י"ט אייר תשע"ד
 91מאי 4192
רכ4192-99311 .

הנדון:הבהרות עורך המכרז ומענה עורך המכרז לשאלות ההבהרה  -מכרז מממ 72-7102
א .להלן הבהרות עורך המכרז:
 .9סעיף  1...4.91ד – האמור בסעיף "המערכת המוצעת פעלה אצל לפחות שלושה לקוחות " יוחלף ב "מערכת שעוני נוכחות פעלה אצל לפחות שלושה לקוחות".
 .4נספח  - 1...4.9הנספח המקורי מבוטל ובמקומו יבוא הנספח הרצ"ב.
 .3סעיף  1.93.3ס"ק  2יבוטל ובמקומו יבוא " :ההפרש המינימאלי בין הצעה להצעה ( ) Bid Decrementשיכול ספק רשום להציע במהלך התיחור הדינאמי המקוון,
הינו  ₪ 91עבור ההצעה הכוללת המסומנת כ  Pבסעיף .1.3.9
מציע יוכל להציע הצעה הנמוכה בהפרש המינימאלי שרשאי להציע ,כמפורט לעיל ,לכל הפחות ,מהצעתו האחרונה במהלך התיחור.

 .2סעיף  - 3.4.4האמור בנקודה השניה "• רכיב אלקטרוני הניתן לקריאה ע"י קירובו לשעון ( )RFIDואשר כלול בתוך הכרטיסים המונפקים לעובדים במשרדי
הממשלה ,בתיאום מול ממשל זמין ".מבוטל ובמקומו יבוא " רכיב אלקטרוני הניתן לקריאה ע"י קירובו לשעון ( )RFC-14443 type Bואשר כלול בתוך
הכרטיסים המונפקים לעובדים במשרדי הממשלה ,בתיאום מול ממשל זמין".

ב .מענה עורך המכרז לשאלות ההבהרה:

.
ראה בעמוד הבא.

4

מס"ד פרק

סעיף

תשובת עורך המכרז

תת-סעיף השאלה

1

כללי

כללי

האם אפשר לקבל את מסמכי המכרז,
ובעיקר את הנספחים בקובץ  WORDעל
מנת להקל על מילויים?

2

כללי

חדש

3

כללי

חדש

המונח "שביעות רצון עורך
המכרז/המזמין" מהווה מדד סובייקטיבי
אשר אינו ניתן למדידה  -לאור כך ,נבקש
שיובהר כי בכל מקום במסמכי המכרז בו
מופיע המונח "שביעות רצון" ,תהא הכוונה
ל"בהתאם לדרישות המפורטות במכרז".
נבקש כי במהלך תקופת ההתקשרות עם
הספק ,ובמשך  21חודשים לאחר סיומה,
לא ישדל המזמין מי מנותני השירותים
מטעם הספק להיות מועסקים במישרין
ו/או בעקיפין על ידי המזמין ללא הסכמת
הספק בכתב ומראש.
האם ניתן להציע שעון שלא התקין המציע
בארץ עד להגשת ההצעה למכרז זה

 4כללי

 5כללי

השעונים שבהצעתנו כלולים בקטלוג
מוצרי החברה .האם ניתן לצרף את
הקטלוג המלא ולהפנות אליו את הנושאים
והתשובות שבהצעתנו.

המציע מתחייב כי לא יעשה כל שינוי בדרישות המופיעות
בקובץ ה  WORDהמצורף .יודגש כי מענה המציע יחשב
כמענה לקובץ ה  PDFהמקורי של המכרז ובמידה וימצא כי
המציע שינה מדרישות המכרז בקובץ ה  ,WORDתהיה
וועדת המכרזים רשאית לבטל את השינוי ,לפסול את הצעת
המציע ולחלט את ערבות ההצעה ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי .בכל מקרה של פערים בין קובץ ה  WORDלקובץ
ה  PDFקובץ ה  PDFקובע.
אין שינוי בתנאי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.

ניתן להציע שעון שלא התקין המציע בארץ עד להגשת
ההצעה למכרז זה ובלבד שיענה על התנאים המפורטים
במסמכי המכרז.
ניתן לצרף קטלוג אולם אין זה מחליף מענה כנדרש .בפרקי
המכרז השונים מפורטת התייחסות לאופן הגשת ההצעה.
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3

סעיף

מס"ד פרק
 6כללי
 7כללי

כללי

 8כללי

כללי

תת-סעיף השאלה

9

0

0.2

10

0

0.2.1

11

0

0.6.1

12

0

0.6.2.10

13

0

0.6.2.10

תשובת עורך המכרז

האם יש מחיר מינימום
נבקש כי ייקבע סבב שאלות הבהרה נוסף
על מנת שניתן יהיה לחדד את אי
הבהירויות במכרז
נבקש לשנות את תנאי המכרז כך שינתן
ניקוד לרכיבי האיכות של השעונים
המוצעים כך שיתאפשר לספקים להציע
שעונים איכותיים המתאימים לשימוש של
למעלה מעשור ,תקופה הנדרשת במכרז.
התמקדות במחיר תוביל לאספקת שעונים
"נחותים טכנולוגית" ביחס למצוי בשוק.
האם "שירותים נלווים" כוללים גם את
היכולת לצפות בדיווחי הנוכחות בזמן אמת
 onlineמתוך הרשת הפנימית ?
האם כרטיס מסוג תמו"ז Athena 0.0
משמש את העובדים להחתמה בשעון
נוכחות .אם כן ,האם יש פס מגנוט?
האם תוקף הערבות הבנקאית מיום
 11/00/22עד יום 10/22/22
א .האם המציע יכול להיות בעל חברה
שעיסוקה העיקרי אינו שעוני נוכחות
(לדוגמא :תקשורת ,אינטרנט וכו'
המצריכה אישור מיוחד ברישיון ההפעלה )
ולהשתמש בקבלן משנה שזהו עיסוקו
העיקרי.
נבקש שיובהר כי לצורך עמידה בתנאי
הסף המפורטים בסעיף  ,0...1.20ניתן
יהיה לייחס את עמידת קבלן המשנה
בתנאי הסף הרלבנטיים בתור עמידת
המציע בתנאי סף אלו ,כפי שכבר מצוין
במפורש לגבי חלק מתנאי הסף בסעיף.

אין מחיר מינימום.
כל שאלות ההבהרה והתשובות עליהן מופצות לכלל
המציעים ולפיכך אין שינוי במסמכי המכרז.
אין שינוי במסמכי המכרז.

לא.
מובהר כי הכרטיס הינו מסוג תמו"ז  1.2ככתוב במסמכי
המכרז .הכרטיס כולל שימוש בפס מגנטי.
אין שינוי במסמכי המכרז.
מובהר כי תנאי סף עסקיים המפורטים בסעיף 0...1.20
ס"ק ג ,ה יכולים להתקיים במציע או בקבלני המשנה
מטעמו כאשר ס"ק א,ב,ד ,ו,ז,ח צריכים להתקיים במציע
בלבד.
ראה האמור בתשובה לשאלה .21
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סעיף

מס"ד פרק

תשובת עורך המכרז

תת-סעיף השאלה
נזכיר ונציין כי אחד העקרונות המנחים
ונשמת אפם של דיני המכרזים הינם יצירת
תשתית המאפשרת לעורך המכרז לקבל
את ההצעה המיטבית ,בין השאר בזכות
הרחבת מעגל המציעים ,ובלבד שהם
מציעים ראויים – חברתנו הינה אחת
החברות הגדולות והמוכרות במשק
בתחום מערכות השכר ,ואין ספק כי היא
מציעה ראויה.

