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 2102 ,בדצמבר 2 ,ראשון יום 
 גתשע"ה כסלו,ב י"ח

 

 :לכבוד
  גיבוימכרז  ספקי

 

 לביטוח חברה ענבל עבור גיבוי מערכת של ותחזוקה לרכישה הצעות לקבלת הזמנה -2הבהרה מספר  : הנדון
 1102102הליך מס'  –"מ בע

רות הבתשובות ובהבדון מבקשת לידע את המשתתפים במכרז שבנ "(ענבלענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: "
 שלהלן:

 :שאלות משפטיות

 'דנספח ול ₪ 22,777ערבות ההצעה  נתבקשה ענבל לפרט לענייןלהזמנה  1.17סעיף ל בהתאם :שאלה .1
 המצבים והתנאים בהם תחולט הערבות.  את הזמנהל

 .אין שינוי בתנאי המכרז :תשובה

 שלולהקל בגביית הקנס במקרים  להזמנה להפחית את סכום הקנס 2.0סעיף ענבל נתבקשה ב שאלה: .2
והדבר אינו הציוד לא משתחרר בהם מצבים והציוד כגון בעיות של מכס ויבוא  חוסר אפשרות באספקת

 בידי הספק.  נתון

 כלהלן: 2.0.2להזמנה ימחק ובמקומו יבוא סעיף  2.0.2סעיף  :תשובה

 לענבל המציע ישלם כן, עשהי ולא במידה .לעיל המפורטים הזמנים בלוחות לעמוד הזוכה המציע על"

 תהא ענבל .לאיחור( הראשון )מהיום רטרואקטיבית הרביעי מהיום החל איחור, יום כל עבור ₪ 1,277

  "למציע. חייבת תהא אשר סכום מכל זה סכום לקזז רשאית

 . ובו ייכתב כלהלן:2.0.2יתווסף סעיף  2.0.2אחרי סעיף 

ובכלל זה  ח עליוןוחות הזמנים המפורטים לעיל בשל כ"מובהר בזאת כי במידה והמציע לא יעמוד בלו
 -. ו2.0.2לא יחולו סעיפים ו/או שביתה כללית במשק ו/או שביתה במכס  פגעי טבע, מלחמה וכיוב"צ

 . לעיל והכל בכפוף לשקול דעתה הבלעדי של ענבל."2.0.2

האם ישנה  ם.משך כל תקופת ההסכלכי ההצעה אינה צמודה למדד  נכתבלהזמנה  0בסעיף  :שאלה .0
 אפשרות לשינוי.

 אין שינוי בתנאי המכרז. :תשובה

התשלום מתפרס על שנתיים האם ניתן להציע הפנייה לחברת ביצוע אופן להזמנה  8סעיף ב :שאלה .2
 מימון. 

 אין שינוי בתנאי המכרז. :תשובה

סעיף  להוסיף תת ה ענבלבקשתננספח ג' להזמנה ל 2.8.2 -ו 2.8.2סעיפים אמור בל התאםב: שאלה .2
 כדלקמן: 
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נבקש כי יובהר שאחריות המציע כפופה לאחריות  הניתנת על ידי היצרן וכן לכך שלא נעשה תיקון  .א
 ו/או ניסיון לתיקון או טיפול כלשהו בפריט על ידי טכנאי שאינו מטעם המציע. 

 כמו כן, נבקש שיובהר שהמציע לא יהיה אחראי לתיקון נזקים או תקלות במקרה של ביצוע שינוי .ב
ו/או התאמה ו/או תחזוקה ו/או תיקון או טיפול של הרכיבים השונים ע"י גורם שאינו מטעמו ושלא 
באישורו המוקדם וכן במקרה של שימוש בפריטים שסופקו על ידו בניגוד להוראות היצרן ו/או 
המציע. בנוסף, לא יהיה אחראי המציע לתיקון נזקים או תקלות שנגרמו בפריטים בזדון או 

ן. כמו כן, נבקש שיובהר שהמציע אינו אחראי לנזקים שאירעו לציוד כתוצאה מ: א( עבודות במתכוו
תשתית כגון בינוי וכבילה או עבודות חשמל חיצוניות לפריטים. ב( נזקים שאירעו כתוצאה מכוח 

שא באחריות לציוד ו/או שירותים ו/או עבודות שלא סופקו יב. נבקש שיובהר כי המציע לא י עליון.
 ידו ו/או לא בוצעו על ידו ו/או בוצעו בניגוד להמלצתו. על

