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 א ט"ז סיון, תשפ"ב"ה,  לכבוד 
 2021מאי,   27 12/21משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב, 
 

 הנדון: מסמך הבהרות מס' 2 - מכרז מס' 12/21  לאספקת שירותי תקשורת סלולארית
 

 כללי  .1

 בצהריים.  12:00בשעה ( פ"אתש סיוון  ל') 2021.610. נדחה ליוםהמועד 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.  בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן. 408
ועליו  על   המציע לקחת בחשבון כי אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב לשטח האוניברסיטה 

 להיערך בהתאם. 

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

 הנדרשים עלולה להיפסל. 

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 #

 כתב המכרז 

מבוקש לקבל את דפוסי השימוש של   כללי   .1
 /SMS/ MMSהמנויים )היקף דקות/ 

גלישה/ חיוג לחו"ל/ רומינג( על מנת  
 לשקללם למודל כלכלי. 

בעקבות  -לגבי שימושי חו"ל 
שנת הקורונה אין בידינו  

 ממוצעים של שימושי חו"ל.  

שימושים בארץ של מנויים  
 :חודשים(  4בלבד )ממוצע של 

 דקות  635 - דקות שיחה

 6GB -  גלישה

נבקש לקבוע מכסת דקות והודעות במקום   1.2.1 2  .2
 המונח "ללא הגבלה". 

פירוט החבילה המלא מופיע  
שירותים במפרט ה 2.1בסעיף 
למכרז( כולל פירוט   1)נספח 

 . המונח "ללא הגבלה"

נבקש להבהיר, כי האחריות כמפורט בסעיף   1.3 2  .3
תהא כפופה להתאמה טכנית במועד  

הרלוונטי למימוש האחריות וכי המכשירים  
 .או נרכשו ע"י הספק/משווקים ו

קיימת הבהרה בנושא בסעיף 
 שירותים. במפרט ה 2.7.2
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 תשובה / הבהרה  שאלה  סעיף עמוד #

מבוקש להבהיר כי שירות תיקונים יסופק   1.3 2  .4
  לכל מכשיר ובלבד שהדגם שלו נמכר אצל

 .הספק

קיימת הבהרה בנושא בסעיף 
 במפרט השירותים.  2.7.2

נבקש להבהיר מה פירוש "לרכוש מכשירים   1.4 2  .5
 ?"סלולאריים שלא באמצעות הספק הזוכה

אינו לרכש מכשירים ואין בו  המכרז הזה 
 .אפשרות כזו כלל

"האוניברסיטה   :המשפט
הספק   רשאית לרכוש......

 . הזוכה" יימחק

נבקש להבהיר כי הארכת תקופת   1.7 2  .6
ימים    30ההתקשרות מותנית בהודעה בת 

 .ובכתב לפחות מראש

 בהסכם 2.4מוסכם. ראו סעיף  
ימים   30ויתווסף לו "הודעה בת 

 . לפחות מראש ובכתב"

לאורך כל המכרז תקופת ההתקשרות   1.8 2  .7
 . שנים 3המדוברת היא ל 

 . שנים 3נבקש להגדיר תקופת התחייבות של 

 לא מקובל. 

נבקש להבהיר לאיזה מכשירים הכוונה.  . 1 1.8 2  .8
 .מכשיריםת המכרז אינו לרכיש

בסיום  כמו כן נבקש להבהיר כי . 2
ההתקשרות תשלם האוניברסיטה לספק  

השירותים שסופקו עובר   הזוכה בעד כל
 .למועד סיום ההתקשרות

ככל בסוף הסעיף יתווסף: ". 1
 . "מהספק שיירכשו

 מקובל. . 2

התצהיר מופיע בחוברת ההצעה   סיון המציע? יהיכן התצהיר לגבי נ 7.2 6  .9
 . 2למכרז( סעיף  3)נספח 

נבקש להסיר את האפשרות של  10.6 9  .10
האוניברסיטה להתעלם מהערות הספק.  

האוניברסיטה רשאית בהחלט לפסול את  
ההצעה אולם התעלמות מהערות לא תשרת  
כל מטרה. להיפך, היא תיצור אבסורד לפיו  

כל צד מבין אחרת את ההתקשרות. מעבר  
לעיוות הבסיסי שטמון בסיטואציה כזו  

לא נחתם בין  נדמה כי מבחינה משפטית כלל 
הצדדים הסכם מחייב שכן אין "הצעה  

כל צד "מציע" ו"מקבל" דבר   –וקיבול" 
 אחר.

 הסעיף נותר בעינו. 

נבקש להבהיר כי המצאת אישור קיום   13.2 11  .11
ימי עסקים מיום    7ביטוחים תתאפשר עד 

הודעת האוניברסיטה. חברת הביטוח איננה  
  7בשליטת הספק ועקב ניסיון העבר נדרשים 

 י עסקים כדי להבטיח עמידה בדרישה. ימ

 מקובל. 

נבקש להסיר את האפשרות להתעלם   15 12  .12
הנמקה   ורא –מתנאים או הסתייגויות 

 לעיל.  10בשאלת הבהרה מס"ד  

 הסעיף נותר בעינו. 
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 תשובה / הבהרה  שאלה  סעיף עמוד #

 והציוד הנדרשים  מפרט השירותים -למכרז  1נספח 

  5000חבילה ללא הגבלה הכוללת  לספק  2.1 14  .13
 . הודעות  5000דקות + 

 לא מקובל. 

יש להציע חבילה לפי מפרט  
 החבילה המפורט בסעיף זה.

נבקש להבהיר כי מכשיר כשר עם מספר   2.3 14  .14
.  WhatsAppכשר לא יכול לתמוך בשירות 

 נדרש מכשיר ייעודי עם מספר שאינו כשר.

 בוטל. י 2.3סעיף 

נבקש להסיר את הדרישה בסעיף זה, שכן   2.3 14  .15
לא נתמך   whatsappמשלוח הודעות 

 במכשירים כשרים. 

 בוטל. י 2.3סעיף 

מכשירים כשרים לא מאפשרים אינטרנט   2.3 14  .16
מכל סוג שהוא לרבות אפליקציית  

WhatsApp 

 האם הכוונה למכשירים שעברו הכשר? 

 בוטל. י 2.3סעיף 

השירות בשירות ביזטון  נבקש להמיר את   2.5.2 15  .17
 .)ג'ינגל עסקי(

 מקובל. 

 . לא מקובל . נבקש להסיר דרישה זו 2.5.5 15  .18

נבקש לתמחר שירות זה, השירות כרוך   2.5.13 15  .19
 . בעלויות של הספק

 . לא מקובל

דקות לנייחים )בעיקר   500מדובר על חבילת  2.6.1 15  .20
אירופה( כאשר לארה"ב וקנדה כלולים גם  

 ניידים. 

 . מקובל

  55מבוקש להבהיר כי הספק יספק עבור   2.6.1 15  .21
 מדינות כפי שנהוג אצל הספק.

