11.9.17

מסמך הבהרות במכרז פומבי  05/17מכרז לרכישת מחשבים ניידים
סעיף

שאלות

התייחסות המכללה

9

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד שכל הפרטים
המהותיים בקשר עם המכרז כלולים במסמכי
המכרז והמידע המופיע במסמכי המכרז הינו נכון
ומדוייק".

לא מקובל

20.1

לגבי מציע שהינו חברה ציבורית  -נבקש לצרף
במענה לסעיף זה פלט עדכני מהבורסה לני"ע.

יש לצרף פלט עדכני מרשם
החברות ומהבורסה לני"ע

20.2

נבקש להחליף את המילים "בעשור האחרון"
במילים "בשלוש השנים האחרונות".

לא מקובל

40

נבקש למחוק את המילים "לשביעות רצון
המכללה" .זאת ,מאחר והמונח "שביעות רצון"
הינו מונח סובייקטיבי שלא ניתן למדוד את עמידת
הספק בו.

לא מקובל

 ,40נספח נבקש כי כל שינוי בהיקף אספקת המוצרים או
בהיקף ההתקשרות ייעשה אך ורק קודם למסירת
א'
סעיפים  4הזמנה לרכישת המוצרים ,שכן לאחר שנמסרה
ו –  ,11הזמנה – זו איננה ניתנת לביטול.
הסכם
סעיף 6.2
לאחר המילים "[או הליכים מהותיים בבית
נספח
משפט]" נבקש להוסיף "שיש בהם כדי לפגוע
א',1
סעיפים  3ביכולתי לבצע את התחייבויותי על פי המכרז".
ו4 -
הסכם,
סעיף 3
(ו)
הסכם,
סעיף 3
(ו)

נבקש להחליף את המילים "תוך זמן סביר"
במילים "באופן מיידי".

מקובל

יתווספו המילים" :שיש בהם
כדי לפגוע ביכולתו של
המציע לבצע את
התחייבויותיו על פי
המכרז".
לא מקובל

נבקש להוסיף התחייבות של המזמין לא להגיע לכל
הסדר פשרה בדרישה כאמור ללא הסכמה מראש
ובכתב של הספק.

מקובל

הסכם,
סעיף 5.4

לאחר המילים "כבר סיפק בפועל" נבקש להוסיף
גם "או הזמין" ,שכן לאחר הזמנת המוצרים
מהיצרן ההזמנה איננה ניתנת לביטול ועל כן
המזמין צריך לשאת גם בתשלום בגין הזמנות אלה.

יתווסף " :או הזמין ולא
ניתן לבטל את הזמנתו".

הסכם
סעיף 6.3

נבקש למחוק את המילים "ברמה מעולה".
הדרישות מהמוצרים מפורטות במפרט הטכני.

מקובל

הסכם
סעיף 8.1

לאחר המילים "האחריות לתקינות המוצרים"
נבקש להוסיף "במהלך תקופת האחריות".

מקובל .המילים יתווספו
בשורה השביעית בסעיף .8.1

תאריך____________ :

חתימה  +חותמת______________ :

הסכם
סעיף 9.1

הסכם
סעיף 9.2

בסוף סעיף  9.1יתווספו
המילים" :על אף כל האמור
לעיל ,מובהר בין הצדדים כי
אחריות הספק תהא לנזקים
כמו כן,
ישירים בלבד.
אחריות הספק לא תחול
במידה שהנזק/הפגיעה נגרמו
כתוצאה ממעשה ו/או מחדל
ו/או זדון של המכללה ו/או
מי מטעמה".

