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.1

רצ"ב תשובות המוסד לביטוח לאומי (להלן – "המוסד") לשאלות שהתקבלו עד לתאריך  ,10/2/21לפי סדר הסעיפים
במכרז.

.2

הבהרות המוסד להלן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי והוראות המכרז וההסכם בין הצדדים .ההבהרות מחייבות את
המציעים וגוברות על הנוסח המובא במכרז במקרה של סתירה ו/או אי התאמה.

.3

יש לצרף להצעה כנספח  0.3.5תדפיס של תשובות המוסד ,חתום על ידי מורשי החתימה של המציע ,כאמור בסעיף
 0.3.5.9במכרז.

בברכה,
המוסד לביטוח לאומי

דף 1

המוסד לביטוח לאומי
מינהל תמ"מ
מס'

רכיב

סעיף במכרז
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תשובה

פרוט השאלה

האם נדרשת התקנה עבור מצלמות באתרי הלקוח לא נדרשת התקנה באתרי המוסד .ההתקנה תתבצע על ידי
עובדי המוסד.
השונים?

)1

כללי

)2

0.1.5
0.1.8

)3

0.1.18

נבקש למחוק את המילים "לשביעות רצונו של המוסד" ,אין שינוי במסמכי המכרז.
שכן מדובר במדד עמום וסובייקטיבי שאין לספק את מובהר בזאת ,כי משמעות המילים "לשביעות רצונו של
היכולת להיערך לעמידה בו ואין זה סביר להתלות את המוסד" היא בכפוף לתנאי המכרז וההסכם.
תשלום התמורה בעמידה במדד שכזה .הספק נערך
למתן השירותים בהתאם לדרישות המכרז וההסכם.
ההבהרה רלוונטית גם לסעיף .0.7.1.9
הבהרה זו רלוונטית גם לסעיף  0.7.1.9למסמכי המכרז.

)4

0.6.8.4

נבקש להוסיף לסעיף הנ"ל כי במידה אחד מהמוצרים יהיו מובהר בזאת ,כי במקרה ואחד המוצרים יוכרז
 end of lifeיהיה ניתן לספק מוצר אשר יחליף אותו ויענה במהלך תקופת ההתקשרות ,הזוכה מתחייב לספק מוצר חליפי
חדש ,שעומד בכל דרישות המפרט הטכני במכרז ,ברמה זהה
לאותן הדרישות.
או ברמה טובה יותר לעומת המוצר המוחלף וזאת ללא שינוי
במחיר המוצר ,והכול בכפוף לאישור הגורמים המקצועיים
במוסד.
מודגש ומובהר בזאת ,שאין להציע במכרז ציוד END OF
 LIFEאו ציוד שהיצרן ו/או היבואן הרשמי הודיעו על כוונה
להפסיק את השיווק ו/או התמיכה בציוד ,כאמור בסעיף
 0.6.8.4במכרז.

)5

0.7.1.8

נבקש כי הסכום שיחולט ישקף את הנזק שנגרם בפועל אין שינוי במסמכי המכרז.
כך שהערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.
התשובה רלוונטית גם לסעיף  5ו' בהסכם.
הבהרה זו רלוונטית גם לסעיף 5ו' להסכם.

מבקשים לאפשר הגשת הצעה רק לחלק מהפריטים.

לא מקובל.
לא ניתן להגיש הצעות רק לחלק מהמוצרים ו/או לחלק
מהדרישות ,כאמור בסעיף  0.1.5ובסעיף .0.1.8

END OF LIFE
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המוסד לביטוח לאומי
מינהל תמ"מ
מס'

רכיב

סעיף במכרז

)6

0.7.2

)7

0.7.2.4
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פרוט השאלה

תשובה

נבקש להבהיר כי שירותי האחריות ,התמיכה ,והתחזוקה
לרבות בתקופת האחריות ,אינם כוללים טיפול בנזק או
תקלה אשר נגרמו בשל המקרים המפורטים להלן)1( :
שימוש או הפעלה לא נכונים של המוצרים או של כל חלק
מהם )2( .ביצוע עבודה או שינויים במוצרים או בכל חלק
מהם על ידי גורם כלשהו לבד מעובדי נותן השירותים או
קבלני משנה שלו )3( .מעשה זדון ,תאונה ,כוח עליון או
פגעי טבע למיניהם ,הזנחה ,נזק בשל אש או מים,
הפרעות חשמליות או סיבות אחרות שמעבר לשליטתו
של נותן השירותים )4( .תחזוקה או כיול לקויים או בלתי
נאותים )5( .תנאי אתר שאינם הולמים או אי עמידה
בדרישה לקיום סביבת עבודה נאותה )6( .הובלה שלא
על ידי נותן השירותים )7( .הפסקות ו/או הפרעות ו/או
שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו בשל מערכות
המזמין ו/או רשת הטלפונים הציבורית ו/או בשל כל רשת
תקשורת אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב
תקשורת אחר ( )8תקלות בתוכנה שאיננה נתמכת ע"י
היצרן ( )end of supportותמיכה זו נדרשת
לפתרונה/תקלות בחומרה שאיננה נמכרת ע"י היצרן
( )End of lifeותמיכה זו נדרשת לפתרונה.
הבהרה זו רלוונטית גם לסעיף  0.7.8למסמכי המכרז
ולסעיף  11להסכם.

