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 2020יולי,  9    8/20משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

   converged infrastructurehyperאספקת מערכת  – 1מסמך הבהרה מס' הנדון: 
 

  
 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

 כללי .1

 .12:00, בשעה 19/7/2020המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הינו: .1.1

 .10/202031/תוקף ההצעה נותר בעינו ועומד על  .1.2

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

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

  ההצעות.

  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.

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

 לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.

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

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

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  ותמסמך הבהר .1.1

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

 .תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםלמסמך הבהרות זה מצורף נוסח מתוקן של  .1.1

 .המסמך המקוריעל המציעים להוריד את המסמך המעודכן ולהחליף את 

 
 
 

 בברכה, 
 יחידת המכרזים 

 אוניברסיטת בר אילן 
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 שאלות שהועלו על ידי מציעים:
 

 תשובה שאלה/בקשה סעיף כותרת עמ' סד'

חברתנו הינה בעלת ידע וניסיון  6.2.2 תנאי סף 4  .1

רב בהקמה ובתחזוקה של 

, Hyper-Convergedנות פתרו

כולל יכולת מוכחת בתחום 

Nutanix  ושילוב של תוכנות

גיבוי של היצרנים המובילים 

בפתרונות אלו. על כן נבקש כי 

כתנאי הסף ישתנה כדלקמן: 

"כתנאי מוקדם להשתתפות 

במכרז, על המציע להיות בעל 

" Nutanixיכולת מוכחת בתחום 

כלומר: להסיר את הדרישה כי 

המציע הינו בעל הסמכת 

Nutanic Certified Partner . 

 הסעיף יישאר בעינו

רכיבי  14  .2
 חומרה

 נבקש לשנות את הדרישה: 7.2
"אין להציע שרתים שאינם 
מותקנים בסביבת ייצור אצל 

 לפחות שלושה לקוחות
ולא פחות מחמישה שרתים 
מותקנים בסביבת ייצור בארץ" 

"לפחות -"לפחות שלושה" ל-מ
 שניים".

 הסעיף יישאר בעינו

הוראות  9  .3
לגבי הכנת 

 ההצעה

במקרה של סתירה בין הצעת  13.7
הספק לבין המפרט, נבקש כי 
יגברו הוראות ההצעה, שהרי 
ההצעה מפרטת את אופן 
המענה למפרט, ובכך שההצעה 
זכתה היא למעשה קיבלה את 

 אישור האוניברסיטה לתוכנה.

במקרה של סתירה, תפורש באופן 
שיקיים את מהות ההתקשרות באופן 

 המיטבי

הגשת  9  .4
 ההצעה

14.12 
21.2 

פיצול זכייה לאחר המועד 
האחרון להגשת ההצעות, כמוהו 
כגריעה של איזה מתכולות 
השירותים אותן תמחר המציע 
כמכלול. לפיצול הזכייה השלכות 
על אופני התמחור של ההצעה 
הכספית. לכן, נבקש להוסיף, כי 
במקרה של פיצול השירותים 
בידי שני ספקים או יותר, תינתן 
ו לזוכה אפשרות לביטול א

לתמחור מחדש של הצעתו. 
בנוסף, במקרה כזה יישא הזוכה 

 מקובל
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 תשובה שאלה/בקשה סעיף כותרת עמ' סד'

באחריות רק ביחס לחלק אשר 
 יסופק על ידו.

חתימה על  10  .5
 ההסכם

נבקש כי תינתן למציע זכות  16.3
טיעון ואפשרות לתקן את 

 ההפרה לפני ביטול הזכייה

 מקובל

זמני טיפול  12  .6
 בתקלות

נבקש להבהיר כי שירותי  2.3
האחריות, התמיכה, והתחזוקה 
לרבות בתקופת האחריות, אינם 
כוללים טיפול בנזק או תקלה 
אשר נגרמו בשל המקרים 

 המפורטים להלן: 

 

( שימוש או הפעלה לא נכונים 1)
של המערכת או של כל חלק 

 ממנה; 

שימוש או הפעלה של הציוד בניגוד 
 להוראות הספק.