נבקש להחליף את המילים "ישירה מלאה ובלעדית"
במילים "על פי דין" .על כל צד לשאת באחריות על
פי דין לנזקים שיגרמו עקב ביצוע ההסכם .על פי
הסעיף בנוסחו הנוכחי למעשה ,הספק אחראי
לנזקים שיגרמו עקב ביצוע ההסכם למרות שעל פי
דין יתכן והמזמין אחראי להם או שיש לו רשלנות
תורמת לנזק ,למשל בקרות נזק באתר המזמין עקב
רשלנות המזמין .זו אחריות שאינה מוצדקת והיא
מטילה על הספק נטל כלכלי מיותר ,שאינו בר
ביטוח ,שעה שביטוחי המזמין אמורים לכסות
נזקים אלה.
בנוסף נבקש להוסיף סעיף המגביל את
כדלקמן:אחריות ראו לעיל .כל היתר לא
הספק לנזק ישיר בלבד עד לתקרה
מקובל.
"על אף האמור לעיל או בכל מקום אחר בהסכם
ו/או בדין ,מובהר כי הספק לא ישא באחריות לכל
נזק עקיף ,תוצאתי ,מיוחד או עונשי שייגרם למזמין
ו/או לצד שלישי כלשהו ,לרבות אובדן הכנסה ,רווח
מנוע ,אובדן נתונים ,עלויות זמן השבתה .בכל
מקרה ,גבול אחריות הספק לפיצוי בגין נזק ישיר
לא יעלה על גובה סך התמורה השנתית המגיעה
לספק על פי הסכם זה .הגבלת אחריות כאמור
תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא ,תהא עילתה
אשר תהא ,בין חוזית ,בין נזיקית ובין אחרת ,אך
לא תחול על נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל
בזדון ,נזק גוף או נזק לרכוש מוחשי".
נבקש להכפיף את חובת השיפוי של הספק לכך
שהמזמין יודיע מיידית לספק אודות
התביעה/דרישת התשלום ,המזמין ישתף פעולה עם
הספק ויעניק לו את השליטה הבלעדית על ניהול
ההגנה או המו"מ להסדר פשרה .עוד נבקש להבהיר
כי בכל מקרה מחוייבותו של הספק לשפות תיווצר
עם קבלת פסק דין חלוט של רשות שיפוטית
מוסמכת המחייב תשלום כאמור.

נבקש להעמיד את תקרת הפיצוי המוסכם על 10%
הסכם
סעיף 11.2מהיקף התמורה בגין הפריט שבפיגור.

בסוף סעיף  9.2יתווספו
המילים" :שיפוי ו/או פיצוי
יהא כנגד פסק דין שלא עוכב
ביצועו או הסכם פשרה,
ובכפוף לכך שהמכללה
את
לספק
העבירה
התביעה/הדרישה בתוך זמן
קבלתה,
ממועד
סביר
ואפשרה לספק להתגונן
כנגדה".
לא מקובל.

הסכם
סעיף12

סע'  12.1שורה שלישית יש למחוק את המילים מקובל
"ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר
(או".

הסכם
סעיף12

סע'  12.1שורה רביעית יש למחוק את המילים "גם לא מקובל .ניתן לשנות
כל עוד יכולה להיות קיימת כלפיו אחריות שבדין לשלוש שנים במקום לשבע
ו/או בקשר להסכם זה ולא פחות מ 7-שנים" ולכתוב
"למשך שנתיים נוספות"

הסכם
סעיף12

סע'  12.1שורה שישית יש למחוק את המילים
"ולטובת המכללה".

הסכם
סעיף12

סע'  12.4לתשומת לב .שורה שלישית יש למחוק את לא מקובל
המילים "ו/או מי מטעמו ו/או עבורו".

תאריך____________ :

לא מקובל

חתימה  +חותמת______________ :

הסכם
סעיף12

סע'  12.4יש למחוק את הפסקה שלישית המתחילה לא מקובל
במילים "בנוסף מצהיר ומתחייב הספק"...
ומסתיימת במילים "ו/או מי מטעמה ולא לגרוע
ממנו"

הסכם
סעיף12

סע'  12.5שורה שישית יש למחוק את המילים
"באופן מיידי ולא יאוחר מ 3-ימים" ולכתוב "תוך
זמן סביר".