אין שינוי במסמכי המכרז.
תנאי האחריות (לרבות הגבלת אחריות) יהיו כאמור בסעיף
 0.1.14ובסעיף  0.7.8במכרז.
התשובה רלוונטית גם לסעיף  0.7.8ולסעיף  11בהסכם.

נבקש להבהיר כי הספק לא יהיה אחראי לכל דבר ועניין אין שינוי במסמכי המכרז.
הקשור למכרז זה ומסופק למוסד על ידי צדדים שלישיים
שאינם מטעמו של הספק ,לרבות שירותים ו/או מוצרים.

דף 3
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פרוט השאלה

תשובה
לא מאושר.
הספק יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו
רלוונטי לדרישות המוסד ,לרבות מחירים ,שמות מבוטחים או
ספקים אחרים ,כתובות ,מידע עסקי סודי וכיוצ"ב.
לחילופין אפשר להמציא תמצית פוליסה מאת חברת הביטוח
ובה תיאור הכיסוי והנדרש על פי המכרז זה .המסמך יהיה
חתום על ידי חברת הביטוח.

)8

0.7.5.1

מבוקש כי המילים "הפוליסות ו" תמחקנה.

)9

0.7.5.2

מבוקש כי:
א .המילים "הפוליסות ו" תמחקנה.
ב .המילים "עד  14ימי עבודה" תמחקנה.

)10

0.7.5.4

מבוקש כי הסעיף יימחק .תשומת לב עורך המכרז כי לא מאושר .ראה תשובה  8לעיל.
פוליסות הביטוח של המציע כוללות מידע רב ,מסחרי
וסודי שאינו רלוונטי לפעילות נשוא המכרז ולכן הדרישה
להמצאת פוליסות הביטוח אינה סבירה בנסיבות העניין.
למותר לציין כי בהתאם להוראות חוזר הפיקוח על
הביטוח מס'  6-1-2019מיום  15.5.2019חברות הביטוח
אינן מורשות לחתום על כל מסמך אחר מלבד אישור
הביטוח בנוסח האחיד ,ולכן האלטרנטיבה המוצעת
בסעיף זה (לעניין תמצית הכיסוי) אינה יישימה .לאור
האמור לעיל ,עורך המכרז מתבקש להסתפק באישור
עריכת הביטוח כמקובל.

)11

0.7.5.6

מבוקש כי הסעיף יימחק .תשומת לב עורך המכרז כי לא סעיף  0.7.5.6במכרז מבוטל בזאת.
ניתן לשנות את דרישות הביטוח במכרז באופן חד צדדי
לאחר פרסום המכרז והמציע כמובן לא יכול להתחייב
לדרישות ביטוח שלא הובאו לידיעתו ובחינתו טרם הגשת
ההצעה.
דף 4

א.

אין שינוי במסמכי המכרז .ראה תשובה  8לעיל.

ב.

אין שינוי במסמכי המכרז.
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תשובה

)12

0.7.7.2

האם אפשר לרכז הזמנות בהיקף מינימאלי של 1000
 ₪להזמנה ?

בכוונת המוסד להוציא הזמנות מרוכזות ככל הניתן אולם ללא
התחייבות להיקף מינימאלי כל שהוא.

)13

0.7.8.2

"הזוכה מתחייב להחליף על חשבונו"...האם הספק הזוכה המוסד ירכז את המוצרים התקולים המיועדים להחלפה במקום
נדרש לשלוח את המוצר החדש ולאסוף את התקול בכל מרכזי (במחסן המוסד בבית שמש) והזוכה יידרש להגיע לשם
בתיאום מראש על פי קריאה של מנהל מחסן ארצי ולהחליף
מקום בו יהיה מקרה אחריות?
את הציוד התקול בציוד תקין חדש.

)14

0.7.10.1

)15

0.18.1

נבקש למחוק את המשפט השני בסעיף .המחאת זכויות אין שינוי במסמכי המכרז.
והתחייבויות משמעה העברת אותן זכויות והתחייבויות התשובה רלוונטית גם לסעיף  21להסכם.
מהצד המעביר לצד הנעבר ,שהינו מוסכם על המוסד.
הבהרה זו רלוונטית גם לסעיף  21להסכם.