 . מקובל

נבקש להסיר את הדרישה להכללת יעדים   2.6.1 15  .22
הדקות בחיוג מהארץ    500ניידים בתוך  

 .לחו"ל )למעט קנדה וארה"ב( 

 . מקובל

נבקש לקבל את דפוסי השימוש בחיוג   2.6.3 16  .23
וכן את התעריפים הקיימים היום   ,לחו"ל

ללקוח על מנת לבחון ולשקלל את העלויות  
 במודל העסקי. 

את המידע   ברשותנו אין 
 . המבוקש
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 תשובה / הבהרה  שאלה  סעיף עמוד #

נבקש לקבל טבלה עם התפלגות המכשירים   2.7 16  .24
 . הקיימים באוניברסיטה

 להלן הכמויות העיקריות:

קיימים מכשירים מדגמים  
נוספים בכמות בודדת מכל דגם 

 .מכשיר

 כמות מכשיר 

A30 76 

A70 76 

S10 28 

A50 26 

LG K10 14 

S10E 10 

A71 7 

Galaxy 
S10+ 5 

iPhone 
XR 128 5 

יובהר כי שירות תיקונים מלא ניתן רק   2.7.2 16  .25
למכשירים שירכשו אצל הספק. מכשירים  

להנות  שנרכשו אצל ספק אחר יוכלו 
משירות תיקונים "רזה", בכפוף לכך שהדגם  

 משווק אצל הספק הזוכה. 

 לא מקובל. 

ההגדרות הן בהתאם למדיניות היצרן   2.7.4 16  .26
 . בתקופת האחריות היצרן

 . מכשיר תקול מתוקן

ולא    - מכשיר שאינו בר תיקון מוחלף
   .במכשיר חדש

 . אין משמעות לכמות הכניסות למעבדה

 לא מקובל. 

נבקש להסיר את הדרישה להחלפה למכשיר   2.7.4 16  .27
חדש, שכן מדובר במכשירים שמראש עם  

כניסתם לשירות הביטוח אצל הספק הזוכה,  
 הם מגיעים כמכשירים שאינם חדשים.

הספק יחליף את  : הבהרה
 המכשיר לחדש או מחודש. 

ההגדרות הן בהתאם למדיניות היצרן   2.7.5 16  .28
 . בתקופת אחריות היצרן

 . מחליפים מכשירים אלא מבצעים תיקוןלא 

"חצי    במקום :תוקןסעיף זה י
  3"-שנה הראשונה" יתוקן ל

 . חודשים"

29.  16 2.7.4  
+2.7.5 

מבוקש להבהיר כי במקרה של תקלה חוזרת  
זהה ולאחר בדיקת מנהל המעבדה יוחלף  
המכשיר  במכשיר חדש/ מחודש ובתנאי   

במסגרת  שלא מדובר בנזק לקוח  וכי נמצא 
 . אחריות יצרן

 מקובל. 
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 תשובה / הבהרה  שאלה  סעיף עמוד #

נבקש להסיר את הדרישה להחלפה למכשיר   2.7.5 16  .30
חדש, שכן מדובר במכשירים שמראש עם  

כניסתם לשירות הביטוח אצל הספק הזוכה,  
 הם מגיעים כמכשירים שאינם חדשים.

ראו התייחסותנו בשאלות מס' 
 לעיל.  27,28

 לא מקובל.  . נבקש להסיר סעיף זה 2.8.2 17  .31

  25הלקוח יהיה זכאי ל   מבוקש להבהיר כי 2.8.2 17  .32
שברי מסך בשנה ללא עלות בתקופת  

 ההתקשרות. 

 :  כדלהלן הסעיף יתוקן

  -לזכאית האוניברסיטה תהיה "
החלפות של מסך שבור/סדוק   30

בכל תקופת  ,בשנה ללא עלות,
כמות  .ההתקשרות הראשונית

משנה   ההחלפות תהיה מצטברת
תקופת  במהלך  לשנה

 . "ההתקשרות 

"במידה.... בכל שנה  יתר הסעיף 
 נוספת" ללא שינוי. 

נבקש להחריג מכשירי אפל מעלויות התיקון   2.8.3 17  .33
 . המצוינות

הבהרה: החלפת מסך עבור  
 IPhone 11מכשיר אפל מדרג 

ומעלה תהיה כרוכה בעלות של 
300 ₪ . 

 . לא מקובל .₪  199נבקש לגבות סכום של  2.8.3.1 17  .34

 . לא מקובל . ₪ 250החלפת מסך תהיה בעלות של  2.8.3.1 17  .35

 . לא מקובל .₪  349נבקש לגבות סכום של  2.8.3.2 17  .36

 . לא מקובל . ₪ 400מסך תהיה בעלות של החלפת   2.8.3.2 17  .37

 נבקש לשנות את הדרישה כדלהלן:  2.8.4 17  .38

במסגרת שליחות תיקון יימסר ללקוח  
מכשיר זמני לפי מדיניות החברה ובהתאם  

 . לזמינות המלאי

הבהרה: הספק יספק מכשיר 
 התאםסמארטפון חלופי זמני ב

 למלאי שקיים אצל הספק. 

בהתאם לזמינות  יינתן סוג המכשיר  2.8.4 17  .39
 .המכשירים בשטח

הבהרה: הספק יספק מכשיר 
סמארטפון חלופי זמני בהתאם 

 למלאי שקיים אצל הספק. 

מבוקש להבהיר כי במקרה של שליחת   2.8.4 17  .40
מכשיר לתיקן יסופק מכשיר סמארטפון  

 . זמני בהתאם למה שיהיה מעת לעת

הבהרה: הספק יספק מכשיר 
סמארטפון חלופי זמני בהתאם 

 למלאי שקיים אצל הספק. 

 ימי עסקים. 4  -יתוקן ל ימי עבודה.  8נבקש לשנות למקסימום   2.8.5 17  .41

  14 - מבוקש להבהיר כי במקרה של אייפון  2.8.5 17  .42
 יום.  30יום לאחריות יצרן ונזק לקוח עד 

)למעט   ימי עבודה  3יתר הדגמים ע"פ הנוהל 
 . באביזרים(מקרי קצה חוסר 

ימי עסקים עבור כלל   4  -ל תוקן י
 הדגמים. 
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 תשובה / הבהרה  שאלה  סעיף עמוד #

  5ת עד ו מבוקש להבהיר כי ניתן לקבל שיח 2.9.2 17  .43
 . ימים

 מקובל. 

מבוקש להבהיר כי המכשיר יגיע ללא מגן   2.9.3.2 18  .44
 .המכשיר בבעלות הספק ,מסך

 מקובל. 

עלות השתתפות בגין שבר  מבוקש להוסיף   2.9.3.4 18  .45
 מסך.

 ₪.  200 - ₪ 1500למכשירים שעלותם עד 

 ₪.  300 - ₪ 1500למכשירים שעלותם מעל 

במפרט   2.8.3ראו סעיף 
 33וכן תשובה מס'  השירותים
 בעניין זה. 

שיר שעלותו מעל  מכמבוקש להבהיר כי  2.9.3.4 18  .46
  ₪1,200, עלות תביעת הביטוח תהה: 3,000

₪. 