לא מקובל ,ניתן לרשום 7
ימי עבודה במקום 3

הסכם
סעיף12

סע'  12.6שורה שלישית אחרי המילה "הנ"ל" יש
להוסיף "בקשר להסכם זה".

מקובל

הסכם
סעיף12

שורה שישית יש למחוק את המילים "שם המבוטח
לכלול" ולכתוב "הבטוח לשפות".

מקובל

הסכם
סעיף12

סע'  12.9שורה ראשונה יש למחוק את המילה
"מיד".

לא מקובל ,ניתן לרשום 7
ימי עבודה

הסכם
סעיף12

סע'  12.10שורה שניה יש למחוק את המילים
"לרבות הצטרפותו לתביעה של המכללה ,על פי
פוליסות הביטוח ,אם נדרש לכך על ידה".

מקובל

הסכם
סעיף12

סע'  12.12סכום ההשתתפות העצמית יהיה ניתן
לקיזוז על ידי המכללה ,רק ככל שהאחריות לאירוע
נשוא תביעת הביטוח הינו באחריות הספק על פי
הוראות הסכם זה

לא מקובל

הסכם,
סעיף
14.1
הסכם
סעיף
14.2

נבקש להחליף את המילים "סופית בלעדית
ומכרעת" במילה "לכאורה".

מקובל

נבקש כי זכות הקיזוז תחול רק ביחס לסכום קצוב
ולא ביחס לנזקים שלא הוכחו .כמו כן נבקש הודעה
מראש ובכתב של  7ימים טרם ביצוע הקיזוז.

מקובל.

נספח ו',
סעיף 3

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "או כל נזק אחר שאיננו
מכוסה ע"י היצרן".

לא מקובל

נספח ו,
סעיף 7

נבקש להוסיף לאחר המילים "רשלנות של המזמין" לא מקובל
את המילים "או נזקים אחרים כאמור בסעיף 3
לעיל".
אישור עריכת ביטוחים נספח ה':
סע'  4-3יש למחוק.

מקובל

סע'  5שורה שביעית יש למחוק את המילים "מעשה
במתכוון"
סע'  5שורה שמינית יש למחוק את המילים "זיהום
פתאומי ובלתי צפוי".
סע'  5שורה תשיעית אחרי המילה "סודיות" יש
להוסיף "בתום לב".
סע'  5שורה עשירית אחרי המילה "אינטרנט" יש
להוסיף "בכפוף לתנאי וחריגי הפוליסה".
סע'  5שורה שלוש עשרה יש למחוק את המילים
"ו/או תלמידיו".

תאריך____________ :

לא מקובל
מקובל
לא מקובל
לא מקובל
לא מקובל

חתימה  +חותמת______________ :

סע'  5שורה חמש עשרה אחרי המילה "המזמין" יש
להוסיף "אולם חבות המזמין כלפי הספק אינה
מכוסה".
סע'  5בהמשך השורה יש למחוק את הספרה ""62
ולכתוב " ."12שורה אחרונה יש למלא תאריך
"."1.12.95
חלק כללי סע' ב' שורה ראשונה אחרי המילה
"מקצועית" יש להוסיף "משולב עם חבות המוצר".
יש למחוק את המילים "אינו נופל מהכיסוי הניתן"
שורה שניה יש למחוק את המילה "הידוע".
שורה שניה אחרי המילה "מהדורה" יש להוסיף
""2012
שורה שלישית יש למחוק את המילים "(בפוליסות
לא קיים/מבוטל חריג רשלנות רבתי ו/או לעניין
התנהגות המבוטח החורגת מהסטנדרט של מבוטח
סביר ו/או מלווה ביסוד נפשי של פזיזות או אי
אכפתיות ובמקומו יחול על הספק לנקוט באמצעי
זהירות סבירים למניעת מקרי ביטוח המכוסים על
פי הפוליסות)".

מקובל
מקובל

מקובל
מקובל
מקובל
מקובל
לא מקובל

 על המציעים להגיש מסמך זה חתום על ידם במועד הגשת ההצעות.

תאריך____________ :

חתימה  +חותמת______________ :