)16

0.18.2

נבקש הבהרה לתקן הסעיף בהתאם להגבלות האחריות אין שינוי במסמכי המכרז.
המקובלות בהסכמים מסוג זה ,ובהתאם נבקש כי יובהר
שעל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,אחריותו של
הספק הזוכה תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד אשר
נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הזוכה ו/או מי
מטעמו בלבד והזוכה לא יישא באחריות לנזקים עקיפים
ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים ,לרבות אך לא רק ,אובדן
נתונים.

נבקש להבהיר כי המוסד יישא באחריות מלאה לכל אין שינוי במסמכי המכרז.
הוראה ו/או הנחיה שתינתן על-ידי נציג המוסד ו/או מי התשובה רלוונטית גם לסעיף  0.18.7במכרז.
מטעמו ולהשלכות ותוצאות ביצועה ,זאת בכפוף למתן
התראה מטעם הספק בדבר התוצאות ו/או ההשלכות
העשויות לנבוע כתוצאה מאותה הוראה ו/או הנחייה.
הבהרה זו רלוונטית גם לסעיף  0.18.7למסמכי המכרז.

דף 5

המוסד לביטוח לאומי
מינהל תמ"מ
מס'
)17

רכיב

סעיף במכרז
0.18.2
0.18.3
0.18.5
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תשובה

פרוט השאלה

נבקש כי על אף האמור בכל מקום אחר במכרז ו/או אין שינוי במסמכי המכרז ,ביחס לכל השאלות ולכל הסעיפים
האמורים.
בהסכם:
 .1כל צד יישא באחריות המוטלת עליו על פי דין ,במיוחד
בכל הנוגע לנזק גוף ו/או לרכוש (רלוונטי במיוחד ביחס התשובה רלוונטית לסעיפים  0.18.5 ,0.18.3 ,0.18.2וגם
לסעיף  7להסכם.
לסעיף .)0.18.5
 .2הספק יהא אחראי לנזק ישיר בלבד ולא יישא
באחריות לכל נזק עקיף ,תוצאתי ,מיוחד או עונשי,
שייגרם למזמין ו/או מי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו,
לרבות אובדן הכנסה ואובדן רווח.
 .3גבול אחריות הספק בגין נזקים כלשהם לא יעלה על
סך כל התמורה ששולמה בפועל לספק בתקופה של
 12החודשים שבסמוך לפני אירוע הנזק.
 .4הספק לא יהיה אחראי לכל נזק שהוא שנגרם
בנסיבות שאינן בשליטתו סבירה של הספק ,לרבות
כתוצאה מאירוע של כוח עליון.
הגבלות האחריות כאמור תחולנה לגבי כל תביעה מכל
סוג שהוא ,תהא עילתה אשר תהא ,בין חוזית ,בין נזיקית
ובין אחרת.
הבהרה זו רלוונטית גם לסעיף  7להסכם.

דף 6
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מכרז לאספקת מצלמות רשת ואוזניות מחשב
מכרז מס' ת (2020 )26
תשובה

פרוט השאלה

)18

0.18.4

אנא הבהירו – האם הכוונה שבנוסף ומבלי קשר לחילוט
כאמור בסעיף  ,0.18.4המוסד יהא זכאי לקזז כל נזק שיגרם
הערבות תעמוד למוסד זכות הקיזוז מסכומים שמגיעים
לו ע"י הזוכה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו מכל סכום שיגיע
לספק? במידה וזו כוונתכם נבקש כי:
לזוכה ,וזאת ללא כל קשר לחילוט הערבות.
 .1זכות הקיזוז תחול רק ביחס לסכום קצוב ולא ביחס
 .1אין שינוי במסמכי המכרז.
לנזקים שלא הוכחו ,וכי זכות הקיזוז תוגבל
לתשלומים המגיעים לספק עפ"י הסכם זה בלבד.
 .2אין שינוי במסמכי המכרז.
 .2סכום החילוט ישקף את גובה הנזק ויעשה בהודעה
מראש.
 .3אין שינוי במסמכי המכרז.
 .3במקרה שבו גובה הנזק אינו עולה על סכום הערבות
 המוסד לא יבקש לממש זכות קיזוז וזכות חילוטביחד ,שכן אז מדובר בכפל פיצוי.