 . לא מקובל

נבקש להפריד בין עלויות מימוש אבדן   2.9.3.4 18  .47
וגניבה לבין עלויות השתתפות עצמית עקב  

 נזק בלתי הפיך. 

 . לא מקובל

נבקש להפריד בין עלויות מימוש'/השתתפות   2.9.3.4 18  .48
 עצמית של מכשירי אפל לשאר המכשירים. 

 . לא מקובל

 . מקובללא  .₪  499נבקש לגבות סכום של  2.9.3.4.1 18  .49

 . לא מקובל ₪.  600 נבקש לשנות השתתפות עצמית ל 2.9.3.4.1 18  .50

 . לא מקובל .₪  899נבקש לגבות סכום של  2.9.3.4.2 18  .51

 . לא מקובל . ₪ 1200 נבקש לשנות השתתפות עצמית ל 2.9.3.4.2 18  .52

 -הכמות המבוקשת תתעדכן ל  .25- נבקש להפחית את הכמות ל 2.9.3.5 18  .53
תביעות ביטוח ללא עלות   35

ההתקשרות  במהלך תקופת 
 . הראשונית

תביעות ביטוח במהלך   20- נבקש לשנות ל 2.9.3.5 18  .54
ההסכם )הכמות המבוקשת מופרזת ביחס  

לכמות הציוד אצל הלקוח ולשכיחות מקרי  
אבדן וגניבה ביחס אליה( כמו כן נבקש  

 מכלל המכשירים. להחריג מכשירי אפל 

 -הכמות המבוקשת תתעדכן ל 
תביעות ביטוח ללא עלות   35

התקשרות  במהלך תקופת ה 
 . הראשונית

כי מכשירי המלאי הטכני   נבקש להבהיר 3 18  .55
 .יוחזרו לספק בסיום ההתקשרות

 מקובל. 

 ? VVHלא מובנת הכוונה ל  3 18  .56

מכשירי עתודה מסופקים לארגון בהתאם  
  1-50מהספק במנגנון של  לרכישת מכשירים 

מכשירים. הדרישה הנ"ל אינה מידתית  
ואינה הגיונית במיוחד לאור העובדה  

שבמסגרת הצעת המחיר אין התייחסות  
 לרכישת ציוד קצה. 

  :כמות המכשירים תעודכן
  18 -מכשירים ל 30במקום 

  מכשירים לתקופת ההתקשרות
 . הראשונית

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 

 

 

7 

 תשובה / הבהרה  שאלה  סעיף עמוד #

אחוז   3מבוקש להבהיר כי הלקוח זכאי לעד   3.1 18  .57
 .במהלך ההסכם  ומכמות המכשירים שירכש

  :כמות המכשירים תעודכן
  18 -מכשירים ל 30במקום 

  מכשירים לתקופת ההתקשרות
 הראשונית. 

- נבקש לשנות את כמות מכשירי העתודה ל  3.1 18  .58
12. 

  :כמות המכשירים תעודכן
  18 -מכשירים ל 30במקום 

  מכשירים לתקופת ההתקשרות
 הראשונית. 

נבקש להוריד את כמות מכשירי העתודה  . 1 3.1 18  .59
 . 10-ל

כמו כן מכשירי העתודה יינתנו בהתאם  . 2
 לדגמים הנפוצים בארגון. 

 :כמות המכשירים תעודכן. 1
  18 -מכשירים ל 30במקום 

  מכשירים לתקופת ההתקשרות
 הראשונית. 

 . לא מקובל. 2

נבקש להבהיר כי מכשירי העתודה ישמשו   3.1 18  .60
אך ורק לצורך החלפת מכשירים תקולים על  

 . 1כנגד  1בסיס 

  30כמו כן מבוקש להבהיר למה הכוונה " 
VVH  ." 

 הסעיף נותר בעינו, למעט, 

  שתתעדכן,כמות המכשירים 
  18 -מכשירים ל 30במקום 

  מכשירים לתקופת ההתקשרות
 הראשונית. 

נבקש הבהרה לסעיף. החלפת מכשיר שהיה   4 19  .61
 . בשימוש אינה אפשרית ללא עלות

 לא מקובל. 

 נבקש להסיר את הדרישה.  4 19  .62

החלפת מכשיר תעשה במסגרת שירות  
 התיקונים ובהתאם לצורך. 

 מקובל. לא 

לא ניתן לספק גלישה ללא הגבלה, חבילת   7 19  .63
 .ג'יגה 1000הגלישה הגדולה ביותר היא  

חבילה ללא הגבלה  : הבהרה
 .1000GBתוגדר בנפח של  

נבקש להבהיר כי חבילת גלישה ללא הגבלה   7.1 19  .64
 .1TB  תרתהיה לכל היו

חבילה ללא הגבלה  : הבהרה
 .1000GBתוגדר בנפח של  

הן במודמים    5נבקש להבהיר כי בגין דור   7.2 19  .65
והן בניידים ישולם תשלום נוסף בהתאם  

 . למחירון הספק

מהירות המקסימלית ל הכוונה
 . 5שלא בדור 

מבוקש לשנות את הדרישה בסעיף זה   7.4 19  .66
לעצירת גלישה בסיום החבילה במקום  

 האטת קצב. 

הבהרה: לאחר סיום ניצול נפח  
עצירת  חבילת הגלישה תחול 

גלישה או האטת קצב לבחירת 
 הספק. 

₪ בגין   299נבקש לגבות עלות חד פעמית של  7.5 19  .67
 . רכישת מודם סלולרי

מודמים  20הבהרה: יסופקו עד  
במהלך תקופת ההתקשרות ללא  

עלות. מעבר לכמות זו, עלות  
 ₪ לפני מע"מ. 150מודם תהיה 
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 תשובה / הבהרה  שאלה  סעיף עמוד #

נבקש להבהיר כי בסיום נפח הגלישה בחו"ל   8.4 19  .68
 . תתבצע חסימה ולא האטה

הבהרה: לאחר סיום ניצול נפח  
חבילת הגלישה תחול עצירת  

גלישה או האטת קצב לבחירת 
 הספק.  

  -  מבוקש לשנות את הדרישה בסעיף זה 8.4 19  .69
בסיום ניצול חבילת הגלישה תחסם  

 הגלישה, עד לחידוש/ הגדלת נפח הגלישה. 

הבהרה: לאחר סיום ניצול נפח  
חבילת הגלישה תחול עצירת  

גלישה או האטת קצב לבחירת 
 הספק.  

נבקש לדעת האם ישנם אזורים תפעוליים   10 20  .70
בהם קיימת בעיית קליטה אצל הספק  

לקבל את רשימת  הנוכחי? במידה וכן, נבקש 
 . האזורים

השאלה אינה רלוונטית למכרז. 
במסגרת המכרז נדרש כיסוי  

מלא בכל המבנים של  
 האוניברסיטה. 

