מסמך הבהרות במכרז /100/10
תנאי סף שני

לצורך אישור משווק מורשה של חברת מיקרוסופט תוכר הפנייה לאתר
מיקרוסופט בו המציע מופיע ברשימת המשווקים של מיקרוסופט ,וכן
צילום המסך הרלוונטי

תצהיר
נספח א' 1 -

סעיפים  2ו 3 -לתצהיר (בדבר הליכים/הרשעות/חקירות פליליים) יימחקו מן
התצהיר

סעיף  2לחוזה

בהגדרת "הרישיונות" – בסוף ההגדרה יתווסף" :כפי שנמסרו ממיקרוסופט
ובהתאם לתנאי הרישיון של היצרן"

סעיף  3.2לחוזה

יתווספו המילים" :ולמעט תשלום עבור מוצרים שהוזמנו על ידי המזמין מהספק
עד למועד הביטול וטרם סופקו ,ובכפוף לכך שהספק הוכיח כי הזמנות אלו
הועברו על ידו למיקרוסופט עוד טרם מועד הביטול".

סעיף 4ב' לחוזה

לאחר המילים "ו/או עריכת השינויים הנדרשים בהם (לדוגמא :כמות וסוג הרשיון) ,לפי
דרישת המזמין" יתווסף" :הכל בכפוף למדיניות מיקרוסופט".

סעיף 4ג' לחוזה

יתווסף לסעיף" :ובלבד שהמזמין עדכן את הספק מייד עם קבלת הדרישה וניתנה
לספק ו/או לחברת מיקרוסופט אפשרות להתגונן בפניה"

סעיף  4ד' לחוזה

לסוף הסעיף יתווספו המילים" :ואיפשר לו ו/או לחברת מיקרוסופט להתגונן
בפניהם".

סעיף  6לחוזה
סעיף  8לחוזה
סעיף  1.1לחוזה

לאחר המשפט" :בנוסף ,הספק יבצע את השינויים הנדרשים ברישיונות ,לפי
דרישת המזמין מעת לעת" יתווסף" :הכל בכפוף למדיניות היצרן מיקרוסופט".
כמו כן ,יתווסף בסוף הסעיף המשפט" :בהתאם להוראות ורישיון היצרן".
יתווספו המילים "על אף כל האמור לעיל ,מובהר בין הצדדים כי אחריות הספק
תהא לנזקים ישירים בלבד אשר נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הספק
ו/או מי מטעמו"
בסוף הפסקה השנייה (בעניין אספקת מדיה פיזית) יתווספו המילים " -כפי
שאושרה על ידי הספק"

סעיף  1.2לחוזה

בסוף השורה הראשונה יתווספו המילים " :הנובע מסיבות התלויות בספק ו/או מי
מטעמו בלבד" .כמו כן ,המילה" :ראשון" בשורה השלישית תשונה ל" :שלישי" ,כך
שתשלום הפיצוי יחל רק מהיום השלישי לאיחור.

סעיף  11.1לחוזה

במקום המילים" :ולא יתקן את ההפרה בתוך  7ימים ממועד ההפרה" יתוקן:
"ולא יתקן את ההפרה כאמור בתוך ( 7שבעה) ימים מיום שקיבל הודעה מאת
המזמין על ההפרה."...

סעיף 11.2

לאחר המילים "לכל פרק זמן שהוא" יתווסף "ולא יתקן את ההפרה כאמור בתוך 7
(שבעה) ימים מיום שקיבל הודעה מאת המזמין על ההפרה ,יהיה המזמין
רשאי."....

נספח ד' – אישור בסעיף  – 3יתווסף" :הביטוח יורחב לכסות את המכללה בגין חבותה למחדלי ו/או
מעשי הספק".
על קיום ביטוחים
בסעיף  4ג' – תימחק המילה "לפחות".
מצ"ב אישור על קיום ביטוחים מתוקן ומעודכן