)19

0.18.6

נבקש למחוק את המילה "יפצה" .ביחס לשיפוי נבקש:
 .1להכפיף את השיפוי לכך שהמוסד יודיע מיידית לספק
אודות התביעה/דרישת התשלום ,המוסד ישתף
 .2אין שינוי במסמכי המכרז.
פעולה עם הספק ויעניק לו את השליטה הבלעדית על
 .3אין שינוי במסמכי המכרז.
ניהול ההגנה או המו"מ להסדר פשרה .בכל מקרה
מחויבותו של הספק לשפות תיווצר עם קבלת פסק
דין חלוט של רשות שיפוטית מוסמכת המחייב התשובה רלוונטית גם לסעיף  11ח' להסכם.
תשלום כאמור.
 .2להכפיף את השיפוי לסעיף הגבלת האחריות.
 .3כמו כן נבקש כי חובת השיפוי בנוגע למוצרי צדדים
שלישיים ,תהא כפופה לתנאי השיפוי המצויים
ברישיון השימוש הסטנדרטי של יצרן המוצר כאמור.
הבהרה זו רלוונטית גם לסעיף 11ח' להסכם.
 .1אין שינוי במסמכי המכרז.

דף 7

המוסד לביטוח לאומי
מינהל תמ"מ
מס'

רכיב

סעיף במכרז

מכרז לאספקת מצלמות רשת ואוזניות מחשב
מכרז מס' ת (2020 )26
תשובה

פרוט השאלה

)20

0.18.8

נבקש כי במקרה של סתירה בין הצעת הספק לבין אין שינוי במסמכי המכרז.
המפרט ,נבקש כי יגברו הוראות ההצעה ,שהרי ההצעה התשובה רלוונטית גם לסעיף  6להסכם.
מפרטת את אופן המענה למפרט ,ובכך שההצעה זכתה
היא למעשה קיבלה את אישור המזמין לתוכנה.
הבהרה זו רלוונטית גם לסעיף  6להסכם.

)21

0.19.2

נבקש להבהיר כי גם סיום כאמור בסעיף זה יהיה בהודעה אין שינוי במסמכי המכרז .כאמור בסעיף  0.19.1במכרז.
מוקדמת בכתב של  60ימים.

)22

0.19

נבקש כי יובהר שהזוכה לא יידרש להחזיר למוסד תשלום מובהר כי במקרה של ביטול ההתקשרות ,בכל הנוגע להזמנות
בגין מוצרים שהוזמנו עבור המוסד על פי הזמנתו ואשר מוצרים שלא ניתן לבטלן ,המוסד ישלם לזוכה עבור המוצרים
האלה לאחר אספקתם למוסד בהתאם לתנאי המכרז.
הזמנתם אינה ניתנת לביטול

)23

0.19

נבקש שיובהר כי התשלום בגין דמי תחזוקה משולם
מראש עבור תקופה מסוימת (כגון שנה) והמוסד לא
יהיה זכאי להחזר בגין החלק היחסי בגין התקופה שבה
לא יסופק שירות התחזוקה עקב הפסקת ההתקשרות
על ידו.

אין במכרז כל תשלום עבור דמי תחזוקה ו/או עבודה כל שהיא
מלבד הדרישה לאחריות למוצרים למשך שנתיים כלולה
במחיר המוצר.
מובהר כי במקרה של ביטול ההתקשרות ,הזוכה ו/או מי
מטעמו ימשיך במתן שירות התחזוקה למוצרים שהזוכה סיפק
למוסד עד תום תקופת האחריות (שנתיים) עבורם ,כאמור
בסעיף  0.19.5במכרז.

)24

0.19

נבקש להוסיף תת סעיף לפיו במקרה של סיום מטעמי ראה תשובה לשאלות ( 22,23סעיף  0.19במכרז).
נוחות כאמור בסעיף  0.19.1-0.19.2המזמין ישלם עבור התשובה רלוונטית גם לסעיף  10להסכם.
עבודה שבוצעה ע"י הספק בפועל ,וכן עבור מוצרים
שנרכשו ו/או אשר הוחל בתהליך רכישתם על ידי הספק
לבקשת המוסד (או כל הוצאה שהוצאה לצד שלישי ואינה
ניתנת לביטול).
הבהרה זו רלוונטית גם לסעיף  10להסכם.

