לגבי תחול כאמור

 נזיקית בין, חוזית בין, תהא אשר עילתה תהא
 .אחרת ובין

, אחר מקום בכל האמור אף ועל, מקרה בכלג. 
, ישיר נזק בגין לפיצוי הספק אחריות גבול

 יעלה לא, מוחשי לרכוש נזק או גוף נזק למעט

 פי-על לספק ששולמה התמורה כל סך גובה על
 להיווצרות שקדמו החודשים 12-ב זה חוזה

 .התביעה עילת
 הספק ידי על שיפוי מקרה בכל כי יובהרד. 

 ערכאה של חלוט דין פסק למתן בכפוף יהיה
 מוסמכת שיפוטית

 מידית הודעה לספק תיתן שהאוניברסיטה ולכך
 לספק ותיתן התשלום דרישת/ התביעה על

 לפשרה מ"המו/ההגנה ניהול על בלעדית שליטה
 יחולו)להלן: "תניות השיפוי"(. תניות השיפוי 

 זכאית תהיה האוניברסיטה בו מקום בכל

 .בפרט להסכם 8.3 ובסעיףהספק,  מאת לשיפוי

 א. לא מקובל.

 ועל מקרה בכל כי יובהרב. 
אחר,  מקום בכל האמור אף

 לנזק באחריות יישא הספק
בלבד ולא לנזק עקיף  ישיר

  או תוצאתי. 

 ג. לא מקובל.

  ד. מקובל, בשינויים הבאים:

המילה "חלוט" בשורה 
שנייה תימחק, ובמקומה 

 יכתב "שאין עליו ערעור".י

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "אלא  7.3 29  .23
 אם היא נושאת באחריות על פי דין".

 לא מקובל.

נבקש להבהיר כי חובת הסודיות של הספק ושל  9.1 29  .24
עובדיו ו/או מי מטעמו תחול למשך תקופת 

שנים לאחר  3ההתקשרות בין הצדדים ולמשך 
 מכן בלבד.

 לא מקובל.
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

נבקש לקבוע כי דרישה של האוניברסיטה  9.3 30  .25
להחליף עובד מסוים של הספק או של קבלן 

המשנה של הספק בעובד חלופי תיעשה מטעמים 
 סבירים בלבד שיפורטו.

 מקובל.

נבקש כי בכל מקרה, ועל אף האמור בכל מקום  12 30  .26
אחר בהסכם ו/או במסמכי המכרז, זכות הקיזוז 

רק ביחס לסכום קצוב ולא ביחס לנזקים תחול 
שלא הוכחו. כמו כן נבקש להגביל את זכות 

הקיזוז לתשלומים על פי חוזה זה בלבד. 
הסנקציה של קיזוז צריכה להיות קשורה קשר 

 ישיר לאי קיום מחויבות ספציפית וישירה.

 לא מקובל. אין שינוי בסעיף.

נבקש להבהיר כי בכל מקרה תינתן לספק  14.1, 14.3 31  .27
יום לתיקון הפרה יסודית  15התראה בכתב של 

יום לתיקון הפרה רגילה,  30והתראה בכתב של 
ורק אם לא תוקנו ההפרות כאמור על ידי הספק, 

יהיה זכאי המזמין לסעדים כלשהם לרבות ביטול 
 ההסכם, חילוט הערבות ו/או ביצוע עצמי.

 מקובל.

נבקש להוסיף לאחר המילה "בעבר", את המילים  14.2 31  .28
 פעמים". 3-"יותר מ

 לא מקובל.

נבקש להבהיר כי במקרה של ביטול ההתקשרות  14.6 32  .29
מכל סיבה שהיא תשולם לספק בנוסף לשירותים 

שבוצעו על ידו עד מועד הביטול בפועל, גם כל 
התשלומים שהספק התחייב בהם כלפי צדדים 

ניתנים לביטול )כגון תשלומים שלישיים ואינם 
ליצרן עבור ציוד, דמי תחזוקה וכו'(. הערה זו 

 להסכם. 14.9נכונה גם לסעיף 

בנוסף, בכל הנוגע לשירות אשר בגינו התקשר 
הספק עם צד ג' כלשהו, סיום השירותים אפשרי 

ככל  –רק בהתאם למדיניות צד ג'. לדוגמא 
שרכישת תחזוקה מיצרן הינה לשנה מראש, לא 

תתאפשר הפסקת התחזוקה או חלק ממנה 
במידה והיצרן אינו מאפשר את קיצור תקופת 

 התחזוקה.

 מקובל.

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים  )ב( 14.7 32  .30
 יום". 30"והאירוע הנ"ל לא בוטל בתוך 

 מקובל.
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

אך ורק א. נבקש לקבוע כי חילוט הערבות יבוצע  16 33  .31
במקרה של הפרה יסודית וזאת לאחר הודעה 

יום ומתן ארכה לתיקון  30מראש ובכתב של 
 ההפרה בטרם חילוט הערבות.