( ביצוע עבודה או שינויים 2)
במערכת או בכל חלק ממנה, 

-ובכלל זה ממשק המערכת על
ידי גורם כלשהו לבד מעובדי 

 הספק או קבלני משנה שלו; 

ביצוע עבודה, שינויים או תיקונים 
בציוד או בכל חלק ממנו ובכלל זה 
ממשק הציוד עם מערכות אחרות 

של האוניברסיטה על ידי גורם 
בדי הספק, או מי כלשהו לבד מעו

מטעמו, או מעובדי האוניברסיטה 
 המוסמכים לכך.

( שימוש בתוכנה, חומרה, 3)
מדיה, מוצרים בעלי אורך חיים 
מוגבל ו/או מוצרים מתכלים או 

-מוצרים אחרים שלא סופקו על
 ידי הספק; 

שימוש בתוכנה, חומרה או מוצרים 
 אחרים שלא אושרו על ידי הספק.

( מעשה זדון, ונדליזם, 4)
תאונה, כוח עליון או פגעי טבע 
למיניהם, הזנחה, נזק בשל אש 
או מים, הפרעות חשמליות או 
סיבות אחרות שמעבר לשליטתו 

 של הספק; 

השחתה, פגיעה מכוונת, מעשה זדון, 
תאונה, כוח עליון או פגעי טבע 

למיניהם, הזנחה, שימוש לא נכון, 
עות נזק בשל אש או מים, הפר

חשמליות, ביצוע עבודה או שינויים 
שלא על ידי הספק, או מי מטעמו, 

או עובדי האוניברסיטה המוסמכים 
לכך, או סיבות אחרות שמעבר 

 לשליטתו של הספק.

( תחזוקה או כיול לקויים או 5)
 בלתי נאותים; 

 מקובל

( תנאי אתר שאינם הולמים או 6)
אי עמידה בדרישה לקיום 

 עבודה נאותה;סביבת 

 מקובל

 מקובל ידי הספק; -( הובלה שלא על7)
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( הפסקות ו/או הפרעות ו/או 8)
שיבושים ו/או ניתוקים ו/או 
תקלות שיגרמו בשל מערכות 
האוניברסיטה ו/או רשת 
הטלפונים הציבורית ו/או בשל 
כל רשת תקשורת אחרת לרבות 
האינטרנט ו/או כל מרכיב 

 תקשורת אחר; 

 מקובל

( תקלות בחומרה או בתוכנה 9)
שאינן נתמכות ע"י יצרניהם 

(End of Support / End of 
Life.) 

 מקובל

נבקש להבהיר כי שירותי 
האחריות והתחזוקה יינתנו בכל 
מקרה בכפוף לאחריות 

 הסטנדרטית של היצרן

של ספק לא מקובל, האחריות הינה 
והוא יפעל מול יצרן  המערכות
 המערכות.

בדיקות  12  .7
 קבלה

נבקש להבהיר כי על אף האמור  3
בכל מקום אחר במסמכי המכרז 
ו/או בהסכם, אישור קבלה יהא 

 בקרות המוקדם מבין: 

 

( התאריך שבו יוכיח הספק 1)
לאוניברסיטה, כי המערכת 
תואמת באופן מהותי את 

 דרישות המכרז; 

 מקובל

( התאריך שבו תתחיל 2)
האוניברסיטה להשתמש 
במערכת או בחלקה לכל מטרה 
שהיא מלבד ביצוע בדיקות 

 קבלה; 

 FULL-ימי עבודה ב 10
PRODUCTION 

( ביום החמישי לאחר הודעת 3)
הספק כי המערכת מוכנה 
לבדיקות קבלה, כאשר בדיקות 
הקבלה נדחו מסיבות התלויות 

 באוניברסיטה; או 

 ימי עבודה 20לאחר 

( ביום החמישי לאחר תחילת 4)
בדיקות הקבלה של המערכת, 
אם המזמין לא אישר עד אז את 
המערכת או לא מסר לספק 
רשימה בכתב של כל אי 
ההתאמות המהותיות של 
המערכת לקריטריונים הקבועים 

 במכרז. 

אם לא ימסור המזמין הודעה על 
ימי  15ליקויים הדורשים תיקון בתוך 

 .לאחר תום בדיקות הקבלהעבודה 

נבקש גם להבהיר כי מתן אישור 
-קבלה לא יעוכב מחמת אי

התאמה מינורית של המערכת 
לדרישות המפורטות במכרז. 