דף 8

המוסד לביטוח לאומי
מינהל תמ"מ
מס'
)25

)26

רכיב

מכרז לאספקת מצלמות רשת ואוזניות מחשב
מכרז מס' ת (2020 )26

סעיף במכרז פרוט השאלה
במפרט הטכני צוין שהמצלמה המוצעת חייבת להיות
סעיף 3.1-2
מתוצרת אחד מהיצרנים הבאים בלבד, Microsoft :
סעיף 3.2-2
.Blaupunkt , Logitech , Sony
נספח  3.1סעיף  2אנו מבקשים להגיש מצלמות מיצרן עולמי בשם
נספח  3.2סעיף . Accutone 2
סעיף 3.1-2
סעיף 3.2-2

אנו מבקשים לקבל אפשרות להציע מצלמות מתוצרת

AVAYA

תשובה
מובהר בזאת ,כי ניתן להציע מצלמות גם מתוצרת היצרן
.Accutone

מובהר בזאת ,כי ניתן להציע מצלמות גם מתוצרת היצרן
.AVAYA

נספח  3.1סעיף 2
נספח  3.2סעיף 2

)27

סעיף 3.1-2

האם ניתן להציע מוצרים מתוצרת היצרן ? Raznik

סעיף 3.2-2

הבקשה אינה מאושרת ,מכיוון שהציוד המוצע אינו עונה על
צרכי המוסד ,כפי שהוגדרו על ידי הגורמים המקצועיים במוסד.

נספח  3.1סעיף 2
נספח  3.2סעיף 2

)28

נספח – 0.6.3
תצהיר בהתאם
לחוק עסקאות
גופים ציבוריים

באשר לדרישה להצהרה ביחס ל"בעל זיקה"  -נבקש מובהר בזאת ,כי הצהרת המציע ביחס לבעלי הזיקה יכולה
להבהיר כי המציע הינו חברה בת של חברה ציבורית ,להינתן למיטב ידיעתו בלבד.
אשר נשלטת ,בשרשור ע"י חברה ציבורית זרה .בשים לב התשובה רלוונטית גם לסעיף  11ט' להסכם.
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:
 .1ההתייחסות בסעיף זה תהא למציע ולא לבעל
זיקה.
 .2לחילופין ,ככל שבקשתנו לא תתקבל ,ההצהרה
ביחס לבעלי זיקה יכולה להינתן למיטב הידיעה
בלבד.

דף 9

המוסד לביטוח לאומי
מינהל תמ"מ
מס'

רכיב

סעיף במכרז

מכרז לאספקת מצלמות רשת ואוזניות מחשב
מכרז מס' ת (2020 )26
תשובה

פרוט השאלה
הבהרה זו רלוונטית גם לסעיף 11ט' להסכם.

)29

נספח - 0.6.6
היעדר ניגוד
עניינים

סעיף  - 4נבקש לקבוע נוהל לכל מקרה שיתעורר ניגוד אין שינוי במסמכי המכרז.
עניינים ,שכן אין באפשרות הספק להתחייב לפעול לפי בכל מקרה של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ,על המציע
הנחיות המוסד באופן שרירותי ומבלי לבחון את להודיע למוסד באופן מיידי ולפעול בהתאם להוראות המוסד,
ההשלכות הנובעות מהוראות המוסד.
כאמור בנספח .0.6.6

)30

נספח – 0.6.8
הצהרת
המשתתף
במכרז

סעיף  - 4נבקש להוסיף בסוף הסעיף "ובכפוף למקרים אין שינוי במסמכי המכרז.
שהוחרגו משירותי האחריות" ,כך ששירותי האחריות ראה תשובה לשאלה  6לעיל (סעיף  0.7.2במכרז).
והתחזוקה אינם כוללים טיפול בנזק או תקלה אשר נגרמו
בשל המקרים המפורטים בהערתנו לסעיף 0.7.2
למסמכי המכרז.

)31

הסכם

סעיף 7

נבקש הבהרה לתקן הסעיף בהתאם להגבלות האחריות אין שינוי במסמכי המכרז.
המקובלות בהסכמים מסוג זה ,ובהתאם נבקש כי יובהר
שעל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,אחריותו של
הספק הזוכה תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד אשר
נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הזוכה ו/או מי
מטעמו בלבד והזוכה לא יישא באחריות לנזקים עקיפים
ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים ,לרבות אך לא רק ,אובדן
נתונים .כמו בן ,נבקש שיובהר כי הספק ישא באחריות
כאמור עד לתקרה כוללת ומצטברת של התמורה החוזית
השנתית המגיעה לו מכוח הסכם זה.

)32

הסכם

סעיף 11

נבקש כי יובהר כי האחריות הניתנת על ידי הזוכה הינה אין שינוי במסמכי המכרז.
בכפוף למדיניות היצרן והאחריות הניתנת על ידו ,לרבות תנאי האחריות (לרבות הגבלת אחריות) יהיו כאמור בסעיף
לעניין תחילת תקופת האחריות והיקפה וכי הזוכה לא  0.1.14ובסעיף  0.7.8במכרז.
יישא באחריות לתקלות אשר מקורן בנזק שנגרם בזדון
ו/או ברשלנות חמורה על ידי המוסד ו/או מי מטעמו ו/או
בשל שימוש בציוד שלא על פי הוראות הזוכה ו/או היצרן,
נזק שאירע כתוצאה מתקלה בזרם החשמל ,כוח עליון,
דף 10

מכרז לאספקת מצלמות רשת ואוזניות מחשב
מכרז מס' ת (2020 )26

המוסד לביטוח לאומי
מינהל תמ"מ

תשובה

פרוט השאלה

מס'

רכיב

סעיף במכרז

)33

הסכם

סעיף  14א'

נבקש הבהרה להוסיף בסוף השורה הראשונה את אין שינוי במסמכי המכרז.
המילים" :מסיבות התלויות בזוכה ו/או מי מטעמו בלבד".