ב. נבקש כי הסכום שיחולט ישקף את הנזק 
שנגרם בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי 

 מוסכם.

יובהר כי הסעיף יוכפף בכל מקרה  - 16.2ג. סעיף 
למגבלת האחריות ותנאי השיפוי המבוקשים 

 להסכם לעיל. 7לסעיף 

יובהר כי הערבות הניתנת על ידי  – 16.4ד. סעיף 
הספק במסגרת המכרז, מטרתה להבטיח את כל 

התחייבויותיו על פי תנאי המכרז. הדרישה אותה 
מעמיד הסעיף להשלמת גובה הערבות המקורית 

פעם במקרה וזו תמומש, הרי שמשמעותה  בכל
העמדת ערבות שאינה מוגבלת בסכום באופן 
שהינו חסר כל פרופורציה להתחייבות הספק 

במסגרת המכרז. נוכח האמור לעיל נבקש למחוק 
 את הסעיף.

 לא מקובל. אין שינוי בסעיף.

 

 

לשנות את ביטוח משולב, חבות מוצר  מבוקש ה' 34  .32
 1,000,000ואחריות מקצועית לגבול אחריות של 

 למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. ₪

 לא מקובל.

 4-מיליון דולר ל 1מבוקש לשנות: במקום  –צד ג'  ב' 2נספח  38  .33
 .₪מיליון 

 מקובל.

 ₪מיליון  6-מבוקש לשנות ל –אחריות מעבידים  ב' 2נספח  38  .34
 לתקופה. ₪מיליון  20-למקרה ו

 לא מקובל.

 לא מקובל. מבוקש למחוק את אחריות המוצר. ב' 2נספח  38  .35

 אחריות מקצועית: ב' 2נספח  38  .36

 .₪מיליון  4-א. מבוקש לשנות ל

 .322ב. מבוקש למחוק את קוד 

 ג. מבוקש שתהיה משולבת עם חבות מוצר בג.א
 .₪מיליון  4של 

 א. מקובל.

 ב. לא מקובל.

ג. יש להציג או סכום ביטוח 
באחריות מקצועית וחבות 

 ₪מיליון  4המוצר בג.א של 
לכל פוליסה בנפרד. לחילופין 

ג.א משותף בפוליסה 
 .₪מיליון  8משולבת של 

יובהר כי פיצוי מוסכם על פי סעיפים  - 3סעיף  ג' 2נספח  40  .37
אלו יינתן רק ככל שהאיחור נובע מסיבות 

התלויות בספק בלבד )ולא רק במידה ולא נבע 
 (.3מגורם חיצוני כאמור בסעיף 

 .לא מקובל

"סבב תיקון"  3בסעיף 
ימי  5יימחקו המילים "

 עסקים".
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

 ההצעהחוברת  -למכרז  3נספח 

 - 1סעיף  45  .38
מחשבים 

נייחים 
 וניידים

Macbook  כולל מערכת הפעלה ואביזרים
 נלווים.

אינם מיוצרים עוד מטעם  Macbookמחשבי 
היצרן, חברת אפל, ועל כן אנו מבקשים להסירו 

 מהטבלה.

כולל Macbook הסעיף "
מערכת הפעלה ואביזרים 

נלווים הכלולים במארז 
המקורי והמסופקים עם 
 הפריט" יימחק מהטבלה.

טבלת הצעת מצורפת להלן 
המחליפה את  מחיר מתוקנת

במסמכי  46-45עמודים 
 המכרז.

יובהר כי את טבלת הצעת 
המחיר המתוקנת יש להגיש 

במעטפה נפרדת כמפורט 
 .19בסעיף 

 - 2סעיף  46  .39
 טאבלטים

האם נדרש כי המציע יתייחס לאייפד מדגם 
AIR? 

 .iPad air יתווסף לטבלה

 

ב'  3נספח  48  .40
(1) 

" זיקה "בעלל ביחס להצהרה לדרישה באשר
 של בת חברה הינו המציע כי להבהיר נבקש
 "יע בשרשור, נשלטת אשר ,ציבורית חברה
 השליטה שלבעלי לב בשים. זרה ציבורית חברה

 לעמוד ליכולתו או/ו המציע לפעילות קשר אין
, המתואר התאגידי המבנה ולאור המכרז, בתנאי

 בעלי בשם להצהיר יכול אינו המציע ממילא
 זה בסעיף ההתייחסות כי מבוקש בו. השליטה

 לא שבקשתנו ככל) זיקה לבעל ולא למציע תהא
 יכולה זיקה לבעלי ביחס ההצהרה תתקבל,
 (.בלבד הידיעה למיטב להינתן

הדרישה היא לפי החוק, אי 
 אפשר לוותר.