14

0

0.6.2.10

15

0

0.6.2.10

תנאי הסף כפי שהם מנוסחים כעת,
ובמידה ולא יתאפשר למציעים לייחס את
עמידת קבלן המשנה מטעמם לצורך
עמידה בתנאי הסף ,ימנעו ממציעים
ראויים ובעלי מוניטין בתחום מלהגיש
הצעתם למכרז ,ומצב זה אינו רצוי הן
מבחינת עורך המכרז והן מבחינת
האינטרס הציבורי.
מבקשים להבהיר כי ניתן להגיש הצעות
הכוללות קבלן משנה העומד בכל תנאי
הסף המפורטים בסעיף זה.
נבקש שיובהר כי לצורך עמידה בתנאי
הסף המפורטים בסעיף  ,0...1.20ניתן
יהיה לייחס את עמידת קבלן המשנה
בתנאי הסף הרלבנטיים בתור עמידת
המציע בתנאי סף אלו ,כפי שכבר מצוין
במפורש לגבי חלק מתנאי הסף בסעיף.
נזכיר ונציין כי אחד העקרונות המנחים
ונשמת אפם של דיני המכרזים הינם יצירת
תשתית המאפשרת לעורך המכרז לקבל

ראה האמור בתשובה לשאלה .21
ראה האמור בתשובה לשאלה .21
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סעיף

מס"ד פרק

תת-סעיף השאלה

16

0

0.6.2.10

17

0

0.6.2.10

18

0

 0.6.2.10ב

19

0

 0.6.2.10ו

20

0

0.6.2.11

21

0

0.6.2.12

22

0

0.6.2.12

תשובת עורך המכרז

את ההצעה המיטבית ,בין השאר בזכות
הרחבת מעגל המציעים ,ובלבד שהם
מציעים ראויים – חברתנו הינה אחת
החברות הגדולות והמוכרות במשק
בתחום מערכות השכר ,ואין ספק כי היא
מציעה ראויה .תנאי הסף כפי שהם
מנוסחים כעת ,ובמידה ולא יתאפשר
למציעים לייחס את עמידת קבלן המשנה
מטעמם לצורך עמידה בתנאי הסף ,ימנעו
ממציעים ראויים ובעלי מוניטין בתחום
מלהגיש הצעתם למכרז ,ומצב זה אינו
רצוי הן מבחינת עורך המכרז והן מבחינת
האינטרס הציבורי.
ב .האם הכוונה ל 200-לקוחות שבהם
הותקנו שעונים מהסוג שבהצעתנו
האם המציע יכול להסתמך לצורך סעיף זה
בניסיון ובהתקנות כמויות של קבלן משנה
האם מציע וקבלן משנה/יצרן הניגשים יחד
למכרז ואשר להם יחד לפחות 200
לקוחות שונים שבהם מותקנים שעוני
נוכחות במועד הגשת המענה למכרז -
עומדים בתנאי הסף המבוקש?
האם ,כמו בסעיף 0...1.20ה ,הדרישה
הינה עבור המציע או קבלני המשנה
המוצעים מטעמו ?
ד .האם הכוונה ל 20-אתרים שבהם
הותקנו השעונים שבהצעתנו
ז .האם הכוונה ל 1000-התקנות של
שעונים מהסוג שבהצעתנו.
ז .האם ניתן לכלול בכמויות הנדרשות גם
התקנות בחו"ל

אין שינוי במסמכי המכרז .התנאים המפורטים אינם
מתייחסים לדגמי השעונים שהותקנו
ראה האמור בתשובה לשאלה .21
ראה האמור בתשובה לשאלה  .21מובהר כי לא ניתן
להגיש הצעה במתכונת המופיעה בשאלה .ההצעה מוגשת
ע"י המציע בלבד והוא רשאי לצרף קבלני משנה בתנאים
המפורטים במסמכי המכרז.
ראה האמור בתשובה לשאלה .21
הכוונה ל 20-אתרים ללא קשר לדגם השעון.
אין שינוי במסמכי המכרז .התנאים המפורטים אינם
מתייחסים לדגמי השעונים שהותקנו
ניתן לכלול בתנאי הסף את כל פעילות החברה המציעה.
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מס"ד פרק

תת-סעיף השאלה

סעיף

23

0

0.6.12

24

0

0.6.2.13

25

0

0.6.2.13

26

0

0.6.2.13

27

0

0.6.4.2

28

0

0.6.4.4

29

0

0.6.8.1

30

0

0.7.2

תשובת עורך המכרז

נבקש כי רמת המלאי המינימאלית
המפורטת בסעיף תהיה באופן יחסי
לכמות השעונים המצטברת שתירכש
במסגרת המכרז ותינקב באחוזים ,וכן
שתהא תואמת לכמות השעונים וסוגם ב-
 21החודשים האחרונים שקדמו למועד
אחזקת המלאי בפועל
ח .האם הכוונה לתחזוקה של 1000
שעונים מהסוג שבהצעתנו.
ח .האם ניתן לכלול בדרישה לכמויות גם
תחזוקת שעונים בחו"ל.
האם המציע יכול יכלול בהצעתו (כמות
השעונים) תחזוקה של קבלן אחר שהוא
לא מכר ותחזק
פרק זמן של  1ימי עסקים יכול להיות
בלתי סביר בנסיבות מסוימות – נבקש כי
תשנו את פרק הזמן המפורט בסעיף ל –
 7ימי עסקים.
פרק זמן של  0ימי עסקים יכול להיות
בלתי סביר בנסיבות מסוימות – נבקש כי
תשנו את פרק הזמן המפורט בסעיף ל –
 20ימי עסקים.
הנוסח בסעיף הנ"ל שונה מהנוסח בנספח
 . 0....מה מחייב ?
מבוקש כי:
א .לאור המקובל בשוק הביטוח  ,לאחר
המילים" :לטובתו ולטובת מדינת ישראל-
משרד האוצר ומשרדי הממשלה ויחידות
הסמך" יבוא" :בהתאם להרחבי השיפוי
המפורטים להלן";
ב .המילים" :להציגם למשרד.............

אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז .התנאים המפורטים אינם
מתייחסים לדגמי השעונים שתוחזקו.
ניתן לכלול בתנאי הסף את כל פעילות החברה המציעה.
ראה האמור בתשובה לשאלה .21
האמור בסעיף "... 0...2.1תוך פרק זמן שלא יעלה על
שלושה ימי עסקים" ...יוחלף ב "תוך פרק זמן שלא יעלה על
ארבעה ימי עסקים"
האמור בסעיף "... 0...2.2תוך פרק זמן שלא יעלה על
חמישה ימי עסקים" ...יוחלף ב "תוך פרק זמן שלא יעלה על
שבעה ימי עסקים"
הסעיף יבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא :המציע יצרף
להצעתו הצהרה בנוסח המופיע בנספח .0...0
אין שינוי במסמכי המכרז.
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סעיף

מס"ד פרק

תת-סעיף השאלה

31

0

0.7.2.1

ביטוח
חבות
מעבידים

32

0

0.7.2.2

ביטוח
אחריות
כלפי צד
שלישי

33

0

0.7.2.3

ביטוח
משולב
לאחריות
מקצועית

תשובת עורך המכרז

כשהם כוללים" – תמחקנה ובמקומן יבוא:
"ולהציג למשרד .......אישור עריכת ביטוח
(נספח  )0.7.1כשהוא כולל"
מבוקש כי:
א .ניתן יהיה לערוך את הביטוח גם בש"ח
ובלבד שלא יפחת משווה ערך לסכום
הדולרי שצוין;
ב .המילים" :ולשנת ביטוח" תוחלפנה
במילים" :ולתקופת ביטוח".
מבוקש כי:
א .המילים":לא יפחת מסך" תוחלפנה
במילים ":הינו בסך של";
ב .ניתן יהיה לערוך את הביטוח גם בש"ח
ובלבד שלא יפחת משווה ערך לסכום
הדולרי שצוין;
ג .המילה" :שנה" תמחק ובמקומה יבוא:
"ולתקופת ביטוח".

מבוקש כי :
א .סעיף א -לאחר המילה" :אחריותו"
יבוא" :החוקית".
ב - .לעניין גבולות האחריות:

א .הבקשה מתקבלת .הסכום בש"ח לא יפחת משוה ערך
לסכום הדולרי שצוין עפ"י שער יציג ביום הגשת המענה .ב.
ככל שיוצג אישור ביטוחי לתקופה מעל השנה הבקשה
תתקבל.
א .רק בטופס האישור הביטוחי ,עם זאת יובהר בזה לעניין
המילים "לא יפחתו מסך" כי גבולות האחריות בסעיף
הביטוח הם רמת המינימום שהספק מתבקש להציג ואין
המזמין מקבע ותוחם בדרישותיו את גבולות האחריות
לשיפוי של ביטוחי הספק .הספק רשאי לרכוש גבולות
אחריות גבוהים יותר ככל שהוא סבור שיש לו צורך
לרכוש לאור חשיפתו לסיכונים ברי ביטוח במסגרת
עיסוקו  .לאור זאת אין המזמין מסכים לקבע את גבולות
המינימום שצוינו בסעיף הביטוח כגבולות האחריות של
ביטוחי הספק .הספק אמור לבחון את חשיפתו לסיכונים
ולרכוש ביטוחים בהתאם לצרכי עסקיו ,בתנאי שלא יהיו
נמוכים מהסך שצוין ,בסעיף הביטוח .יחד עם זאת יובהר
כי במידה ובאישור יציין מבטח הספק את גבולות האחריות
כפי שצוינו בסעיף הביטוח ובאישור עריכת
ביטוחים  -האישור יתקבל .ב .הבקשה מתקבלת .הסכום
בש"ח לא יפחת משוה ערך לסכום הדולרי שצוין עפ"י שער
יציג ביום הגשת המענה .ג .ככל שיוצג אישור ביטוחי
לתקופה מעל השנה הבקשה תתקבל.
א .בסעיף א יתווסף בסיפא "החוקית" .ב .ראה
התייחסותינו לנושא בסעיפים קודמים .ג .מתקבל בתנאי
שבפועל ירשמו לפחות מספר החודשים שנרשמו .ד.
בסעיף ד יתווסף בסיפא " למעט חבות מדינת ישראל -
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סעיף

וחבות מוצר

כללי

34

0

0.7.2.4

35

0

0.8.4

36

0

( 0.8.5ז)

37

0

0.8.7

תשובת עורך המכרז

 .iהמילים":לא יפחת מ" תוחלפנה
במילים ":הינו בסך של";
 .iiהמילה" :ולשנה" תמחק ובמקומה יבוא:
"ולתקופת ביטוח";
ג .לעניין תקופת הגילוי – המילה:
""לפחות" תמחק";
ד - .לעניין האחריות הצולבת – מבוקש כי
תבוא הסיפא" :למעט
חבות מדינת ישראל – משרד האוצר
כלפי הספק".
מבוקש כי:
א .סעיף ב  -לאחר המילים" :צמצום או
ביטול" יבוא" :במשך תקופת הביטוח";
ב .סעיף ב ".0" -תוחלף ב."10" :
האם תינתן העדפה עבור חוות דעת
חיובית ממשרד ממשלתי ?
נבקש כי במקרים האמורים בסעיף תינתן
לספק שהות של  10יום לתקן את ההפרה
בטרם החלטה על הפסקת ההסכם.
נבקש כי יובהר שתוצרי עבודה נוספים יהיו
בתשלום נפרד ונוסף .האם במסגרת
תוצרי עבודה נוספים בפרויקט שיארך
למעלה מעשור ,כלולים גם :אפשרות
לתיקוני דו"חות אונליין מחוץ למשרדי
הממשלה ,מבתי העובדים/מורשים למשל
? ,האפשרות לאספקת דו"חות לקבלני
משנה שעובדיהם מועסקים במשרדי
הממשלה? ,האפשרות למתן התראות
ב SMSלמעסיקים/מורשים בגין חריגות
בדיווחי הנוכחות ? ,היכולת לצפות בדיווחי

משרד האוצר כלפי הספק".

א .אין שינוי במסמכי המכרז.
המכרז.
אין שינוי במסמכי המכרז.
אין שינוי במסמכי המכרז.
סעיף  0.0.7מבוטל.
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סעיף

מס"ד פרק

תשובת עורך המכרז

תת-סעיף השאלה
הנוכחות בזמן אמת ? online
נבקש להבהיר כי האמור בסעיף לא יחול
במקרה בו החלפת הקבלן נעשתה
מסיבות שאינן ביוזמת ו/או שליטת הספק
– שאז לא יצטרך הספק לקבל את אישור
המזמין לעצם ההחלפה ,אלא רק לצורך
קביעת זהות קבלן המשנה החלופי.
מהו מועד המכרז הדינאמי המקוון?

38

0

0.9.2.2

39

0

0.13.4

40

0

0.13.4

41

0

( 0.17.2ה)

42

1

1.4.1

43

2

 2.0.1ב

מה הם מועדי התיחור לה דמה ומה הזמן
שהוקצב לו ומועד התיחור לעניין המכרז
נבקש שיובהר כי במקרה של החלפת
עובד ,חובת הספק תהיה להעמיד עובד
חלופי תוך  10יום – הדרישה להעמדת
עובד חלופי באופן מיידי אינה סבירה
ואינה ריאלית.
נבקש לסייג מקרים בהם נגרם איחור ו/או
פיגור בלוח הזמנים בשל מעשה ו/או
מחדל של המזמין או בשל כוח עליון –
במקרים כאלה יש להאריך אוטומטית את
המועדים לביצוע בהתאמה ,ואיחור/פיגור
כאמור לא ייחשבו כהפרה.
שעון המספק פתקית הינו שעון יקר יותר
בבסיסו משעון רגיל .באחריות מי לספק
את מדפסת הפתקית ,הניירות ,הטונר ומי
מטפל בתקלות במדפסת? .נבקש לדעת
האם כל השעונים צריכים לתמוך בתכונה
זו .במידה ולא  -נבקש תמחור לשעון מסוג
זה בנפרד .האם שעון זה צריך לתמוך
בתקשורת אלחוטית ו .? SIMהאם יש
פורמט/סטנדרט לפתקית? בהנחה

אין שינוי במסמכי המכרז.