 מקובל
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לאחר מועד האישור יעשה 
הספק מאמץ מסחרי סביר לתקן 

התאמה, כאמור -כל אי
שהתגלתה בזמן בדיקות 

 הקבלה. 

רכיבי  14  .8
 חומרה

 (1)7.2המכרז מציין בסעיף  .1 7.2

 24מספר ליבות מינימלי של 

במהירות של לפחות 

2.6Ghz לא קיים מעבד .

ליבות  12אינטל עם 

במהירות זו כאשר החלק 

הדומה ביותר של אינטל 

( Intel Silver 4214)דגם 

ליבות במהירות של  12מכיל 

2.2Ghz  שני מעבדים(

בשרת(. האם מעבד זה 

 –מספק את הדרישה? 

הערה זו נכונה לגבי כל 

 היצרנים.

מכרז מציין בסעיף ה .2

שני דיסקים בנפח   (3)7.2

1.92TB  מסוגSSD שרתי .

Dell EMC XC Core ,

המותאמים לעבודה עם 

, דורשים Nutanixמערכת 

 Cacheשימוש עבור 

 Mixed Useבדיסקים מסוג 

. 3מינימאלי של  DWPDעם 

האם קיימת דרישה מפורטת 

לסוג הדיסקים הנ"ל כולל 

היצרנים  -  ?DWPDציון 

האחרים מגישים דיסקים 

שלהם  DWPD-שה RIמסוג 

 נמוך יותר.

כרז מציין בסעיף מה .3

שני דיסקים בנפח   (4)7.2

12TB  בכל שרת. שרתי

Dell EMC XC Core ,

המותאמים לעבודה עם 

, דורשים Nutanixמערכת 

בתצורה היברידית מינימום 

של ארבעה דיסקים מסוג 

מכוונת לתצורות הציוד האוניברסיטה 
 :הבאות

 יצרן דגם כמות

6 
Dell EMC 

XC740xd Core 
2.0 VI 

Dell 

6 
HPE ProLiant 
DX360 Gen10 

4LFF 
HP 

6 

ThinkAgile 
HX2321 
Certified 

Node 

Lenovo 

זאת, למציעים יתאפשר להציג ם ע
פתרון שייבחן ביחס למפרט הציוד 

 הנדרש והיכולות הטכניות שלו.
שלא יענו על דרישות מפרטים 

המינימום כפי שפורטו במכרז יביאו 
 לפסילת ההצעה.

של ציוד שונה מהמפרט מפרטים 
 בנוגעלעיל לרבות ההבהרה )שהוצג 
 .ו למציע יתרוןלא יעניק (לתצורה

את  יצרפו להצעתםהמציעים 
המפרטים הרשמיים עבור הציוד 

 המוצע על ידיהם.



 מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות
  יחידת המכרזים

 

6 
  ישראל | 5290002רמת גן, מיקוד  | אילן-אוניברסיטת בר

 raB-naaI yIisrBvinU | tamaR-naG, | 5290002  leaasI 

 תשובה שאלה/בקשה סעיף כותרת עמ' סד'

NL-SAS האם אנחנו .

דיסקים  4יכולים להציע 

שיספקו גם  8TBבנפח של 

נפח גדול יותר מהמפורט 

במכרז וכן ביצועים גבוהים 

יותר עקב כמות דיסקים 

מכיוון  –גדולה יותר? 

נדרשים  שהיצרנים האחרים

לשני דיסקים, זה מייצר מצב 

של אי שויון בין ההצעות 

ומאלץ אותנו מראש לפתרון 

יקר יותר. האם זה יבוא לידי 

ביטוי בשקלול שלכם את 

 ההצעות?

בנוסף, מכיון סה"כ הדיסקים  .4

, נדרשת 6במערכת הוא 

בחירה במארז בגודל של 

2U  שיכול להכיל מקסימום

 –כאן  –דיסקים.  12של 

ציעים יכולת גידול אנחנו מ

עתידית לעומת המתחרים 

שאינן מציעים יכולת כזאת. 

