מכרז מס' ת)2010(43
מתן שרותי ייעוץ ,ליווי פרויקטים ותמיכה טכנית בתחום אבטחת מידע
שאלות ותשובות

מס .סעיף

.1

0.16.2

.2

סעיף 7

תשובה

שאלה
"אחריותו הכוללת של הזוכה במסגרת המכרז,

מדובר באחריות הכוללת של הזוכה

בגין הנזקים האמורים תוגבל עד לגובה

בגין הנזקים המפורטים בסעיף.

 10מיליון "₪
האם מדובר על חבות מעבידים ,חבות צד ג' או
אחריות מקצועית?
נבקש לצמצם סעיף זה לנזקים ישירים בלבד.

הסעיף לא ישונה

לנספח 0.7.3

.3

0.16.4

נבקש להוסיף את המשפט הבא לסעיף המצויין

הסעיף לא ישונה

ולחוזה "אלא אם כן הנזקים נגרמו בזדון
או בגלל רשלנות חמורה של המוסד
ו/או מי מטעמו"

.4

0.16.10

נבקש להסיר סעיף זה מסעיפי המכרז

הסעיף לא ישונה

.5

0.16.2

האם הפוליסה ניתנת לחלוקה בין קבלן ראשי
לקבלן משנה ,או לחלופין להוריד את סכום
הפוליסה מעשרה מיליון שקלים באופן משמעותי
כפי שמקובל בשוק?

האחריות לפי מכרז זה מוטלת
על הזוכה במכרז

.6

0.6.2.5

האם ניתן להוכיח ניסיון בחלק מהמרכיבים

כן ,כפי שמפורט בסעיף 4.1.1.4

4.1.13

אשר בטבלה שבסעיף 4.1.1.3
באמצעות קבלן משנה של המציע?

7

0.6.3

.8

0.6.2.4

האם חלק מהצוות המקצועי יכול להיות

כן .כפי שמפורט בסעיף 0.6.3.3

מועסק באמצעות קבלן משנה של המציע?
נבקש כי יובהר כי במקרה של מציע שנמצא
בבעלות מלאה של תאגיד אחר ,ניתן להסתמך
הסעיף לא ישונה
האם.
על מחזור המכירות של החברה ֵ
לחילופין ,נבקש כי יובהר שניתן להסתמך על
מחזור המכירות של המציע ביחס לתקופות
הנדרשות בסעיף ,גם אם ניהל באותה עת את
פעילותו תחת בעלות אחרת ושם אחר.

.9

0.6.2.5

נבקש כי יובהר כי ניתן להסתמך על ניסיון
העבר של מציע שנצבר בתקופה בה ניהל
המציע פעילותו תחת בעלות אחרת ושם אחר.
לחילופין ,נבקש כי יובהר שבמקרה שבו הצוות
המוצע כולו רכש את הניסיון בעת שהועסק על
ידי תאגיד אחר ,ניתן להסתמך על הניסיון
הקודם של הצוות המוצע.

.10

0.7.5

נבקש כי יובהר שהבעלות בכל המערכות
ורכיבי החומרה והתוכנה שיספק הזוכה למוסד
מקובל.
תעבור לבעלות המוסד רק לאחר שתשולם
לספק הזוכה מלוא התמורה בגינם.

.11

+ 0.16.2

נבקש שיובהר ,כמקובל בהסכמים מסוג זה ,כי
אחריותו של הספק הינה אחריות מוגבלת
הסעיף לא ישונה
לנזקים ישירים בלבד .כמו כן ,נבקש להפחית
את גובה האחריות הכוללת והמצטברת של
הזוכה לגובה התמורה החוזית המגיעה לזוכה
על פי הסכם זה .עוד נבקש כי יובהר שבכל
מקרה לא יישא הזוכה באחריות לנזק עקיף
ו/או תוצאתי.

הסכם סעיף 7

הסעיף לא ישונה

.12

0.16.3

נבקש כי קיזוז או חילוט הערבות ייעשו ,אם
בכלל ,לאחר מתן הודעה של לפחות שבועיים
מראש ובכתב לספק )כמפורט בסעיף  5ג
להסכם(.

.13

0.16.10

נבקש כי קליטת עובד כאמור בסעיף תיעשה,
אם בכלל ,רק לאחר שהדבר יתואם מול הספק
הסעיף לא ישונה
ובכפוף לתשלום פיצוי לספק ,כפי שיוסכם על
ידי הצדדים מראש ובכתב לעניין זה.

.14

 10ד' בהסכם

נבקש למחוק את המילים בסיפא של הסעיף:
"וכן יחזיר למוסד כל סכום שהמוסד לא קיבל
תמורה עבורו".

.15

 11בהסכם

נבקש להחליף את המילה "שיידרשו" במילים
"המפורטים בנספח א ' וב' ובהסכם זה".

הדבר ברור כמפורט בסעיף  5ג' להסכם

הסעיף לא ישונה

הסעיף לא ישונה

.16

 14ב' בהסכם

נבקש כי יובהר שבכל מקרה הספק לא יחויב
כפל פיצוי ,קרי שתחולט לו הערבות ובנוסף
יידרש לשלם פיצוי מוסכם בגין אותו נזק .כמו
כן ,נבקש כי יובהר שסך כל הסעדים
המצטברים והכוללים בהם עשוי הספק לחוב
מכוח הסכם זה לא יעלה על  25%מהתמורה
החוזית המגיעה לו לפי הסכם זה.
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נספח 0.7.4

נבקש כי ההתחייבות לסודיות תחול במשך עד
 5שנים לאחר תום תקופת העבודה.

נספח 0.7.4

נבקש כי להתחייבות לסודיות יצורפו החריגים
המקובלים למידע סודי ,המפורטים בפרק
המנהלה בסעיף .0.15.5.1

סעיף 2

.18

הסעיף לא ישונה

הסעיף לא ישונה

כאמור בהסכם המפרט הוא נספח
של ההסכם וחלק בלתי נפרד ממנו.