מועדים להדרכה ,תיחור מדמה ותיחור דינאמי מקוון ייקבעו
בהמשך ויועברו למציעים לפחות ארבעה ימי עסקים מראש.
ראה האמור בתשובה לשאלה .11
אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.

סעיף  1.0.2ס"ק ב מבוטל.
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סעיף

מס"ד פרק

תשובת עורך המכרז

תת-סעיף השאלה
שהשעון החדש אינו תומך במדפסת
הפתקיות הקיימת  -תוחלף המדפסת
הקיימת.
כמה שעוני נוכחות מותקנים נכון להיום
בגופי הסמך ,חברות ממשלתיות וכו'?
כמה עובדים מדווחים? כמה מהם עובדי
קבלן? למיטב ידיעתנו ,כמות העובדים
במשרדי הממשלה ,לרבות קבלני משנה -
גבוהה מ .27,000 -נבקשכם למסור
נתונים מעודכנים לגבי כמות עובדי
הממשלה וכמות עובדי הקבלן
האם נדרש בכל רשת מקומית להתקין
אפליקצית איסוף נתונים או לחילופין האם
נדרש להתקין אפליקצית איסוף נתונים
ברשת המרכזית בלבד ?
באחריות מי אספקת ותחזוקת החומרה
הנדרשת להתקנת האפליקציה?

44

2

2.1.1

45

2

2.1.2
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2

2.1.2

47

2

2.1.2
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2

2.1.2
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2

2.1.2

50

2

 2.1.2ג

תהליך איסוף נתונים הקשורים בהיקפי הפעילות של משרדי
הממשלה ויחידות הסמך השונות הינו תהליך מורכב וארוך.
בלו"ז הנדרש לא נוכל לספק נתונים אלה.

במשרדי מרכבה יש להתקין במחשב מרכזי אחד .במשרדים
שאינם מרכבה יש להתקין בלפחות אחד.

אספקת ותחזוקת החומרה הנדרשת להתקנת האפליקציה
באחריות מרכבה עבור משרדי מרכבה ובאחריות המשרד
המזמין עבור משרדים שאינם מחוברים למרכבה.
האם הזוכה יוכל לקבל גישה מרחוק לצורך הזוכה לא יוכל לקבל גישה מרחוק.
מתן שירות ועדכוני תוכנה לאפליקציה
ולשעונים?
שעוני נוכחות אשר עובדים עם כתובות  IPלא נדרש שעון עם טכנולוגיה התומכת בDHCP -
קבועות עלולים לגרום תקלות (אי איסוף
נתוני הנוכחות) ושעות תמיכה מיותרות.
האם נדרש שעון עם טכנולוגיה התומכת
ב? DHCP -
אין שינוי במסמכי המכרז.
נבקש להוסיף לפרק ( 0תמחור) מחיר
לשעון אלחוטי ומחיר לשעון סלולרי.
ס"ק ג יבוטל ומקומו יבוא" :ג .חיבור השעון לרשת המקומית
נבקש לדעת באחריות מי לספק את
של המשרד יעשה באמצעות פרוטוקולים מבוססי  UDPאו
ה .SIMבמידה והספק נדרש לכך  -היכן
." TCP/IP
נדרש לתמחר זאת .במידה ומסופק שעון
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2

2.2.1.1.
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2.2.1.2

53
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2.3.1.2
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2.3.1.3

55

2

2.3.1.5

56

2

2.3.2

57

2

2.3.4.5

58

2

2.3.4.6

תשובת עורך המכרז

מבוסס  ,SIMלהיכן השעון משדר? היכן
השרת המקבל את נתוני הנוכחות ? נבקש
להדגיש כי באחריות המזמין למקם
שעונים מבוססי  SIMואלחוטי במקום בו
יש קליטה
האם נדרשת או עשויה להידרש בעתיד
הזדהות חזקה (למשל  -ביומטרית) של מי
מהמשתמשים במערכת בגישה לקובץ
נתוני הנוכחות?
באחריות מי לספק רשימת עובדים
מורשים פר שעון ובאיזו תכיפות ?
האם כיוון בריורת המחדל שבסעיף זה
יוגדרו מתכנת הניהול מרחוק מבלי צורך
לגשת פיזית לכל שעון ושעון
האם שליטה מרחוק הכוונה לאפשר
הגדרת המקשים הפונקיונליים שבסעיף
מתכנת הניהול מבלי צורך לגשת לשעות
פיזית.
האם הגדרות בירות מחדל שונות יוגדרו
מתכנת הניהול או ע"י גישה פיזית לכל
שעון ושעון ולהגדיר אותם
נבקש לאפשר "גישה מרחוק" (מאובטחת)
לרשת הנוכחות על מנת לבצע עדכונים
ותמיכה מרחוק ובכך לאפשר שירות מהיר
ואיכותי יותר ולמנוע אובדן מידע
האם מעבר אוטמטי כמשתמע קביעת
תאריך יעד לדוגמא בעוד חודשיים
ובתאריך היעד השעון יתעדכן לשעון
חורף/קייץ אומטמטי .בהתאם לדרישת
סעיף 1.1.1
האם אפשרות של שינוי שעון המצריכה

לא נדרשת הזדהות חזקה מעבר למפורט במסמכי המכרז.

במשרדי מרכבה :באחריות מרכבה -נשלח בממשק פעם
ביום או ע"פ דרישה .במשרדים האחרים :באחריות המשרד.
כן
כן.

ע"י גישה מרחוק
ראה האמור בתשובה לשאלה .27

הפקודות נשמרות בשעון אך נשלחות אך ורק דרך התוכנה.
ניתן יהיה לשלוח את הפקודה מראש.