מבוקש להבהיר מה פירוש כיסוי בתוך   10.1 20  .71
מבנים. כידוע דרישות הכיסוי החלות על  

בעלי רישיון מתייחסים לכיסוי במרחב  
כיסוי  החיצוני. אין ולא ניתן להציב מדדי 

תוך מבניים. ניתן עם זאת לרכוש פתרונות  
לכיסוי תוך מבני כגון מאריכי טווח מגברים  

 . וכו'

הספק נדרש לספק מענה  
להפעלת שירותי הסלולאר  

רמת קליטה   ,באיכות גבוהה
ונפחי תעבורה בכל מרחבי  

הפעילות של האוניברסיטה.  
מובהר בזאת כי שיפור מענה 

הכיסוי יהיה על חשבון הספק 
וכה והאוניברסיטה לא תחויב  הז

בכל עלות נוספת על מימוש  
 מענה הרחבת הכיסוי. 

ניתן להציע לבתי בעלי תפקידים פתרון של   10.2 20  .72
wifi calling. 

בנוסף, נבקש לקבל רשימת אתרים של  
האוניברסיטה שנדרשת בהם פתרון קליטה  

וכיסוי מיטבי, ופרטי איש קשר רלוונטי  
 . לתיאום בדיקת רשת

פי  ל  יינתן wifi callingשירות 
במפרט   6סעיף האמור ב

 השירותים.

הספק נדרש לספק מענה  
להפעלת שירותי הסלולאר  

רמת קליטה   ,באיכות גבוהה
ונפחי תעבורה בכל מרחבי  

הפעילות של האוניברסיטה.  
מובהר בזאת כי שיפור מענה 

הכיסוי יהיה על חשבון הספק 
הזוכה והאוניברסיטה לא תחויב  

בכל עלות נוספת על מימוש  
 מענה הרחבת הכיסוי. 

כדי להתרשם מאתרי  
הספק יכול ליצור האוניברסיטה 

קשר ישירות עם מדור תקשורת 
ת לבצע סיור מקדים  על מנ

-03באתרי האוניברסיטה )איתי  
3184005) . 
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 תשובה / הבהרה  שאלה  סעיף עמוד #

מבוקש להבהיר מה גודל הבניין על מנת   10.3 20  .73
להעריך עלות פריסה במידה ולא תהיה  

כן, הספק   קליטה מאתר סלולרי חיצוני. כמו
יב לקליטה בהתאם למבנים הקיימים  ומח

ופעילים. במקרה בו  יוקם מבנה חדש/  היום  
יוצג הפתרון הטכני ויוצגו     -אתר חדש 

 . העלויות ללקוח

כפי   -לגבי אתרים  חדשים 
  10.8 -ו  10.4שמצוין בסעיף 

הספק הנבחר יידרש לתת  
 פתרונות קליטה ללא עלות. 

מבוקש להבהיר מה גודל הבניין על מנת   10.4 20  .74
תהיה  להעריך עלות פריסה במידה ולא 

קליטה מאתר סלולרי חיצוני. כמו כן, הספק  
יב לקליטה בהתאם למבנים הקיימים  ומח

היום ופעילים. במקרה בו  יוקם מבנה חדש/  
יוצג הפתרון הטכני ויוצגו     -אתר חדש 

 . העלויות ללקוח

כפי   -לגבי אתרים  חדשים 
  10.8 -ו  10.4שמצוין בסעיף 

הספק הנבחר יידרש לתת  
 קליטה ללא עלות. פתרונות 

מבוקש להבהיר כי לו"ז לפתרון קליטה   10.6 20  .75
)כמות הקומות   במבנה תלוי בגודל המבנה

והאנטנות הנדרשות(, קבלת תוכניות, איכות  
ימים   30 לכן לא ניתן להתחייב ל –סביבה 

                                                                   קלנדריים.                                                                           
למבנה גדול ובפרט אם מדובר בפתרון  

ימי    45)לכל הפחות  באמצעות אתר סלולרי
נתן כל התוכניות וללא  היעסקים וגם זאת ב

 . עיכובים מהלקוח או עיכוב בלתי צפוי(

ימי    45שיפור הקליטה יבוצע עד  
 . עסקים

מבוקש להבהיר כי עיבוי הכיסוי והקליטה   10.6 20  .76
לקבלת אישורי המשרד להגנת   בכפוףיבוצע 

הסביבה ומכל גורם רגולטורי אחר ]ולא  
 "[. בהנחה"

 מקובל. 

מבוקש להבהיר כי לו"ז לפתרון קליטה   10.7 20  .77
)כמות הקומות   במבנה תלוי בגודל המבנה

והאנטנות הנדרשות(, קבלת תוכניות, איכות  
ימים   30 לכן לא ניתן להתחייב ל –סביבה 

קלנדריים.                                                                                                        
למבנה גדול ובפרט אם מדובר בפתרון  

ימי    45)לכל הפחות  באמצעות אתר סלולרי
א  ינתן כל התוכניות וללה עסקים וגם זאת ב

 . עיכובים מהלקוח או עיכוב בלתי צפוי(

ימי    45שיפור הקליטה יבוצע עד  
 עסקים. 

מבוקש להבהיר מה גודל הבניין על מנת   10.9 21  .78
להעריך עלות פריסה במידה ולא תהיה  

קליטה מאתר סלולרי חיצוני. כמו כן, הספק  
יב לקליטה בהתאם למבנים הקיימים  ומח

יוקם מבנה חדש/  היום ופעילים. במקרה בו  
יוצג הפתרון הטכני ויוצגו     -אתר חדש 

 . העלויות ללקוח

הספק יכול ליצור קשר ישירות  
עם מדור תקשורת על מנת לבצע 

סיור מקדים באתרי  
 האוניברסיטה  

 ( 03-5318400)איתי   

כפי   -לגבי אתרים  חדשים 
  10.8ו   10.4שמצוין בסעיף 

הספק הנבחר יידרש לתת  
 קליטה ללא עלות. פתרונות 
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 תשובה / הבהרה  שאלה  סעיף עמוד #

מבוקש להבהיר מה הפרמטרים של החברה   10.11 21  .79
החיצונית על מנת שיקבעו שקיימת בעיית  

 . קליטה

הפרמטרים הינם פרמטרים  
מקצועיים המפורסמים וידועים  

לכל בודק/חברה מוסמך/ת  
 בתחום זה. 

על פי דין ועל  נבקש להבהיר כי המציע פועל  11 21  .80
שיון שניתן לו בכל הקשור  יפי תנאי הר 

לאבטחת המידע. כמו כן, חלק מהבקשות  
בסעיף הנ"ל מצריכות תוכנת אבטחת מידע  

 . הכרוכה בעלות

בשורה : תוקן כדלהלןהסעיף י
הראשונה של פסקת המבוא  
לאחר המילים "הרשת שלו"  

"כך שלא    -יתווסף המשפט הבא
יתאפשרו הפעולות הזדוניות  

מופיעות בפרק זה, באמצעות ה
חדירה לרשת הספק או על ידי  
גישה למכשירים חדשים לפני  

שסופקו למנויים או מכשירים 
שחזרו  מתיקון או שסופקו  
כמכשירים חלופיים וכיו"ב.  

מובהר כי אין כוונה בפרק זה 
להטיל אחריות על הספק על  

הכנסת אפליקציות ו/או תוכנות  
שר זדוניות וכיו"ב, במכשירים א

 בידי המנויים".  