האם זה יבוא לידי  –שוב 

ביטוי בשקלול שלכם את 

 ההצעות?
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תצהיר חוק  29  .9
עסקאות 
גופים 
 ציבוריים

באשר לדרישה להצהרה ביחס  
נבקש להבהיר כי  -ל"בעל זיקה" 

המציע הינו חברה בת של חברה 
ציבורית, אשר נשלטת, בשרשור 

בשים ע"י חברה ציבורית זרה. 
לב שלבעלי השליטה אין קשר 
לפעילות המציע ו/או ליכולתו 
לעמוד בתנאי המכרז, ולאור 
המבנה התאגידי המתואר, 
ממילא המציע אינו יכול להצהיר 
בשם בעלי השליטה בו, מבוקש 
כי ההתייחסות בסעיף זה תהא 
למציע ולא לבעל זיקה )ככל 
שבקשתנו לא תתקבל, ההצהרה 

להינתן  ביחס לבעלי זיקה יכולה
 למיטב הידיעה בלבד(

תינתן למיטב ידיעת החתום הצהרה ה
 עליה

 

קיום / אי  31  .10
קיום 

 קשרים

כאמור  נבקש כי ההצהרה 
בנספח תינתן בשם המציע 
בלבד. נבקש למחוק את 
ההתייחסות בסעיף לבעלי 
מניות, שותפים, בעלי שליטה, 

נושאי משרה ותאגידים קשורים.  
למציע יש בשרשור גם בעלי 
מניות מקרב הציבור )בחו"ל( 
וחברות קשורות רבות בעקיפין 
)שאינן קשורות בהכרח כהוא זה 

ר לפעילותו(. ההצהרה על העד
ניגוד עניינים ברורה ומקובלת, 
אולם באופן שבו היא נוסחה היא 
רחבה מידי, במובן הזה 
שלדעתנו ממילא לא יהיה מדובר 
בניגוד עניינים גם אם בעל מניות 
בשרשור רחוק קשור באופן 
כלשהו עם האוניברסיטה, ולכן 
מוצע להשאיר את העניין למבחן 
ענייני האם יש או אין ניגוד 

 ק.עניינים לספ

מיטב דעתו של ההצהרה מתייחסת ל
 החותם.
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היעדר  34  .11
יחסי 

-מעסיק
 מועסק

נבקש להוסיף כי במקרה של  3
בנושא יחסי עובד הגשת תביעה 

מעביד האוניברסיטה תודיע 
לספק על קיומה של התביעה 

 ותאפשר לו לנהל את ההגנה.

שיפוי יעשה על פי פס"ד חלוט ובכפוף 
 לכך ש: 

מסמכי התביעה או הדרישה  (1)
יועברו לספק מיד עם קבלתם אצל 

 האוניברסיטה 
תנתן לספק אפשרות לנהל את קו  (2)

על ידי ההגנה של עצמו )בין היתר 
 מינוי יועץ משפטי מטעמו(, 

לא ייחתם על ידי האוניברסיטה  (3)
כל הסכם פשרה עם התובע, ללא 

 הסכמת הספק בכתב ומראש.
 

נבקש שקיזוז יהיה בכפוף  3.3 34  .12
ימים ורק של  7להתראה של 
 סכומים קצובים.

 לא

נבקש להבהיר כי על אף האמור  5 אחריות 5  .13
בסעיף או בכל מקום אחר 
בהסכם ו/או במכרז, אחריות 
הספק תוגבל בכל מקרה 

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

 צד ג' כלשהו.

 הסעיף יישאר בעינו
 

יובהר כי בכל מקרה ועל אף 
האמור בכל מקום אחר, הספק 
יישא באחריות לנזק ישיר בלבד 
שייגרם לאוניברסיטה או לצד 
שלישי כלשהו עקב מעשה או 
מחדל, שלו או של מי מעובדיו או 

פי -שלוחיו, במסגרת פעולתם על
חוזה זה. למען הסר ספק, 
מובהר כי הספק לא יישא 
באחריות לכל נזק עקיף, 

אתי, מיוחד או עונשי שייגרם תוצ
לאוניברסיטה ו/או לצד שלישי 
כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, 
רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן 
זמן מחשב, שחזור תוכנות, 
רכישות מוצרים או שירותים 

ידי האוניברסיטה -חלופיים על
)כגון עלות כיסוי(, עלויות זמן 
השבתה. הגבלת אחריות כאמור 

תביעה מכל סוג תחול לגבי כל 
שהוא, תהא עילתה אשר תהא, 
 בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. 