)34

הסכם

סעיף  14ב'

נבקש כי המוסד לא יבצע ביצוע עצמי או באמצעות אחר אין שינוי במסמכי המכרז.
אלא אם ביטל את החוזה ,וכן כי תינתן לספק הודעה
בכתב ושהות סבירה לתקן את הטעון תיקון לפני שיבצע
בעצמו או באמצעות אחרים.

)35

הסכם

סעיף  23ג'

נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את המילים "למעט אין שינוי במסמכי המכרז.
תשלום התמורה בגין שירותים שניתנו עד למועד הסיום
ו/או הביטול של ההסכם".

)36

הסכם

סעיף  24ה'

נבקש לקבוע כי ביצוע ביקורת כאמור תיעשה בתיאום עם אין שינוי במסמכי המכרז.
הספק ,בשעות העבודה המקובלות וביחס לאמור בסעיף הסעיף ברור.
זה בלבד .כמו כן ,נבקש כי מי מטעמו של המזמין אשר
יבצע את הביקורת/הביקור יתחייב לשמירת סודיות בנוגע
למידע סודי של הספק אליו ייחשף במהלך הביקור.

)37

הסכם

סעיף  25א'

נבקש למחוק את המילה כל מהמשפט הראשון אשר אין שינוי במסמכי המכרז.
נמצא בסעיף א'( .עמוד )70

)38

הסכם

סעיף  25ב'

ברק ,אש ,מים ,אסון טבע ,ציוד שטופל או שנעשה ניסיון
לתקנו שלא על ידי הזוכה.

מבוקש כי:
א .לאחר המילים "על פי הסכם זה" ייכתב "כנגד
הסיכונים המבוטחים בביטוח אש מורחב".

דף 11

א .אין שינוי במסמכי המכרז.
ב .אין שינוי במסמכי המכרז.

מכרז לאספקת מצלמות רשת ואוזניות מחשב
מכרז מס' ת (2020 )26

המוסד לביטוח לאומי
מינהל תמ"מ

תשובה

פרוט השאלה

מס'

רכיב

סעיף במכרז

)39

הסכם

סעיף  25ב'

נבקש להסיר את המילים "בשמו ובשם מי מטעמו" וכן
להוסיף בסיפא "האמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק
בזדון".

)40

הסכם

סעיף  25ב'

נבקש להוסיף בסוף סעיף ב' את המשפט הבא " :פטור אין שינוי במסמכי המכרז.
כאמור לא ינתן במקרה של נזק בזדון"

)41

הסכם

סעיף  25ג'

מבוקש כי:
א .המילים "בפוליסות ו" תמחקנה.
ב .הסיפא לסעיף ,החל מהמילים "על הזוכה יהיה"
תמחקנה.

)42

הסכם

סעיף  25ג'

נבקש למחוק את המילים "על הזוכה יהיה לקבוע
ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על
מנת למנוע הפסד לו ,למוסד ולצד שלישי".

)43

הסכם

סעיף  25ו'

מבוקש כי המילים " 14ימי עבודה" תמחקנה.

)44

הסכם

סעיף  25ו'

)45

הסכם

סעיף  25ו'

ב .המילים "שניתן היה לבטח אותם" תמחקנה
ובמקומן ייכתב "שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי
הביטוח"

נבקש להסיר את המילים" :ואת הפוליסות בהן נכללים
הביטוחים"
נבקש לרשום את סעיף בצורה הבאה 14 " :ימי עבודה
לפני החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת המוסד על
הסכם זה ,ימציא הזוכה למוסד אישור קיום ביטוחים כפי
הנדרש על פי הסכם זה  ,כשהוא חתום ע"י חברת ביטוח

דף 12

אין שינוי במסמכי המכרז.

א .אין שינוי במסמכי המכרז.
ב .אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.

לא מאושר .ראה תשובה  8לעיל.

אין שינוי במסמכי המכרז.

מכרז לאספקת מצלמות רשת ואוזניות מחשב
מכרז מס' ת (2020 )26

המוסד לביטוח לאומי
מינהל תמ"מ

תשובה

פרוט השאלה

מס'

רכיב

סעיף במכרז

)46

הסכם

סעיף  25ז'

מבוקש כי:
א .המילים " 14ימי עבודה" תמחקנה.
ב .המילים "ו/או בפוליסות" תמחקנה.