מבוקש להבהיר כי מדובר בדרישה רחבה,   11.1 21  .81
גורפת ומוחלטת ועל כן נבקש למחוק את  

המילה "המוחלטת" המופיעה בסיפא  
 . הסעיף

 בתשובה 11ראו תיקון לסעיף 
 . 80מס' 

מבוקש להבהיר כי האמור בסעיף זה יבוצע   11.1 21  .82
[.  Best Effortעל בסיס מיטב המאמצים ] 

של   מוחלטתאין ולא ניתן להבטיח מניעה  
אירועים מן הסוגים המפורטים בסעיפים  

 הקטנים של סעיף זה. 

בתשובה  11ראו תיקון לסעיף 
 . 80מס' 

לא ניתן למנוע באופן  כי מבוקש להבהיר  11.1.1 21  .83
הרמטי ללא התקנת תוכנת הגנה למכשירי  
הלקוח ו/או אמצעי ניהול למכשירי קצה /  

MDM. 

בתשובה  11ראו תיקון לסעיף 
 . 80מס' 

 בתשובה 11ראו תיקון לסעיף  .נדרשת הבהרה נוספת, הסעיף איננו ברור 11.1.2 21  .84
 . 80מס' 

  

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 

 

 

11 
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מבוקש להבהיר כי ביצוע האזנות סתר: ככל   11.1.3 21  .85
, לא קיים ציוד בשוק האזרחי  לנוהידוע 

המסוגל "להאזין" לשיחות סלולאריות  
בתוך הרשת. הדבר האמור אינו נכון בכל  
הקשור לשיחת טלפון בין מכשיר המדבר  

לרשת אחרת כגון בזק בה ניתן    הספקמרשת 
  לספק להתקין ציוד האזנה בקצה השני.

יימת הצפנה, זו מבוססת על שירות  ק
Authenticationתהליך ה :-  
Authentication  מאפשר לרשת

אם הטלפון / כרטיס   הסלולארית לבדוק,
הסים )המנוי( המבקש שירות הוא חוקי או  

מתחזה וע"י כך למנוע העתקת טלפונים  
וגניבת שיחות, ו/או האזנות. לעניין התקנת  

לשם ביצוע   תוכנות / אפליקציות לא חוקיות
לא ניתן למנוע ללא התקנת   –האזנות 

אמצעי ניהול ובקרה למכשירי קצה /  
MDM. 

 תשובהב 11ראו תיקון לסעיף 
 . 80מס' 

להבהיר כי חדירה למערכת הדואר   מבוקש 11.1.5 22  .86
האלקטרוני של הלקוח מצריכה פרטי זיהוי  

, לרבות שם משתמש וסיסמה  םייחודיי
במידה  . למערכת / שרת הדוא"ל של הלקוח

וגורם זר מחזיק בפרטים אלו הוא יכול  
לגשת מכל מכשיר קצה או מחשב המחובר  

לאינטרנט וזאת ככל שהספק מאפשר חיבור  
 וניות. מרחוק למערכות ארג

 תשובהב 11ראו תיקון לסעיף 
 . 80מס' 

להבהיר כי חדירה למערכת הדואר   מבוקש 11.1.7 22  .87
האלקטרוני של הלקוח מצריכה פרטי זיהוי  

, לרבות שם משתמש וסיסמה  םייחודיי
במידה  . למערכת / שרת הדוא"ל של הלקוח

וגורם זר מחזיק בפרטים אלו הוא יכול  
מחשב המחובר  לגשת מכל מכשיר קצה או 

לאינטרנט וזאת ככל שהספק מאפשר חיבור  
 מרחוק למערכות ארגוניות. 

 תשובהב 11ראו תיקון לסעיף 
 . 80מס' 

 תשובהב 11ראו תיקון לסעיף  הסעיף אינו ברור ונדרשת הבהרה.  11.1.8 22  .88
 . 80מס' 

מבוקש להבהיר כי חדירה לא מורשית ו/או   11.1.9 22  .89
החדרה לא מורשית של תוכנה למכשירי  

ניתן למנוע רק באמצעות התקנת   -הקצה 
אמצעי ניהול, הגנה ובקרה למכשירי קצה /  

MDM 

 תשובהב 11ראו תיקון לסעיף 
 . 80מס' 

 תשובהב 11ראו תיקון לסעיף  הסעיף אינו ברור ונדרשת הבהרה.  11.1.10 22  .90
 . 80מס' 
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 תשובה / הבהרה  שאלה  סעיף עמוד #

השתלטות על מכשירי   מבוקש להבהיר כי 11.1.11 22  .91
קצה מחייבת גישה מרוחקת אל ציוד הקצה  

ולרוב מצריכה התקנת תוכנת השתלטות /  
ניתן למנוע רק באמצעות התקנת   -רוגלה  

אמצעי ניהול, הגנה ובקרה למכשירי קצה /  
MDM. 

 תשובהב 11ראו תיקון לסעיף 
 . 80מס' 

מבוקש להבהיר כי מדובר בהגנה הנדרשת   11.1.13 22  .92
  פק לאכיפה מצד ציוד הקצה, ולכן אין לס

נכון להיום דרך לספק את הגנות אילו דרך  
כיום ישנה הצפנה של   הרשת. לגבי האזנות,

אך    3gppהשיחה בממשק הרדיו לפי תקני 
אין יכולת לוודא שאכן לא מותקנות  

 .תוכניות זדוניות בציוד הקצה

 תשובהב 11ראו תיקון לסעיף 
 . 80מס' 

מבוקש להבהיר כי התקנת תוכנה זדונית /   11.1.13 22  .93
ניתן למנוע רק    -לא מורשית בציוד הקצה 

באמצעות התקנת אמצעי ניהול, הגנה  
 .MDMובקרה למכשירי קצה / 

 תשובהב 11ראו תיקון לסעיף 
 . 80מס' 

מבוקש להבהיר כי כל מה שקשור לניהול,   11.1.14 22  .94
הגנה ובקרה הינה באמצעות תוכנה /  

MDM. 

 תשובהב 11ראו תיקון לסעיף 
 . 80מס' 

נדרשת הבהרה לסעיף מהיכן מחיקת קבצי   11.1.15 22  .95
 המקור. 

 תשובהב 11ראו תיקון לסעיף 
 . 80מס' 

מבוקש להבהיר האם מדובר על מסד   11.1.17 22  .96
 הספק. של  CRMהנתונים ומערכות 

, אלא על מסד הנתונים  לא
 במכשיר הסלולרי.

מבוקש להבהיר כי לא ניתן לשליטה חלקית   11.1.18.1 23  .97
מלאה ללא תוכנת ניהול, הגנה ובקרה /   /

MDM. 

 תשובהב 11ראו תיקון לסעיף 
 . 80מס' 

נבקש להבין האם המרכזייה נמצאת בחדר   12.1 23  .98
 התקשורת בו קיים סיב של חברת הוט. 