 הסעיף יישאר בעינו
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בכל מקרה, ועל אף האמור בכל 
מקום אחר, גבול אחריות הספק 
לפיצוי בגין נזק ישיר, למעט נזק 
גוף או נזק לרכוש מוחשי, לא 
יעלה על גובה סך כל התמורה 

בתקופה ששולמה בפועל לספק 
החודשים שבסמוך לפני  12של 

אירוע הנזק או שהייתה צפויה 
 להיות משולמת.

 הסעיף יישאר בעינו

יובהר כי פיצוי יהיה בגין נזק 
-מוכח וכי בכל מקרה שיפוי על

ידי הספק יהיה בכפוף למתן 
פסק דין חלוט של ערכאה 
שיפוטית מוסמכת ולכך 
שהאוניברסיטה תיתן לספק 

 / על התביעההודעה מידית 
דרישת התשלום ותיתן לספק 
 שליטה בלעדית על ניהול ההגנה

המו"מ לפשרה )להלן: "תניות  /
השיפוי"(. תניות השיפוי יחולו 
בכל מקום בו האוניברסיטה 
תהיה זכאית לשיפוי מאת 

 הספק.

 לעיל 10ראה האמור בסעיף 

במקרים בהם במסגרת 
השירותים משולבים מוצרים 

בהם שייכות לצד אשר הזכויות 
ג', חובת השיפוי תהא כפופה 
לתנאי השיפוי המצויים ברישיון 

 השימוש הסטנדרטי של היצרן.

 לא

נבקש להבהיר כי דרישות  5.3 אחריות 35  .14
האוניברסיטה תהיינה כפופות 

 להוראות המכרז.

 מקובל

נבקש להבהיר כי לספק ו/או מי  5.4 אחריות 35  .15
מטעמו  לא תהא כל חבות או 
אחריות בגין כל תביעה או 

 הפרה הנובעות מ: 

 

( עמידתו של הספק בתכנוני, 1)
במפרטי או בהוראות 

 האוניברסיטה,  
 מקובל 

( שימוש של הספק במידע 2)
טכני או בטכנולוגיה שסופקו על 

 ידי האוניברסיטה.

נבקש להוסיף "ובלבד שהספק  5.7  35  .16
ינהל את ההגנה מפני תביעה 

 כאמור"

 מקובל 

 לא נבקש למחוק את הסעיף. 5.8 35  .17
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נבקש להוסיף סעיף כח עליון  5 35  .18
 בנוסח הבא: 

"אף צד לא יהיה אחראי 
לעיכובים, תקלות ונזקים 
שנגרמו כתוצאה מכוח עליון. 

עליון", לצורך הסכם זה,  "כח
משמע:  מחלת הקורונה או 
מגיפה אחרת, רעידת אדמה, 
שביתה כללית במשק, שביתה 
בנמל תעופה או במכס או 
בחברת תעופה, מלחמה, 
פעולות איבה, וכל פעולה או 
גורם אחר אשר הוכר על ידי 
מדינת ישראל ככח עליון או אשר 
לספק לא הייתה שליטה עליו 

 יה למנעו"והוא לא יכול ה

 מקובל בניסוח הבא:
"אף צד לא יהיה אחראי לעיכובים, 
תקלות ונזקים שנגרמו כתוצאה מכוח 
עליון. "כח עליון", לצורך הסכם זה, 

כל פעולה או גורם אחר אשר  משמע:
או בית הוכר על ידי מדינת ישראל 

 .ח עליוןוככהמשפט העליון 

נבקש להחריג אחריות לתקלות  5 35  .19
עקב: מים, אש, ונדליזם, מעשה 
בזדון, הפרעה באספקת 
החשמל, מכת ברק או גורם 
אחר שלא בשליטת הספק והוא 

 לא יכול היה למנוע. 
במקרה כאמור הספק יטפל 
בתקלה כנגד תמורה נוספת על 

 בסיס זמן וחומרים.