החלפה של שעון קיץ לחורף ולהפך לא מצריכה הגעה
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2

2.3.6.1

60
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 2.3.7.1א
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2

2.3.8
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2.3.8
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2.3.8
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2.4.1
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 2.5א
 2.5ד

67

2

 2.5ה

תשובת עורך המכרז

הגעה פיזית לכל שעון ושעון בנפרד
והגדרת תאריך יעד עונה לדרישת הסעיף
האם איסוף הנתונים יהא יזום או באופן
אוטומטי? האם יהיה בזמן אמת ? online
האם יש צורך כי נתוני הדיווח יעודכנו בזמן
אמת ללא צורך באיסוף הנתונים באופן
יזום  ,כך למשל במקרה של שעת חרום
יהיה ניתן לדעת תמיד בזמן אמת מי
נימצא ומי לא במקום
האם קבלן המשנה יוכל לקבל את קובץ
הלוג של עובדיו באופן אוטומטי וישיר
(למשל בדוא"ל)?
האם יש צורך בהצפנת התעבורה בין
השעון לתוכנת איסוף הנתונים ? ואם כן
באיזה פרוטוקול (למשל ?)HTTPS
האם נדרשת הצפנת הקובץ המועבר
מתוכנת איסוף הנתונים למרכב"ה או
לתוכנות נוספות?
האם נדרשת אספקת מערכת אבטחת
גישה ביומטרית לכל שינוי בקובץ נתוני
הנוכחות על למנוע שינוי בשוגג/יזום
בנתוני הנוכחות ?
מדוע לא נדרשת תמיכה בכל  1השפות
הרשמיות בישראל ,לרבות ערבית
ורוסית?
האם ניתן לקבל את רשימת  70הגופים ?
כמה שעונים נמצאים כיום בשימוש בגופים
שאינם משרדי ממשלה ,ואשר נרכשו
במסגרת המכרז שבתוקף?
מה הגיל הממוצע של שעון המותקן כיום
במשרדי הממשלה? כמה שעונים ומאיזה

פיזית לשעון .
איסוף הנתונים יהיה אוטומטי עם אפשרות לאיסוף יזום .לא
חייב להיות בזמן אמת

אין שינוי במסמכי המכרז .הקובץ יהיה נגיש למזמין.
הצפנת הנתונים בתעבורה בין השעון לתוכנת האיסוף
באחריות מרכבה
לא
אין צורך בהזדהות ביומטרית

אין שינוי במסמכי המכרז.
ראה האמור בתשובה לשאלה .22
ראה האמור בתשובה לשאלה .22
ראה האמור בתשובה לשאלה .22
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 2.5ו

68

2

69

3

 3.2.1.1א

70

3

 3.2.1.1ב

71

3

 3.2.1.1ב

72

3

ב

73

3

3.2.1.1

74

3

3.2.1.7

75

3

3.2.1.7

76

3

3.2.1.7

3.2.1.1

תשובת עורך המכרז

סוג נרכשו ב 21-החודשים האחרונים?
מה צפי (ללא התחייבות) רכישת שעונים
במסגרת המכרז החדש ב 21 -החודשים
הראשונים לפי כמות לכל סוג?
המספר  100,000נשמע נמוך מדי ביחס
להיקפים המדוברים נודה לבדיקה נוספת
נדרש שיתוף פעולה ומידע טכני מהחברה
המספקת את כרטיסי העובדים (מגנטי)
של משרדי הממשלה
נדרש שיתוף פעולה ומידע טכני מהחברה
המספקת את כרטיסי העובדים (קרבה)
של משרדי הממשלה
הננו מבקשים לוודא שכאשר הנכם
מציינים "יכולת לקרוא את נתוני הזיהוי של
העובד" הנכם מתכוונים לקריאת הנתונים
מהכרטיס ולא את המספר הסריאלי שלו
כאשר אתם מציינים קורא קרבה  ,הכוונה
תמיד לקורא ? ATHENA

אין שינוי במסמכי המכרז.
ככל שיידרש יסופק המידע המבוקש
ככל שיידרש יסופק המידע המבוקש
קריאת הנתונים תהיה מהכרטיס

ניתן להציע כול קורא שעובד בפרוטוקול " RFC-14443
 "type Bשנבדק לעבוד עם כרטיסים תמו"ז 1.2
ATHENA
היכולות יכולות להיות בנפרד

נדרשת הבהרה לגבי סעיף זה ולאמור
"...בכל היכולות להלן ביחד" .ובנוסף
דוגמאות לכל הדרישות /יכולות האפשריות
לשעונים לא תהיה יציאה למדפסת .ראה האמור במענה
לשעונים צריכה להיות יציאה למדפסת ?
לשאלה .21
(עבור חדרי אוכל) .אם כן זה בנוסף
ליציאת התקשורת
יש לבצע ביטול פיזי של התקן ה  ( USBהוצאת הכרטיס
האם ניתן להציע שעון שבמקור יש יצאת
מהלוח )
 USBולצורך התאמת הדרישות למכרז
(ולסעיף זה) הוסרה.
יש להוציא את רכיב המצלמה ובנוסף לנתק את יציאת
האם השעון המוצע יכול להכיל מצלמה
חיבור המצלמה מלוח האם
המצלמת את העובדים (תוך התעלמות
מהגנת צנעת הפרט) .גם אם לצורך
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77

3

3.2.2

78

3

3.2.2

79

3

3.2.2

80

3

3.2.3

81

3

3.3.1

82

3

3.6.1

83

3

3.6.2

תשובת עורך המכרז

המכרז הוסרה
אנו מבקשים הבהרה לגבי הקורא .כיצד
הוא מתממשק למסוף ?
האם הקורא יסופק ע"י המזמין או ע"י
הספק ?
האם קורא  RFיכול להיות מחובר ומותקן
מחוץ לשעוון .כלומר הקורא יותקן בסמוך
לשעון ויהיה מחובר באמצעות חוטים
חיצוניים לשעון.
האם קורא  RFחייב להיות מותקן בתוך
השעון
האם עובד יכול לדווח ביותר משעון אחד?
האם הרישום הביומטרי צריך להיעשות
בכל אחד מהשעונים בנפרד או שנדרש כי
יירשם לא יותר מפעם אחת בכל מקרה?
באחריות מי הרישום הראשוני הביומטרי
של העובדים ?
ו .האם נדרשת יכולת "עבודה" באון ליין -
העובד מחתים כרטיס ומיד הרשומה
מתעדכנת בקובץ (ברשומת העובד) או
העברת כרטיס בודקת ב"און ליין" קובץ
(שבמחשב) מורשים לחתימה
כניסה/יציאה,ארוחה וכו' ובהתאם לכך
לאשר או לדחות את ההתמה באון ליין.
נבקש להבהיר כי האמור בסעיף לא יחול
על מוצרי מדף  /מוצרי צד שלישי ,לגביהם
יינתן למזמין רישיון שימוש בלבד (בהתאם
לתנאי יצרן המוצר) ,ולגביהם הספק אינו
רשאי כמובן להתחייב להעביר את קוד
המקור.