הספק יכול ליצור קשר ישירות  
עם מדור תקשורת על מנת לבצע 

מקדים באתרי  סיור 
-03האוניברסיטה  )איתי 

3184005 ) 

  יינתןזהב   שירות לקוחמבוקש להבהיר כי  12.2 23  .99
 . נשיא האוניברסיטה בלבדל מנכ"ל ול

 לא מקובל. 

כרוך   5שירות דור  מבקש להבהיר כי 12.3 23  .100
 הספק.בתשלום בהתאם למחירון  

על הספק לתמחר שירות זה כפי  
שמופיע בטבלת הצעת המחיר 

 במכרז. 

ה בדו"חות כפופה  יימבוקש להבהיר כי הצפ  15.1 24  .101
 לחוק הגנת הפרטיות ולכל דין.

 מקובל. 
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 תשובה / הבהרה  שאלה  סעיף עמוד #

ימי   3מבוקש להבהיר כי תיקון מכשיר תוך  16.4 27-28  .102
כמו כן,  . מרגע הגעתו למעבדה  קיםעס

ימי עסקים   3העברת דוחות הינה עד  
 .( אצל הספק)לדוחות קיימים 

-  41תשובות לשאלות מס'   ורא
42. 

נבקש להבהיר, כי הדרישה לפיצוי כספי בגין   16.5.2 28  .103
כל הפרה הינה דרישה חריגה ביותר  

בהתקשרות למתן שירותים מעין זו ועל כן  
הסעיף, לרבות הטבלה בה  נבקש למחוק את  

 מפורטים הפיצויים הכספיים.

 לא מקובל. 

בלי לגרוע מן האמור נבקש לשנות את  מ 16.5.2 28  .104
 דלקמן: הפרמטרים הקבועים בטבלה כ

 

 . לא מקובל

 הסכם  -למכרז  2נספח 

נבקש כי ההודעה בכתב בדבר הארכת   2.4 32  .105
יום לפני תום   60ההתקשרות תינתן לפחות 

 . ההסכםתקופת 

ההודעה בכתב בדבר הארכת 
 30ההתקשרות תינתן לפחות 

 .יום לפני תום תקופת ההסכם

נבקש להבהיר כי הודעה כאמור תומצא   2.4 32  .106
 ימים לפחות מראש ובכתב.  30לספק 

 . למקוב

התמורה  פי נבקש הבהרתכם כי סעי 5-ו 4 34, 33  .107
מהווים תנאי   5.1  ובפרט סעיףוהתשלום  

אשר הפרתם ואי תשלום  , הסכםיסודי ל
יום מהמועד שנקבע בו,   7-התמורה מעבר ל 

 .הסכםמהווים הפרה יסודית של ה 

 . מקובל לא

נבקש להבהיר כי קיזוז יבוצע בהודעה בת   4.4 33  .108
 ימים לפחות מראש ובכתב. 15

 מקובל. 
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 תשובה / הבהרה  שאלה  סעיף עמוד #

לשירותי רט"ן  נבקש להבהיר כי בכל הנוגע   5.1 34  .109
הדרישה ל"אישור נציג האוניברסיטה  

שההזמנה סופקה לשביעות רצונו" אינה  
 רלבנטית. 

 נותר בעינו. הסעיף  

נבקש להבהיר כי מדובר בשרותי תקשורת   6 34  .110
 "(.AS IS)"הניתנים "כמות שהם" 

אחריות  לפיכך נבקש לקבוע כי בכל הנוגע ל
ולאספקת השירותים, תחול  הספק בחוזה  

  40-41הספק החסינות הקבועה בסעיפים על 
- לחוק התקשורת )בזק ושירותים(, התשנ"ב 

 בהתאם, יתווסף לסעיף הנוסח להלן:  .1982

חרף האמור, בכל מקום בהסכם זה בו  "
קיימת הוראה ביחס לאחריות לנזקים נבקש  

לקבוע כי הספק לא יישא בכל אחריות  
חוזית ו/או נזיקית, לנזק שייגרם, למזמין  

 צד שלישי כלשהו:ו/או ל

אספקת השירותים, השהייתם,  - (. עקב אי1)
הגבלתם או הפסקתם, הנובעות מפעולה  
מכוונת של הספק ככל שזו דרושה לשם  

   .ביצוע פעולת בזק או מתן שירות בז

(. עקב טעות במתן שירותי בזק, טעות  2)
מסירת  -במסר בזק או השמטה ממנו, אי

ר  מסר בזק או איחור במסירתו, מסירת מס
בזק למען בלתי נכון או רישום מוטעה  

במדריך מנויים או בפרסום אחר של הספק,  
 אלא אם הדבר נגרם ברשלנות חמורה.  

( בגין כל נזק שיגרם עקב שיבושים,  3)
ניתוקים ו/או תקלות ו/או היעדר כיסוי או  
 תשדורות שבוצעו באמצעות שירותי הספק. 

( ביחס לכל שימוש שייעשה במכשיר  4)
הקצה לאחר שהמחזיק או המשתמש בו  
התקין על דעת עצמו תוכנות או התקנים  

 מכל סוג שהוא. 

(  כל נזק שנגרם עקב מעשה ו/או מחדל  5)
רשלני מצד המזמין ו/או המשתמש ו/או  

בניגוד להוראות הספק, היצרן ו/או מי  
 . "מטעמם

יתווסף   נותר בעינו אךהסעיף  
כל הוראות הסכם זה בנוגע  : "לו

לאחריות הספק לנזקים כפופה  
חוק התקשורת )בזק להוראות 

 ."1982-ושידורים(, תשמ"ב

 

 

נבקש הבהרותיכם כי הספק לא יהא אחראי   6 34  .111
עקיף ו/או תוצאתי, לרבות הפסד  לכל נזק  

רווח, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב, ובכל מקרה  
לא תעלה על    הסכםאחריות הספק מכח ה 

סך התמורה שהתקבלה בפועל בגין  
  3במהלך  הסכםהשירותים שסופקו מכח ה

 החודשים שקדמו לאירוע הנדון.  

בעינו, בכפוף   נותרהסעיף  
להגבלת האחריות בהתאם  

)ראה תשובה  לחוק התקשרות
 . ל(לעי   110מס' 
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 תשובה / הבהרה  שאלה  סעיף עמוד #

האחריות אשר מופיעים בחוזה  סעיפי  6 34  .112
יחד עם זאת, בשירותים   .רחבים ומקיפים

המסופקים בתחום התקשורת והמחשוב  
נהוג ומקובל כי הספק אינו אחראי לנזקים  

עקיפים ותוצאתיים )ובכלל זאת להפסד  
הכנסה, אבדן נתונים וכיו"ב(. הגבלת  

האחריות כאמור נדרשת מאחר ששירותים  
תקלות שונות    מסוג זה חווים מעתם טיבם

שאינן בהכרח בשליטת הספק. לכן, נבקשכם  
 . )חדש(, באופן הבא:6.5להוסיף סעיף 

על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה  ". 6.5
זה, מובהר ומוסכם, כי הספק לא יישא  

 ". באחריות לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים

דחיית בקשתנו זו עלולה למנוע מחברתנו  
 להגיש הצעה. 