 6נענה בסעיף 

נבקש להוסיף תת סעיף חדש  5 35  .20
 בנוסח הבא:

"למרות האמור בכל מקום אחר, 
אף צד לא יישא באחריות לנזק 
עקיף או תוצאתי ולמעט במקרה 
של נזק בזדון, נזק גוף או הפרת 
חובת סודיות, אחריות הקבלן לא 
תעלה על גובה התמורה לפי 

 ההסכם".

 לא 

קודם מכל סוג שהוא קניין רוחני  7 37  .21
הינו כעת ויישאר  –של הספק 

בעתיד בבעלותו הבלעדית של 
הספק וכן יוחרג מידע גנרי, 
כללי, מתודולוגיות, שיטות 

הגם   ,know-how-עבודה ו
שנאספו/נוצרו במהלך מתן 
השירותים בהם יינתן 
לאוניברסיטה, ככל שיידרש, 

 רישיון שימוש.

יובהר כי העברת הזכויות 
היה כפופה לתשלום בתוצרים ת

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, 
יובהר כי מקום בו הספק יוכיח כי 
מתודולוגיה, נוסחה, תוכנה או רכיב 

-know(, ידע )off the shelfמדף )
how שיטת עבודה או תהליך ,)

אשר שימשו את הספק   עבודה
במהלך מתן השירותים )"ידע 
מוקדם"(, לא פותחו, הומצאו, נוצרו, 
שודרגו, או עודכנו על ידו או עבורו 
בקשר עם או כנובע ממתן השירות 
לאוניברסיטה על פי הסכם זה, אזי 
זכויות הקניין הרוחני בידע מוקדם 
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מלוא התמורה לספק מאת 
 האוניברסיטה.

וזאת מבלי  כאמור יוותרו בידי הספק,
לגרוע מהזכות של האוניברסיטה ו/או 
מי מטעמה להשתמש בידע המוקדם 
ללא הגבלה וללא עלות נוספת למשך 
כל התקופה בה תעשה האוניברסיטה 

 .בציוד ובמערכתשימוש 

הסכם  38  .22
ההתקשרו

 ת 

"נבקש כי תנאי התשלום ישונו  8.2
 באופן הבא:

 לאחר אספקת הציוד,  70%
 ההתקנה"בסיום  30%-ו

הסעיף יישאר בעינו. המציע ייקח 
 בחשבון את אופן ביצוע התשלום

פי -יובהר כי פיצוי מוסכם על 11  39  .23
סעיפים אלו יינתן רק ככל 
שהאיחור נובע מסיבות התלויות 
בספק בלבד )ולא רק במידה ולא 
נבע מגורם חיצוני כאמור בסעיף 

(. עמידת הספק בלוחות 3
הזמנים הקבועים כפופה 
לעמידה של האוניברסיטה 
במחויבויותיה. איחורים בשל 
עיכובים שאינם בשליטת הספק 

כובים שנובעים מהתנהגות ועי
של האוניברסיטה, יידחו את 
מועד קיום התחייבויות הספק 
בפרק זמן זהה לפרק הזמן בו 
היה קיים העיכוב, כאמור 
בתוספת זמן סביר להתארגנות 

 כפי שייקבע על ידי הספק.  

הוכיח הספק כי תקלה או עיכוב נגרמו 
כתוצאה מגורם חיצוני, אשר אינו 

בשליטתו, וכי קשור בספק ואינו 
הספק )לרבות כל גוף קשור אליו( 
עשה כל שביכולתו באופן סביר כדי 
למנוע ו/או לצמצם אותם, אזי התקלה 
או העיכוב כאמור לא ייחשבו כאי 

  . SLA-עמידה ביעדי ה
 

 נבקש להוסיף את הסעיף הבא: 11.2 39  .24
"לא יוטל קנס בגין תקלות, 
איחור או נזק עקב המזמין או 

שלא בשליטת הספק  גורם אחר
והוא לא יכול היה למנוע אותו. 
מוסכם בזאת כי גובה הקנס 
המצטבר )ככל שיוטל כזה( לא 

מהתמורה בגין  10%יעלה על 
 השירותים"

 לא

נבקש לשנות את הקנסות באופן  11.2.4 39  .25
 הבא:

גובה הפיצוי  –אספקת מערכת 
משווי הציוד  0.5%יהיה בשווי 

איחור, שבאיחור, על כל שבוע 
 10%עד לתקרה מצטברת של 

 מהתמורה על פי ההסכם.