הקורא הוא חלק מן שעון.
הקורא יסופק ע"י הספק.
קורא ה  RFחייב להיות חלק מהשעון

כן
עובד יכול לדווח במספר שעונים .בביומטרי יש צורך ביחידת
הטמעה שבה תבוצע ההפצה

אין צורך בעבודה און ליין

לסעיף זה יתווסף ס"ק ד :האמור בסעיף לא יחול על מוצרי
מדף  /מוצרי צד שלישי ,לגביהם יינתן למזמין רישיון שימוש
בלבד (בהתאם לתנאי יצרן המוצר).
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סעיף

84

3

3.6.2

85

3

3.6.2

86
87

3
3

 3.7ה
3.8

88

3

3.8

89

3

3.8

90

3

3.8

91
92

3
3

 3.8ג
 3.8ח

93

4

4.3.1

תשובת עורך המכרז

העברת קודי מקור (חומרה ותכנה) ניתנת
לביצוע בהתאם לדרישת הסעיף רק
בתנאי שהמציע הוא בעל הזכויות .האם
נדרש המציע להיות בעל הזכויות לקודי
מקור (חומרה ותכנה) .ובהתאם לכך
לאפשר למזמין שיפור המערכת
האם הכוונה לקודי מקור של תכנת
השעונים ,של תכנות התקשורת ולכל
תכנה המשמשת להפעלת המערכת או
העברת הנתונים.
לא ברור מה הכוונה ?
ה .מה משך הזמן תקף ההזדהות באין
תשובה מהשעון
ז .האם נינתן להשתמש בהצפנות
סטנדרטיות או הצפה יחודית לפרויקט.
האם המנגנון האבטחה יהיה ברמת
התכנה או ברמת חומרה (ציוד נלווה של
אלדין)
ט .נא הגדירו מה הכוונה לסינון +
דוגמאות
האם יש צורך בהצפנת התעבורה בין
השעון לשרת? ואם כן באיזה פרוטוקול ?
האם נדרשת הזדהות חזקה?
כיצד מיושמת דרישתכם זו ביחס לשעונים
שאינם סלולרים?
בהזמנה ראשונה נבקש כי זמן האספקה
יהא מינימום  .0ימי עסקים.

לס"ק א' יתווסף :קודי מקור (חומרה ותוכנה) יועברו כנדרש
רק בתנאי שהזוכה הוא בעל הזכויות.

הכוונה לתוכנה שבשרת האיסוף

יש לאפשר תעבורה גם דרך רכיבים חד כווניים.
למשך ה  out timeמהשעון בזמן הקריאה הוא  1שניות
יש להשתמש בהצפנה סטנדרטית ברמת התוכנה ,לפחות
 bit210ושהמפתח יהיה במרכבה בלבד

הדרישה היא לראות את הלוג שנשלח למערכת ה SIEM
לדוגמא :אדם שניסה להזדהות בקוד טכנאי מס' פעמים
באופן שגוי ,נוכל לראות את החיווי הזה מהלוג שנשלח
למערכת ה  SIEMהמרכזית
ההצפנה באחריות המזמין
לא
סעיף  1.0ח מבוטל.
אין שינוי במסמכי המכרז.
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סעיף

94

4

4.3.1

95

4

ד4.4.2

96

4

97

4

98

5

( 4.5.2ה)

4.1.1, 4.6

 5.2א

תשובת עורך המכרז

על מנת לעמוד באספקה והתקנה של
הציוד בתוך  20ימי עסקים ,יש צורך
להעמיד מלאי ייעודי .לשם כך ,נבקש
לקבל התחייבות לכמות שעונים נדרשת
מדי שנה.
האם ניתן לבצע רענון הדרכה שנתי
באמצעות האינטרנט/סרטון בדוא"ל?
נבקש שיובהר כי במקרה של החלפת
עובד ,חובת הספק תהיה להעמיד עובד
חלופי תוף  10יום – הדרישה להעמדת
עובד חלופי באופן מיידי אינה סבירה
ואינה ריאלית.
(א) נבקש לקבוע תקרת פיצוי מוסכם
בשיעור שלא יעלה על  20%מהתמורה
שנקבעה לשם ביצוע השירותים ,ולהחילו
רק לאחר מתן תקופת גרייס סבירה.
(ב) כמו כן ,נבקש כי לא תתקבל החלטה
בדבר ביטול הסכם ו/או חבות בפיצוי
מוסכם ,אלא לאחר שניתנה לספק
הזדמנות להשמיע טענותיו.
(ג) נבקש לסייג מקרים בהם נגרם איחור
ו/או פיגור בלוח הזמנים בשל מעשה ו/או
מחדל של המזמין או בשל כוח עליון –
במקרים כאלה יש להאריך אוטומטית את
המועדים לביצוע בהתאמה ,ואיחור/פיגור
כאמור לא ייחשבו כהפרה וכן לא יחושבו
לצורך חישוב הפיצוי המוסכם.
האם עלות ההתקנה כלולה בהצעה
הכספית?

אין שינוי במסמכי המכרז ובכלל זה בדרישה הנוגעת לרמת
מלאי סעיף .0...21

רענון הדרכה יוכל להתבצע טלפונית
אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז

ס"ק ג יבוטל ומקומו יבוא" :העלות הכוללת תשקף את כל
שנדרש ונוסח במסמך זה ,ובכלל זה אספקה ,הובלה,
התקנה ,אחריות ותחזוקה של השעון ,החלפת רכיבים
מתכלים הנדרשים להפעלת השעון במהלך תקופת
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מס"ד פרק

99

סעיף

5

 100נספח
– 0...1.2
אישור פרטי
והתחייבויות
מציע

 101נספח
- 0...20
סודיות

תת-סעיף השאלה

 5.2ב

8,9

תשובת עורך המכרז

מה הסיבה למשקל היחסי שניתן לכל אחד
משלושת סוגי השעונים? האם זה היחס
בין סוגי השעונים שנרכשו על ידי משרדי
הממשלה ב 21 -החודשים האחרונים?
האם אין מחיר מינימום למניעת
מניפולציות?
עורך דין או רואה חשבון אינם יכולים
להתחייב בשם המציע את ההתחייבויות
המפורטות בסעיפים  0-1לנספח זה .לאור
כך ,נבקש שתשמיטו סעיפים אלו
מהנספח ,או לחילופין ,תשנו את נוסח
הנספח כך שההצהרות הנ"ל (בסעיפים 0-
 1בלבד) ייעשו על ידי המציע עצמו
(באמצעות מורשי חתימה מטעמו) ,ועו"ד
יאשר כי המציע חתם בפניו ,וכי הגורם
שחתם מוסמך לחתום בשם המציע.
בהתאם למקובל ,נבקש לסייג את
ההתחייבות לסודיות ביחס ל  )2( -מידע
שכבר היה ידוע לספק במועד קבלת
המידע הסודי שלא מאת המזמין; ()1
מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק
מגורמים אחרים וללא הפרת התחייבות
על פי סעיף זה; ( )1מידע שפותח ו/או
יפותח באופן עצמאי על ידי הספק ו/או כל
מי מטעמו ושאינו מבוסס או כולל את
המידע הסודי של המזמין בשום אופן

האחריות וכן אספקה ,התקנה ותחזוקה של התוכנות
הנדרשות ,רשיון/ות שימוש וכל ההתאמות הנדרשות על
מנת שמערכת הנוכחות המשרדית תוכל לקלוט את נתוני
הנוכחות באופן ובמבנה שיגדיר המזמין .לא יהיה כל תשלום
נוסף לספק הזוכה מעבר לכך.
המשקלות הללו מבוססים על אומדן עורך המכרז לגבי
היקפי הרכישות הצפויים .מובהר כי זהו אומדן בלבד ואין בו
כדי לחייב את עורך המכרז לכמויות שתוזמנה בהמשך.