בעינו, בכפוף   נותרהסעיף  
להגבלת האחריות בהתאם  

)ראה תשובה  לחוק התקשרות
 . ל(לעי   110מס' 

בהמשך לבקשתנו לעיל, בשירותים   6 34  .113
המסופקים בתחום התקשורת והמחשוב  
נהוג ומקובל להגביל את אחריות הספק  

לסכום פרופורציונאלי לתמורה אשר  
משולמת לספק. לפיכך, ומבלי לגרוע  

בהחרגה לנזקי גוף ורכוש, נבקשכם להוסיף  
 :. )חדש(, באופן הבא 6.6סעיף 

ומוסכם כי אחריותו של הספק  מובהר ". 6.6
לכל נזק שעלול להיגרם בקשר עם 

השירותים, למעט נזקי גוף ורכוש, תוגבל  
לסך התמורה אשר שולמה בפועל לספק על  

 . "פי הוראות הסכם זה

דחיית בקשתנו זו עלולה למנוע מחברתנו  
 להגיש הצעה. 

בעינו, בכפוף   נותרהסעיף  
להגבלת האחריות בהתאם  

)ראה תשובה  לחוק התקשרות
 . ל(לעי   110מס' 

נבקש הבהרתכם כל שיפוי יהיה רק כנגד   6 34  .114
פסק דין סופי או החלטת ערכאה שיפוטית  

 מוסמכת אחרת ורק בגובה פסק הדין.  

 מקובל. 

 

כאמור   בנוסף, במקרה של תביעות צד ג' 6 34  .115
האוניברסיטה  נבקש להבהיר כי , 6.4בסעיף 

באופן מלא ולא  עם הספק שתף פעולה ת
קבלת  תחייב בשם הספק ללא תתפשר או ת

 הסכמתו מראש ובכתב. 

 מקובל. 

 

בשל דרישות ביטוחיות, נבקש להבהיר כי   6 34  .116
האחריות היא על פי דין ובכפוף לגבולות  

 זה. הסכםהאחריות הנזכרות ב 

בעינו, בכפוף   נותרהסעיף  
להגבלת האחריות בהתאם  

)ראה תשובה  לחוק התקשרות
 . ל(לעי   110מס' 

ות על הציוד  ינבקש להבהיר כי האחר  6.1 34  .117
הסלולארי תהיה גב אל גב אל מול אחריות  

 היצרן. 

 . בעינו נותרהסעיף  
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 תשובה / הבהרה  שאלה  סעיף עמוד #

מוצע להחליף את המילה "לכל" במילים   6.2 34  .118
 . "על פי דין ל"

 לא מקובל. 

 

נבקש להבהיר, כי אחריות הספק לא תחול   6.2 34  .119
על נזקים תוצאתיים ו/או עקיפים, אלא נזק  
ישיר שנגרם עקב רשלנות של הספק. כמו כן,  

נבקש שיובהר, כי אם מכל סיבה שהיא  
יחויב הספק לשאת באחריות או חבות  

כלשהי בזיקה להסכם זה, תהיה מוגבלת כך  
שסך כל הסעדים הכספיים שיאלץ לשאת  
בהם, לא יעלו על תקרה כוללת ומצטברת  

השווה לתמורה ששולמה בפועל מכח  
החודשים אשר קדמו למועד   12 -ההסכם ב

 היווצרות עילת התביעה. 

בעינו, בכפוף   נותרהסעיף  
להגבלת האחריות בהתאם  

)ראה תשובה  לחוק התקשרות
 . ל(לעי   110מס' 

להבהיר כי אחריותו של הספק כפופה  נבקש  6.2 34  .120
להוראות הדין ובכלל זה לפטורים  

ולחסינויות המוענקים לו על פי חוק  
התקשורת. כמו כן נבקש להבהיר כי הספק  

פטור מאחריות לנזקים עקיפים מכל מן  
וסוג שהוא, ואחריותו לנזקים ישירים  

 מוגבלת בתקרת הכיסוי הביטוחי. 

ות הספק  לחילופין נבקש להבהיר כי אחרי
על פי הסכם זה מוקנית לאוניברסיטה בלבד  

 ]ולא לצדדים שלישיים[.

בעינו, בכפוף   נותרהסעיף  
להגבלת האחריות בהתאם  

)ראה תשובה  לחוק התקשרות
 . ל(לעי   110מס' 

 מוצע: 6.3 34  .121

להוסיף את המילים "שבאחריותו על פי  . 1
 דין" לאחר המילים "מעשה או מחדל". 

)שבעה(   7להחליף את המילים "בתוך . 2
ימים ממועד דרישת האוניברסיטה"  

דרישת  במילים "תוך זמן סביר ממועד 
והכל בכפוף לפסק דין חלוט  האוניברסיטה 

 שלא עוכב ביצועו" . 

 לא מקובל. . 1

  123תשובה מס'  ראו , מקובל .2
 כמת. וס ה ההבהרה משב

נבקש להבהיר, כי השיפוי יחול רק באם   6.3-6.4   .122
 ניתן פסק דין חלוט ע"י ערכאה מוסמכת. 

 מקובל. 

 להלן.  123ראו תשובה מס' 

[  6.2]ולא  6.3נבקש לתקן את ההפניה לסעיף  6.4 34  .123
הספק  וכן להבהיר כי חובת הפיצוי של 

מותנית בכך שקיבל מהאוניברסיטה הודעה  
מיד לאחר שנודע לה על עילה שבגינה עלולה  

להתגבש חובת הפיצוי, האוניברסיטה  
איפשרה לספק להתגונן מפניה, שיתפה עימו  

פעולה ]על חשבונו של הספק[ בהתגוננות,  
ולא התפשרה או הכירה בחבות ללא אישורו  

של הספק מראש ובכתב ]להלן: "תנאי  
 השיפוי"[. 

 . 6.3ההפניה תתוקן לסעיף 

 ההבהרה מקובלת.
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 תשובה / הבהרה  שאלה  סעיף עמוד #

 מוצע: 6.4 34  .124

להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר  . 1
 . המילה "האחריות"

להוסיף בסיפא הסעיף את המילים  . 2
"האוניברסיטה לא תתפשר בתביעה מבלי  

 לקבל את הסכמת הספק בכתב מראש". 

 מקובל. א ל. 1

 . מקובל. 2

נבקש להבהיר כי כל בקשה של  7.5 35  .125
האוניברסיטה להחלפת מי מעובדי הספק  
תהא בכפוף למתן הודעה כתובה מנומקת  

 לספק.  

)שבעה(   7נבקש להחליף את המילים "תוך 
)ארבעה עשר(   14ימים" במילים: "תוך  

 ימים." 

 . מקובל

נבקש להוסיף את המילים: "או לתקן את   8.3 35  .126
לגביו נמצאה אי התאמה" אחר  הציוד אשר  

 המילים: "לספק ציוד אחר תחת זה שנפסל" 

 הסעיף נותר בעינו. 

נבקש להבהיר כי חובת שמירת הסודיות   10 36  .127
חודשים מתום ההתקשרות    24תחול עד 

 בהסכם זה. 

 מקובל. 