)47

הסכם

סעיף  25ז'

נבקש להסיר את המילה" :לפני" ולהחליפה במילה:
"לאחר" .כמו כן ,נבקש להסיר את המילים "ו/או
בפוליסות".

לא מאושר .ראה תשובה  8לעיל.

)48

הסכם

סעיף  25ח'

נבקש להסיר את המילים "ו/או בפוליסות".

לא מאושר .ראה תשובה  8לעיל.

)49

הסכם

סעיף  25ט'

מבוקש כי המילים "ו/או הפוליסות" תמחקנה.

)50

הסכם

סעיף  25י'

נבקש להסיר את המילים "את הפוליסות ו/או" .במשפט
העוקב ,נבקש להסיר את המילים "ו/או הפוליסות".

)51

הסכם

סעיף  25יג'

מבוקש כי המילים "העתקי הפוליסות" תמחקנה.

)52

הסכם

סעיף  25יג'

נבקש להוריד את המילה "המקורי".

)53

הסכם

סעיף  25יד'

מבוקש כי המילים "הביטוחים הנ"ל ...שהסדיר"
תמחקנה ובמקומן ייכתב "ביטוח הרכוש שערך בקשר
לפעילותו נשוא הסכם זה".

בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח
הנדרשים"
א .אין שינוי במסמכי המכרז.
ב .אין שינוי במסמכי המכרז .ראה תשובה  8לעיל.

לא מאושר .ראה תשובה  8לעיל.

לא מאושר .ראה תשובה  8לעיל.

לא מאושר .ראה תשובה  8לעיל.
אין שינוי במסמכי המכרז.

דף 13

אין שינוי במסמכי המכרז.

מכרז לאספקת מצלמות רשת ואוזניות מחשב
מכרז מס' ת (2020 )26

המוסד לביטוח לאומי
מינהל תמ"מ

תשובה

מס'

רכיב

סעיף במכרז

פרוט השאלה

)54

הסכם

סעיף  25טו'

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "כמבוטח נוסף" .סעיף  25טו' ישונה כדלקמן :בסוף הסעיף יתווספו המילים
"כמבוטח נוסף".

)55

הסכם

סעיף  25טז'

מבוקש כי המילים "ו/או הפוליסות" תמחקנה

)56

הסכם

סעיף  25יז'

מבוקש כי:
א .המילים "כיסוי זיהום פתאומי" תמחקנה.
תשומת לב עורך המכרז כי כיסוי זה רלוונטי
לביטוח אחריות כלפי צד ג' בלבד.
ב .תקופת ההודעה תעמוד על  30יום (במקום 60
יום) כמקובל.

)57

הסכם

סעיף  25יז'

)58

הסכם

סעיף  25יז'

נבקש להסיר את המילים "ו/או רשלנות רבתי".

לא מאושר .ראה תשובה  8לעיל.
א .מובהר בזאת ,שכיסוי זיהום פתאומי יחול רק בפוליסה
לביטוח סיכוני צד שלישי.
ב .אין שינוי במסמכי המכרז.

סעיף  25יז' ישונה כדלקמן:
לאחר המילים" :רשלנות רבתי" יתווספו המילים הבאות:
"אך אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות המבוטח ו/או זכויות
המבטח על פי דין".

"כיסוי ביטוחי בגין רשלנות ו/או רשלנות רבתי" – נבקש ראה תשובה  57לעיל.
לבטל חריג רשלנות רבתי ,אך אין בביטול החריג כדי
לגרוע מחובות המבוטח ו/או זכויות המבטח על פי דין.

)59

הסכם

סעיף  25יח'

מבוקש כי המילים "על פי" תמחקנה ובמקומן ייכתב
"בנוסח שאינו פוחת מ".

מקובל.

)60

הסכם

סעיף  25יח'

נבקש שהנוסח הידוע יהיה מהדורה "ביט ."2008

מקובל.

)61

הסכם

סעיף  25כא'

מבוקש כי המילים "כי הפוליסה של הזוכה" תמחקנה
ובמקומן ייכתב " 20,000,000ש"ח למקרה ביטוח
ובמצטבר על פי הפוליסה" כמקובל.

מקובל.
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מכרז לאספקת מצלמות רשת ואוזניות מחשב
מכרז מס' ת (2020 )26

המוסד לביטוח לאומי
מינהל תמ"מ
מס'

רכיב

סעיף במכרז

)62

הסכם

סעיף  25כא'

תשובה
פרוט השאלה
אנו מבקשים שביטוח אחריות מעבידים יהיה ע"ס מקובל.
 20,000,000ש"ח ולא כפי הפוליסה הזוכה.