ראה הבהרות עורך המכרז ,הבהרה מספר .1

אין שינוי במסמכי המכרז.
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מס"ד פרק

 102הסכם

סעיף

תת-סעיף השאלה

6

תשובת עורך המכרז

שהוא; ( )2מידע שהינו נחלת הכלל או
שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת
ההתחייבות הנ"ל או של צדדים שלישיים.
נבקש להוסיף לסעיף הסתייגות כדלקמן:
הוראות הסודיות שבסעיף זה לא יחולו על:
מידע אשר גילויו נדרש על פי דין
א.
ובלבד שבכפוף להוראות הדרישה הנ"ל,
הועברה הודעה על דרישת הגילוי לעורך
המכרז/המזמינים בכתב ,זמן סביר מראש;
מידע שהיה בידי הספק עובר
ב.
לחתימת ההסכם או פותח על ידו באופן
עצמאי;
מידע שהועבר לספק על ידי צד ג',
ג.
שלא תוך הפרת חובת סודיות כלפי עורך
המשרד/המזמינים;
מידע שהינו בחזקת נחלת הכלל
ד.
שלא תוך הפרת חובת הסודיות על פי
הסכם זה;
מידע אשר נתן עורך
ה.
המכרז/המזמינים לספק אישור ,מראש
ובכתב ,למוסרו לצד ג' בהתאם לתנאים
שנקבעו על ידי עורך המכרז.
כמו-כן נבקש להכפיף את הוראות נספח
הצהרת סודיות למבוקש בסעיף זה.

אין שינוי במסמכי המכרז.
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מס"ד פרק
 103הסכם

תת-סעיף השאלה

סעיף
10.12

תשובת עורך המכרז

לא סביר לדרוש כפל קנס ו/או פיצוי בגין
אותה הפרה ולכן נבקש להוסיף לסעיף
את המשפט כדלקמן:
יובהר כי בכל מקרה על אף האמור לעיל"
לא יוטל על המזמין כפל קנס ו/או פיצוי
נזק וכי במקרה בגין אותה הפרה או אותו
של גרימת נזק על ידי הספק שבגינו זכאי
הסכומים שנגבו המזמין לפיצוי ,יקוזזו
מהמזמין כגון חילוט הערבות או קנסות,
".מגובה הנזק שהוכח

אין שינוי במסמכי המכרז.
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מס"ד פרק

סעיף

תשובת עורך המכרז

תת-סעיף השאלה
 21.2בהתקשרות מסוג זה הספק אינו
אחראי לנזקים עקיפים ותוצאתיים
ואחריותו לנזקים ישירים מוגבלת באופן
ניכר.
לאור האמור נבקש כי לאחר המילים "נזק
או אובדן" בשורה הראשונה ,תופיע
המילה "ישירים".
כמו כן ,נבקש כי בסוף הסעיף יתווסף
משפט כדלקמן" :ובלבד שככול שמדובר
בתביעה או דרישה של צד שלישי הודיעה
המזמין על כך לספק בהזדמנות
הראשונה ,לא התפשר המזמין עם התובע
ללא הסכמת הספק ,ואפשר לספק לנהל
את ההגנה".
כמו כן ,נודה על הוספת סעיף משנה 21.1
כדלקמן:
"על אף האמור בהסכם זה ו/או במסמכי
המכרז ,הספק לא יהיה אחראי בשום
מקרה לנזקים עקיפים ותוצאתיים
ואחריותו לנזקים ישירים תוגבל לתקרת
שיפוי מקסימאלי השווה לתמורה ששולמה
בפועל ב 21-החודשים שקדמו לנזק".
כמו-כן ,נבקש שבסוף הסעיף יתווסף
המשפט כדלקמן:
"אחריות הספק לא תכלול נזקים שייגרמו
כתוצאה ממעשה מכוון או רשלני של
המשרד או מי מטעמו".
דחיית בקשתנו זו ,בנוסח המובא לעיל,
עלולה למנוע מחברתנו להשתתף במכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.
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מס"ד פרק
 105הסכם

תת-סעיף השאלה

סעיף
14

 106נספח
- 0...22
הסכם

10.4

 107נספח
- 0...22
הסכם

10.7,10.8,10.9

 108נספח

10.13

תשובת עורך המכרז

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את האמור
להלן" :על אף האמור בסעיף זה לעיל
הספק יהא רשאי להמחות ו/או להסב את
זכויותיו על פי הסכם זה ,כולן או חלקן,
במסגרת של מיזוג או מכירת תחום
פעילות לגוף שבשליטת הספק ,או
המחזיק בשליטה בספק או שגוף בשליטת
גום המחזיק בשליטה בספק; והכול
בהגדרת המונח "שליטה" בחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח".21.0-
נבקש כי תבהירו את האמור בסעיף – הרי
המשמעות של ביטול ההסכם הינה
הפסקת השירותים על ידי הספק ,והאמור
בסעיף עומד בסתירה לעובדה זו.
(א) נבקש לקבוע תקרת פיצוי מוסכם
בשיעור שלא יעלה על  20%מהתמורה
שנקבעה לשם ביצוע השירותים ,ולהחילו
רק לאחר מתן תקופת גרייס סבירה.
(ב) כמו כן ,נבקש כי לא תתקבל החלטה
בדבר ביטול הסכם ו/או חבות בפיצוי
מוסכם ,אלא לאחר שניתנה לספק
הזדמנות להשמיע טענותיו
(ג)נבקש לסייג מקרים בהם נגרם איחור
ו/או פיגור בלוח הזמנים בשל מעשה ו/או
מחדל של המזמין או בשל כוח עליון –
במקרים כאלה יש להאריך אוטומטית את
המועדים לביצוע בהתאמה ,ואיחור/פיגור
כאמור לא ייחשבו כהפרה וכן לא יחושבו
לצורך חישוב הפיצוי המוסכם.
נבקש כי קיזוז ייעשה רק בגין סכומים

אין שינוי במסמכי המכרז

הכלל הוא שבמקרה של הפרה רשאי עורך המכרז לפי
שיקול דעתו להפסיק את ההתקשרות עם הספק או כל חלק
ממנה ובמקרים חריגים ובהתאם לנסיבות הפסקת
ההתקשרות יהיה עורך המכרז רשאי להורות על המשך
העבודה או הפסקתה  ,הכל בכפוף לסיבת ההפרה.
אין שינוי במסמכי המכרז

אין שינוי במסמכי המכרז
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מס"ד פרק
- 0...22
הסכם
 109נספח
- 0...22
הסכם