 

נבקש להבהיר, כי חובת הסודיות לא תחול   10.1 36  .128
הכלל,  במקרה שמדובר במידע שהינו נחלת  

וכן אם מסירת המידע נדרשת על פי דין ו/או  
 החלטה של ערכאה שיפוטית.

 מקובל. 

 

נבקש להבהיר כי מסירת פרטים אודות   10.2 36  .129
 עובד כפופה לחוק הגנת הפרטיות. 

 מקובל. 

 

מבוקש להבהיר כי השיפוי על פי סעיף זה   11.3 37  .130
 מותנה אף הוא ב"תנאי השיפוי". 

בעינו, בכפוף   נותרהסעיף  
להגבלת האחריות בהתאם  

)ראה תשובה  לחוק התקשרות
 . ל(לעי   110מס' 

נבקש להבהיר כי זכות הקיזוז של   12.1 37  .131
האוניברסיטה תהא בכפוף לדין ורק ביחס  

 להסכם זה. 

 . מקובל לא

מבוקש להבהיר כי אף במקרה של הפרה   13.3 37  .132
ימים    30יסודית תינתן לספק התראה בת 

לפחות מראש ובכתב, והוא לא ריפא את  
ההפרה הנטענת כלפיו בתוך פרק הזמן  

 האמור. 

אולם ההתראה תהיה , מקובל
 ימים.  15בת 

 

נבקש להפוך את הסעיף להדדי. דהיינו:  13.8 38  .133
ההסכם יפקע מאליו גם אם לאוניברסיטה  

 רועים הנמנים בסעיף. ייקרו אחד הא 

 . בעינור תוהסעיף נ

  

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 

 

 

18 

 תשובה / הבהרה  שאלה  סעיף עמוד #

נבקש להבהיר כי אף במקרה כזה יבוטל   ב'  13.8 38  .134
ימים   30ההסכם אם ההליך לא יבוטל בתוך 

 מיום שנפתח. 

 . מקובל

 

 . ר בעינותוהסעיף נ נבקש להפוך את הסעיף להדדי. 13.9 38  .135

 נבקש הבהרותיכם כדלקמן:  14 38  .136

חילוט הערבות יהא רק עד גובה הנזק  . 1 .1
שנגרם בפועל, בכפוף לתקרת אחריות החלה  

 על הספק.

יום   30בכפוף להודעה לספק בת  . 2
 לתקן את ההפרה. שבמהלכם ניתן יהיה 

 לא מקובל. . 1

 15אבל הודעה של  ,קובלמ. 2
 . יום

מבוקש להבהיר, כי במקרה של הפרה,   14.2 38  .137
תימסר לספק הודעה על ההפרה ומתן  

  ימים מיום מתן  7אפשרות לתקנה תוך 
 ההודעה. 

 . 136ראו תשובה מס' 

נבקש להבהיר כי הערבות תהיה ניתנת   14.2 38  .138
למימוש רק במקרה של ביטולו של ההסכם  

ידי האוניברסיטה עקב הפרתו על  כדין על 
 ידי הספק. 

 . והסעיף נותר בעינ

, נבקש להבהיר כי  ף זהחרף האמור בסעי 15 39  .139
זה או   חוזה המחאה או הסבה או העברה של 

חלקו או התחייבויותיו או זכויותיו לפיו,  
כולן או חלקו, במישרין או בעקיפין, לחברה  
קשורה, חברה אם או חברה אחות, לא יהוו  

הסבה/העברה אסורה ולא יקנו זכות  
 לבטל את ההסכם. אוניברסיטהל

 לא מקובל. 

 

נבקש הבהרותיכם כי במסגרת הגדרת "כל   כללי    .140
  המונח "רישיון"דין" נבקש להוסיף את 

 מתוקפו פועל הספק. 

 לא מקובל. 

 

 מקובל.  מוצע למחוק את המילה "שנתית".  א'  17.1 40  .141

 מקובל.  מוצע למחוק את המילה "שנתית".  ג'  17.1 40  .142

 מקובל.  מוצע למחוק את המילה "שנתית".  ד'  17.1 40  .143
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 תשובה / הבהרה  שאלה  סעיף עמוד #

המילה "מהעובדים"  נבקש להוסיף את . 1 17.4 40  .144
 .אחר המילים "ו/או מי"

נבקש להוסיף את המילים "על ידי  . 2
הספק" אחר המילים "המובאים לחצרי  

 . המזמין"

נבקש להוסיף את המילים "על ידי  . 3
הספק" אחר המילים "לצורך מתן  

 . השירותים"

נבקש להוסיף את המילה "מהעובדים"  . 4
אחר המילים "תביעה כלפי המזמין ו/או  

 . י"מ

 . לא מקובל. 1

 . לא מקובל. 2

 . לא מקובל. 3

 . לא מקובל. 4

 נוסח ערבות ביצוע -א' להסכם   2נספח 

נדרש להוסיף: דרישה בפקסימיליה ו/או    43  .145
דוא"ל ו/או מברק לא תחשב דרישה לעניין  

 .זה

 מקובל. 

  7מבוקש לשנות את המשפט ל "בתוך . 1 3 43  .146
 דרישתכם..."  קבלת  )שבעה( ימים מיום

להוסיף כי על המוטב חלה  מבוקש  כמו כן  .2
חובת הצגת כתב הערבות המקורי בדרישתו  

                                              אל הבנק לחילוט הערבות.                                                                                                 
  :בנוסף מבקשים להוסיף את הסעיף הבא. 3

"דרישה תיחשב כדרישה אך ורק אם נשלחה  
באמצעות שליח או דואר רשום, וכי כל  

דרישה שתגיע באמצעות מברק או  
פקסמיליה או דואר אלקטרוני לא תיחשב  

 . כדרישה לעניין ערבות זאת"

 . לא מקובל. 1

 לא מקובל. . 2

 .145מס'  קודמת ראו תשובה . 3

 

נבקש להבהיר כי מימוש הערבות לעולם   3 43  .147
 יהיה לאחר מתן הודעה לספק ]הנערב[.  

על פי הוראות ההסכם ממילא חייבת    –ודוק 
לתת לספק הודעה על מימוש   אוניברסיטהה

הערבות. מן הדין להתאים את לשון הערבות  
 הוראות ההסכם.ל

למעט   אין שינוי בנוסח הערבות 
 לעיל. מה שהוסכם  

לפיו  נבקש להוסיף סעיף נוסף לערבות  סעיף חדש  43  .148
הערבות ניתנת למימוש רק במסירה פיזית  

לסניף הבנק והיא אינה ניתנת למימוש  
 בדואר, בפקסימיליה או בדוא"ל. 

 .145בה קודמת מס' ראו תשו

 אישור קיום ביטוחים  -ב' להסכם  2נספח 

בשורה "צד ג'" בטור האחרון נבקש    44  .149
יובהר כי הענין לא    329להבהיר: לענין סעיף 

 במישרין. יחול על הפריט עליו עבדו 

לא מקובל. בנוסף לא ניתן  
להוסיף תיקונים באישור  

הביטוח מעבר להנחיות הממונה  
 על הביטוח. 
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