)63

הסכם

סעיף  25כב'

מבוקש כי המילים "לחילופין הזוכה יכול ...למכרז זה"
תמחקנה.

אין שינוי במסמכי המכרז.

)64

הסכם

סעיף  25כב'

נבקש למחוק סעיף זה בכללותו .המבטחים יחתמו על
אישור קיום ביטוחים ,כנהוג.

אין שינוי במסמכי המכרז.

)65

הסכם

סעיף  25כג'

מבוקש כי הסעיף יימחק.

)66

הסכם

סעיף  25כג'

נבקש למחוק סעיף זה בכללותו .המבטחים יחתמו על
אישור קיום ביטוחים ,כנהוג.

)67

הסכם

סעיף  25כד'

מבוקש כי:
א .המילה "יערוך" תמחק ובמקומה ייכתב "רשאי".
ב .לפני המילים "את הביטוח הנוסף" ייכתב
"לערוך".

)68

הסכם

סעיף  25כה'

מבוקש כי הסעיף יימחק .תשומת לב עורך המכרז כי
מדובר בהוראה לא יישימה בשים לב להוראות חוזר
הפיקוח על הביטוח מס' .6-1-2019

)69

הסכם

סעיף  25כז'

מבוקש כי בסיפא לסעיף ייכתב " ,על אף האמור מוסכם
כי אי-המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה
הפרה יסודית ,אלא אם חלפו  14ימים ממעד דרישת
המוסד בכתב להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור".

אין שינוי במסמכי המכרז.
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אין שינוי במסמכי המכרז.

א .אין שינוי במסמכי המכרז.
ב .אין שינוי במסמכי המכרז.

סעיף  25כה' מבוטל בזאת.

אין שינוי במסמכי המכרז.
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המוסד לביטוח לאומי
מינהל תמ"מ
מס'

רכיב

סעיף במכרז

)70

נספח
0.7.4

התחייבות
לשמירת
סודיות ,סעיף 2

)71

נספח
0.7.4

נבקש הבהרה להוסיף לנספח זה את החריגים המקובלים מובהר בזאת ,כי האמור בנספח ( 0.7.4התחייבות לשמירת
התחייבות
לשמירת סודיות להתחייבות כדלקמן" :הזוכה לא יהיה מחויב בסודיות סודיות והגנת הפרטיות) הוא בכפוף לחריגים המפורטים
כלפי מידע שהוא נחלת הכלל או אשר הפך בזמן כלשהו בסעיף  0.15.4.3במכרז.
לנחלת הכלל ,שלא כתוצאה מהפרת כל התחייבות בה
מחויב הזוכה כלפי המוסד; מידע שהובא לידיעתו של
הזוכה טרם שגילה המוסד את המידע האמור לזוכה;
מידע שהובא לידיעתו של הזוכה ממקור שאינו המוסד,
שלא כתוצאה מהפרה של חובת סודיות כלפי המוסד;
מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הזוכה; מידע שחובה
לגלותו על פי כל דין ו/או צו של רשות שיפוטית".

)72

נספח
0.7.4

נבקש להחריג מהגדרת ה"מידע" עליו חלה חובת סודיות ראה תשובה  71לעיל.
התחייבות
לשמירת סודיות את החריגים המפורטים בסעיף  0.15.4.3למסמכי
המכרז.

)73

נספח
0.7.5

)74

נספח
0.7.5

פירוט השירותים

)75

נספח
0.7.5

מבוקש כי תקופת ההודעה תעמוד על  30יום כמקובל
אישור קיום
ביטוחים " -ביטול (במקום  60יום).

אישור קיום
ביטוחים –

תשובה

פרוט השאלה

נבקש כי יובהר שההתחייבות לסודיות תחול במשך עד  5אין שינוי במסמכי המכרז.
שנים לאחר תום תקופת העבודה.

מבוקש כי קוד  309יימחק.

אין שינוי במסמכי המכרז.

"ביטוח צד
שלישי"

נבקש להוסיף את קוד מס'  – 043מחשוב.

 /שינוי הפוליסה"
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מאושר.

אין שינוי במסמכי המכרז.

המוסד לביטוח לאומי
מינהל תמ"מ
מס'

רכיב

סעיף במכרז

)76

נספח
0.7.5

אישור קיום
ביטוחים

מכרז לאספקת מצלמות רשת ואוזניות מחשב
מכרז מס' ת (2020 )26
תשובה

פרוט השאלה

חבות מעבידים – נבקש להוסיף בפוליסה גבול אחריות מקובל
של עד  20,000,000ש"ח.
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