 110נספח
- 0...22
הסכם

סעיף

תת-סעיף השאלה
11.6

13

תשובת עורך המכרז

קצובים מכוח הסכם זה ובכפוף להודעה
מראש של  22יום.
מטרתה של הערבות היא לשמש בטוחה
עד לגובה מסוים עבור המזמין .לכן ,אין זה
סביר ואין זה הוגן שבכל פעם שישתמש
המזמין בבטוחה זו ,יידרש הספק להעמיד
שוב את אותה בטוחה (כי כך הרי יוכל
המזמין לחלט אותה שוב ושוב מבלי
להוכיח את נזקו) .על כן נבקש שיובהר
שבמידה וחולטה הערבות כולה או רק
סכום מסוים ממנה ,חובתו של הספק
תתמצה בהעמדת ערבות חדשה בגובה
ההפרש שבין הערבות המקורית לבין
הסכום שחולט בפועל.
בשל העובדה כי התמורה לה זכאי הספק
מכוח הסכם זה הינה מוגבלת בסכום (ולכן
גם תקרת הרווחיות הפרויקט מבחינת
הספק הינה ברורה ותחומה) ,ועל מנת
למנוע מצב בלתי סביר וחסר הגיון עסקי
מצד הספק ,בו הסיכון של הספק בפרויקט
זה הינו בלתי מוגבל ולכן אינו עומד בקנה
אחד עם הסיכוי מבחינת הספק ,נבקש
להוסיף פסקה בדבר הגבלת אחריות,
הקובעת כי תקרת אחריות הספק לא
תעלה בכל מקרה על סך התמורה
ששולמה לו בפועל מכח הסכם זה ב21 -
החודשים אשר קדמו למועד היווצרות
למען הסר ספק
עילת התביעה.
ולמען הבטחת זכויות המזמין ,נבקש
להבהיר כי הגבלת האחריות כאמור לא
תחול על המקרים הבאים ,אשר בהם

אין שינוי במסמכי המכרז

אין שינוי במסמכי המכרז
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מס"ד פרק

סעיף

תת-סעיף השאלה

 111נספח
- 0...22
הסכם

13

 112נספח
- 0...22
הסכם

14.1

תשובת עורך המכרז

יחויב הספק בנזק שנגרם למזמין בפועל:
(א) נזקי-גוף שנגרמו בשל מעשה או
מחדל של הספק עקב מתן השירותים; (ב)
נזקים שעילתם בהפרת זכויות קניין רוחני
של כל צד שלישי ע"י הספק עקב מתן
השירותים; (ג) נזקים שנגרמו כתוצאה
ממעשה או מחדל מכוונים של הספק.
כמו כן נבקש להבהיר כי אין באמור בסעיף
כדי לשחרר את המזמין ו/או מי מטעמו
מהחבות המוטלת עליהם על פי דין.
באשר לתנאי השיפוי ,נבקש לקבוע כי
השיפוי יעשה על פי פס"ד חלוט ובכפוף
לכך ש )2( :מסמכי התביעה או הדרישה
יועברו לספק מיד עם קבלתם אצל
המזמין; ( )1תינתן לספק אפשרות לנהל
את קו ההגנה של עצמו (בין היתר על ידי
מינוי יועץ משפטי מטעמו); ( )1לא ייחתם
על ידי המזמין כל הסכם פשרה עם
התובע ,ללא הסכמת הספק בכתב
ומראש.
נבקש שיובהר כי במידה והמזמין נתן את
הסכמתו להסבה מוחלטת של ההסכם
לספק אחר ,הרי שכל זכויות וחובות הספק
יועברו לגוף הנמחה ,ולמזמין לא תהיינה
עוד דרישות כלפי הספק  -כל אפשרות
אחרת מעקרת מתוכן לחלוטין את הליך
הסבת ההסכם .כמובן שהאמור לעיל אינו
מתייחס למצב של אספקת חלק
מהשירותים באמצעות קבלני משנה
(כאשר לגבי מצב זה האמור בסעיף
מקובל עלינו) ,אלא על מצב בו הספק

אין שינוי במסמכי המכרז

אין שינוי במסמכי המכרז
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מס"ד פרק

סעיף

תת-סעיף השאלה

 113נספח
- 0.7.1
אישור
עריכת
ביטוחים

ביטוח חבות
מעבידים

 114נספח
- 0.7.1
אישור
עריכת
ביטוחים

ביטוח אחריות
כלפי צד שלישי

 115נספח
- 0.7.1
אישור
עריכת
ביטוחים

ביטוח משולב
לאחריות
מקצועית וחבות
מוצר -

תשובת עורך המכרז

מעביר את כל זכויותיו וחובותיו לצד שלישי
ולמעשה מסיים את תפקידו כספק
שירותים מכוח מכרז זה.
מבוקש כי:
א .המילים":לא יפחת מסך" תוחלפנה
במילים ":הינו בסך של";
ב .ניתן יהיה לערוך את הביטוח גם בש"ח
ובלבד שלא יפחת משווה ערך לסכום
הדולרי שצוין;
ג .המילה" :שנה" תמחק.
מבוקש כי:
א .המילים":לא יפחת מסך" תוחלפנה
במילים ":הינו בסך של";
ב .ניתן יהיה לערוך את הביטוח גם בש"ח
ובלבד שלא יפחת משווה ערך לסכום
הדולרי שצוין;
ג .המילה" :שנה" תמחק.
לעניין גבולות האחריות מבוקש כי:
א .המילה" :ולשנה" תמחק ובמקומה יבוא:
"ולתקופת ביטוח";
ב .המילים":לא יפחתו מסך" תוחלפנה
במילים ":הינו בסך של";
ג .ניתן יהיה לערוך את הביטוח גם בש"ח
ובלבד שלא יפחת משווה ערך לסכום
הדולרי שצוין.
 לעניין תקופת הגילוי  -מבוקש כיהמילה" :לפחות" תימחק.
 לעניין האחריות הצולבת – מבוקש כיתבוא הסיפא" :למעט חבות מדינת
ישראל – משרד האוצר כלפי הספק".

ב..

א .ראה לעיל התייחסותינו( .תשובה לשאלה  - 11א)
הבקשה מתקבלת .הסכום בש"ח לא יפחת משוה ערך
לסכום הדולרי שצוין עפ"י שער יציג ביום הגשת המענה.
ג .ככל שיוצג אישור ביטוחי לתקופה מעל השנה הבקשה
תתקבל.

ב.

א .ראה לעיל התייחסותינו( .תשובה לשאלה  - 11א)
הבקשה מתקבלת .הסכום בש"ח לא יפחת משוה ערך
לסכום הדולרי שצוין עפ"י שער יציג ביום הגשת המענה .ג.
ככל שיוצג אישור ביטוחי לתקופה מעל השנה הבקשה
תתקבל.
א .ככל שיוצג אישור ביטוחי לתקופה מעל השנה הבקשה
תתקבל .ב .ראה התייחסותנו לעיל( .תשובה לשאלה - 11
א) ג .ביטוח בשקלים  -הבקשה מתקבלת לעניין תקופת
הגילוי  -מתקבל בתנאי שבפועל ירשמו לפחות מספר
החודשים שנרשמו .לעניין האחריות הצולבת יתווסף בסיפא

"למעט חבות מדינת ישראל  -משרד האוצר כלפי הספק".
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מס"ד פרק
 116נספח
- 0.7.1
אישור
עריכת
ביטוחים

סעיף
סעיף 1

תשובת עורך המכרז

תת-סעיף השאלה
לאור המקובל בשוק הביטוח מבוקש כי:
א .המילה" :צמצום" תוחלף עם המילים:
"שינוי לרעה";
ב .לאחר המילים" :ביטול הביטוח" יבוא:
"במשך תקופת הביטוח";
ג .במקום ".0" :יבוא."10" :

א .המילה "צמצום" תתבטל ובמקומה יבוא "שינוי לרעה".
ב .אין שינוי במסמכי המכרז .ג .אין שינוי במסמכי
המכרז.
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