 מקובל

26.  39 11.2.4 
 3סעיף 

 בטבלה

 – 3לא ברורה הכוונה בסעיף 
 מה ההפרה בגינה מוטל הקנס?

 ההפרות המפורטות בטבלה
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נבקש להפחית את סכומי  11.2.4 39  .27
הפיצויים המוסכמים, וכן לקבוע 
גרייס לפני גביית הפיצוי 

במקרה של  המוסכם, למשל
עיכוב באספקת המערכת, 

ימי  5הקנסות יחולו רק לאחר 
 עיכוב ולא מייד.

 מקובל

 5%נבקש להגביל בתקרה של 
מסך התמורה החוזית השנתית 

פי הסכם זה, -המגיעה לספק על
את סך כל הפיצויים שישולמו 

פי סעיף זה כפיצויים -על
מוסכמים, כמקובל במקרים 

 אלה.

 מקובל

נבקש כי קיזוז על פי הסכם זה  11.2.5 39  .28
 יהיה בכפוף להוראות הדין.

 מקובל

נבקש לקבוע, כי חילוט הערבות  12 39  .29
יבוצע אך ורק במקרה של הפרה 
יסודית וזאת לאחר הודעה 

יום ומתן  30מראש ובכתב של 
ארכה לתיקון ההפרה בטרם 

 חילוט הערבות.

 לא מקובל

נבקש, כי הסכום שיחולט ישקף 
הנזק שנגרם בפועל וכי את 

 הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.

 לא מקובל

יובהר כי הסעיף  - 12.3סעיף 
יוכפף בכל מקרה למגבלת 
האחריות ותנאי השיפוי 

להסכם  7המבוקשים לסעיף 
 לעיל.

 יישאר בעינוהסעיף 

יובהר כי הערבות  - 12.5סעיף 
ידי הספק במסגרת -הניתנת על

המכרז, מטרתה להבטיח את כל 
פי תנאי -התחייבויותיו על

המכרז. הדרישה אותה מעמיד 
הסעיף להשלמת גובה הערבות 
המקורית בכל פעם במקרה וזו 
תמומש, הרי שמשמעותה 
העמדת ערבות שאינה מוגבלת 
בסכום באופן שהינו חסר כל 
פרופורציה להתחייבויות הספק 
במסגרת המכרז. נוכח האמור 

 .לעיל נבקש למחוק את הסעיף

 יישאר בעינוהסעיף 

נבקש למחוק את הסעיף, אחרת  12.5 40  .30
 אין תקרה על גובה הערבות.

 הסעיף יישאר בעינו

ביטול  40  .31
ההסכם 

13.1 ,
13.3 

נבקש להבהיר כי בכל מקרה 
תינתן לספק התראה בכתב של 

 כן
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יום לתיקון הפרה יסודית  15 ופקיעתו
יום  30והתראה בכתב של 

לתיקון הפרה רגילה, ורק אם לא 
ידי -תוקנו ההפרות כאמור על

הספק, יהיה זכאי המזמין 
לסעדים כלשהם לרבות ביטול 
ההסכם, חילוט הערבות ו/או 

 ביצוע עצמי.

להוסיף לאחר המילה נבקש  13.2 40  .32
 3-"בעבר", את המילים "יותר מ

 פעמים".

 לא

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את  13.8.2 40  .33
המילים "והאירוע הנ"ל לא בוטל 

 יום". 30בתוך 

 כן

נבקש להבהיר כי רק במקרה  13.9 41  .34
שבו משבר הקורונה משפיע 
באופן ישיר על אפשרות אספקת 
השירותים, תוכל האוניברסיטה 

 להקפיא את ההתקשרות.

 לא

מובהר כי בכל מקרה של סיום  13.11 41  .35
ההתקשרות מכל סיבה, תשלם 
האוניברסיטה לספק בגין 
שירותים שסופקו, עבודות 
בתהליך וכן בגין התחייבויות 
כלפי צדדים שלישיים שלא ניתן 

 לבטלן.