 

 בשם תינתן בסעיף כאמור ההצהרה כי נבקש ג' 3נספח  50  .41
 ההתייחסות את למחוק נבקש .בלבד המציע

 ,שליטה בעלי, שותפים ,מניות לבעלי בסעיף
 יש למציע. קשורים ותאגידים משרה נושאי

  הציבור מקרב מניות בעלי גם בשרשור

 שאינן) בעקיפין רבות קשורות וחברות (ל"בחו)
 ההצהרה (.לפעילותו זה כהוא בהכרח קשורות

 אולם, ומקובלת ברורה עניינים ניגוד העדר על
 במובן, מידי רחבה היא נוסחה היא שבו באופן

 בניגוד מדובר יהיה לא ממילא שלדעתנו הזה
 קשור רחוק בשרשור מניות בעל אם גם עניינים

 מוצע ולכן, האוניברסיטה עם כלשהו באופן
 או יש האם ענייני למבחן העניין את להשאיר

 .לספק עניינים ניגוד אין

 ג' מתוקן. 3מצורף נספח 

יש לחתום על הנספח 
 המתוקן ולצרפו להצעה.
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 מתוקנת: המחיר הצעת טבלת להלן

 

 ניקוד מרבי אפשרי A B פריטים קטגוריה #

מוצעת  הנחה 
באחוזים 
 APPLEממחירון 

 ארה"ב

)אם לפריט הוצעה 

הנחה בעמודה זו, 

אין למלא את עמודה 

B) 

מוצעת  תוספת
באחוזים 
 APPLEממחירון 

 ארה"ב

)אם לפריט הוצעה 

בעמודה זו,  תוספת

אין למלא את 

 (Aעמודה 

מחשבים  1

ניידים 
 ונייחים

iMac  כולל מערכת הפעלה

ואביזרים נלווים הכלולים 
במארז המקורי והמסופקים עם 

 הפריט.

 

% _________ 

 

% _________ 

 

8% 

 

Mac Pro  כולל מערכת הפעלה
ואביזרים נלווים הכלולים 

במארז המקורי והמסופקים עם 
 הפריט.

 

% _________ 

 

% _________ 

 

1% 

iMac Pro  כולל מערכת הפעלה
ואביזרים נלווים הכלולים 

במארז המקורי והמסופקים עם 
 הפריט.

 

% _________ 

 

% _________ 

 

4% 

Mac Mini  כולל מערכת הפעלה
ואביזרים נלווים הכלולים 

במארז המקורי והמסופקים עם 
 הפריט.

 

% _________ 

 

% _________ 

 

1% 

MacBook Pro  כולל מערכת
הפעלה ואביזרים נלווים 

הכלולים במארז המקורי 

 והמסופקים עם הפריט.

 

% _________ 

 

% _________ 

 

56% 

MacBook Air  כולל מערכת
הפעלה ואביזרים נלווים 

הכלולים במארז המקורי 
 והמסופקים עם הפריט.

 

% _________ 

 

% _________ 

 

6% 

Accessories % _________ % _________ 4% 

http://www.biu.ac.il/


 יחידת המכרזים
  מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות

5318552 03   | ישראל  5290002רמת גן, מיקוד  | אילן-אוניברסיטת בר  | michrazim.log@biu.ac.il 

 | tiful.biu.ac.il | Bar-Ilan university | Ramat-Gan, 5290002 Israel 

 

9 

 
 
 

 בברכה,
 המכרזים יחידת

 אילן בר אוניברסיטת

 ניקוד מרבי אפשרי A B פריטים קטגוריה #

מוצעת  הנחה 
באחוזים 
 APPLEממחירון 

 ארה"ב

)אם לפריט הוצעה 

הנחה בעמודה זו, 

אין למלא את עמודה 

B) 

מוצעת  תוספת
באחוזים 
 APPLEממחירון 

 ארה"ב

)אם לפריט הוצעה 

בעמודה זו,  תוספת

אין למלא את 

 (Aעמודה 

כולל מערכת הפעלה  iPad טאבלטים 2
ואביזרים נלווים הכלולים 

במארז המקורי והמסופקים עם 
 הפריט.

 

% _________ 

 

% _________ 

 

5% 

iPad Pro  כולל מערכת הפעלה
ואביזרים נלווים הכלולים 

במארז המקורי והמסופקים עם 
 הפריט.

 

% _________ 

 

% _________ 

 

9% 

iPad Mini  כולל מערכת הפעלה
ואביזרים נלווים הכלולים 

במארז המקורי והמסופקים עם 

 הפריט.

 

% _________ 

 

% _________ 

 

1% 

iPad Air  כולל מערכת הפעלה
ואביזרים נלווים הכלולים 

במארז המקורי והמסופקים עם 
 הפריט.

 

% _________ 

 

% _________ 

 

3% 

Accessories % _________ % _________ 2% 

 100% סה"כ
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