 מקובל

נספח  43  .36
התחייבות 

 לסודיות

נבקש כי ההתחייבות תוגבל  18
שנים לאחר תום  5לתקופה בת 

 תקופת ההסכם.

 לא

נבקש להבהיר כי חובת הסודיות  18 43  .37
של הספק ושל עובדיו ו/או מי 
מטעמו תחול למשך תקופת 
ההתקשרות בין הצדדים ולמשך 

 שנים לאחר מכן בלבד. 3

 לא

מהגדרת  נבקש להחריג 19 43  .38
"המידע" גם את החריגים 

( מידע שגילויו נדרש 1הבאים: )
-( מידע שפותח על2פי דין; )-על

ידי הספק באופן עצמאי ללא 
( ידע, רעיונות, 3שימוש במידע; )

תפישות וניסיון מקצועיים 
(know-how שהצטברו בידי )

הספק הנוגעים לתחום פעילותו 
 ואינם ייחודיים לאוניברסיטה.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, 
יובהר כי מקום בו הספק יוכיח כי 
מתודולוגיה, נוסחה, תוכנה או רכיב 

-know(, ידע )off the shelfמדף )
how שיטת עבודה או תהליך ,)

אשר שימשו את הספק   עבודה
במהלך מתן השירותים )"ידע 
מוקדם"(, לא פותחו, הומצאו, נוצרו, 
שודרגו, או עודכנו על ידו או עבורו 
בקשר עם או כנובע ממתן השירות 
לאוניברסיטה על פי הסכם זה, אזי 
זכויות הקניין הרוחני בידע מוקדם 

וזאת מבלי  כאמור יוותרו בידי הספק,



 מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות
  יחידת המכרזים
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לגרוע מהזכות של האוניברסיטה ו/או 
מי מטעמה להשתמש בידע המוקדם 
ללא הגבלה וללא עלות נוספת למשך 
כל התקופה בה תעשה האוניברסיטה 

 .בציוד ובמערכתשימוש 

נבקש להוסיף סעיף לפיו  19 43  .39
ההתחייבות לא תחול על גילויו 

פי דין, ובלבד שתינתן -נדרש על
למזמין הודעה מוקדמת במועד 
המוקדם האפשרי לצורך 

 התגוננות מפני גילוי כאמור 

 מקובל

 
 
 
 
 



 אילן-אוניברסיטת בר
 אגף תקשוב

 

 8/20מס':  מכרז
 hyper convergedאספקת מערכת 

infrastructure 
 

 29עמוד 

 ( 1ב') 2נספח 
 1976 –ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2תצהיר בהתאם לסעיף 

 
לומר את אני הח"מ _____________________  ת.ז. ________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי 

 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 16/17אילן שמספרו -הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר[במקרה של יחיד]
 )להלן: "המכרז"(. 

"הגוף"(, בו  –________________________, )להלן הנני נותן/נת תצהיר זה בשם  [במקרה של תאגיד] 
הנני משמש/ת _______ ]למלא תפקיד[, המבקש להתקשר במכרז. אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר 

 זה בשם הגוף.

ב 2"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף -בתצהירי זה משמעות המונחים "בעל זיקה", "עבירה", "הורשע" ו
. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי 1976-בוריים, התשל"ולחוק עסקאות גופים צי

 אני מבין/ה אותם.

 הגוף הינו "תושב ישראל" .

למיטב ידיעתי הגוף ו"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי 
; חוק 1987-ם: חוק שכר מינימום, התשמ"ז, לפי אחד או יותר מהחוקים הבאי2002באוקטובר  31יום 

 . 1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

 או

באוקטובר  31למיטב ידיעתי הגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום 
; חוק עובדים זרים )איסור 1987-תשמ"ז, לפי אחד או יותר מהחוקים הבאים: חוק שכר מינימום, ה2002

אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה  - 1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א
 למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.          

   

 ]שם וחתימה[

 

 אישור

מ, ____________, עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב אני הח"
__________________  בישוב/עיר _________  מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 
ת.ז. _____________ / המוכר/ת   לי  באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

 ה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם/ה עליה בפני.ת/יהי

 
 

   

 תאריך חותמת ומספר רישיון עורך דין חתימת עוה"ד 

 