 : תשובה

 אין שינוי בתנאי המכרז. .א

 כלהלן: 2.8.2להזמנה ימחק ובמקומו יבוא סעיף  2.8.2סעיף  .ב

האחריות, התחזוקה והשירות לפתרון הגיבוי בבית ענבל תהא למשך כל תקופת  תקופת"
 ידי על שתוגש המחיר הצעת. ה ותהיהולרבות, תקופת ההתקשרות המוארכת במידההתקשרות 

 .לעיל האמור את בתוכה תכלול הצעת המחיר בנספח המציע

בגין נזק שנגרם כתוצאה מפעולה שלא בוצעה על ידו  המציע לא יהיה אחראימובהר בזאת, כי 
כל עוד המציע עמד בזמנים וזאת אלא אם כן נעשתה בתיאום עמו,  ושלא בהתאם להוראות היצרן

 .בהזמנה זונו ממהנדרשים 

 ".המוארכת ההתקשרות בתקופת גם זהה תחזוקה עלות למחיר מתחייב המציע

לקבוע כי לא ניתן יהיה לסיים ההתקשרות  פח ג' להזמנה נתבקשה ענבלסנל 2.0לסעיף  התאםב :שאלה .2
 במהלך תקופת ההתקשרות הראשונית אלא במקרים חריגים.

 אין שינוי בתנאי המכרז. :תשובה

להוסיף בסוף הסעיף את המשפט: "למעט תשלום  נתבקשה ענבל נספח ג' להזמנהל 2.2.1סעיף ב :שאלה .0
 בגין ציוד ו/או עבודות שבוצעו על ידי המציע וכן תמורה בגין הזמנות שלא ניתן לבטלן".

 אין שינוי בתנאי המכרז.: תשובה

יסודית בטרם  ן הפרהוקיאפשרות לת לנספח ג' להזמנה 2.2.2לסעיף  ענבל מתבקשת להוסיף :שאלה .8
 סיום החוזה.

 כלהלן: 2.2.2ימחק ובמקומו יבוא סעיף  לנספח ג' להזמנה 2.2.2סעיף : תשובה

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של כל צד להפסיק את תקופת ההתקשרות בכל מקרה של הפרת "
כלפי הצד יסודית של החוזה על ידי הצד שכנגד, לרבות זכותו של הצד המפסיק לכל סעד או תרופה 

 " .בכפוף להודעה של חמישה ימים מראש ובכתב, המפר במקרה של הפרה כאמור

להוסיף לאחר המילים "מצויים ברשותו" את  ה ענבלבקשתנ לנספח ג' להזמנה 2.2.0 בסעיף :שאלה .8
 המילים "והקשורים לענבל". 

 כלהלן: 2.2.0ימחק ובמקומו יבוא סעיף  לנספח ג' להזמנה 2.2.0סעיף : תשובה

באופן  ,עם סיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, יעביר המציע לענבל ועל פי הוראותיה"
ו/או  המבוקשיםהנוגעים לשירותים  את כל המידע, החומר והנתונים שיהיו מצויים ברשותו ,מסודר
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די לחוזה זה, באופן שעם סיום ההתקשרות והעברת החומר לענבל כאמור, ימצא בידי ענבל העותק היחי
 כאמור."של המידע 

 את המילים "למעט ביום הכיפורים".נתבקשה ענבל להוסיף  לנספח ג' להזמנה 2.1.2סעיף ב שאלה: .17

 כלהלן: 2.1.2לחוזה ימחק ובמקומו יבוא סעיף  2.1.2סעיף  :תשובה

שעות ביממה, שבעה  22המציע מצהיר ומתחייב לעשות מאמצים סבירים כדי להיות זמין באופן שוטף "
לצורך ביצוע השירותים המבוקשים נשוא חוזה זה )למעט יום הכיפורים(  בשבוע במשך כל השנה ימים

וכן כדי לעמוד בלוחות הזמנים כפי שנקבעים ע"י ענבל ו/או הרשויות השונות מעת לעת, תאום לוחות 
 ".והכל בכפוף למפורט במסמכי ההזמנה הזמנים יבוצע בתאום בין ענבל למציע

להוסיף בסוף ובמידה והבקשה נדחית  .לנספח ג' להזמנה 2.0את סעיף  ה להורידענבל נתבקש :שאלה .11
 .".מראש ובכתבשל חמישה ימי עבודה הסעיף את המשפט: "ובלבד שניתנה למציע הודעה 

 החדש. 2.0יהפוך לסעיף  2.2ימחק וסעיף  לנספח ג' להזמנה 2.0סעיף : תשובה

 כלהלן: 12סעיף  יימחק ובמקומו יבוא לנספח ג' להזמנה 12סעיף 

הימנה, כל סכום ספק , כי ענבל תהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לאתלמען הסר ספק, מודגש בז"
על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לרבות מקדמות ו/או חיובים שמקורם במיסוי  הספקהמגיע לה מאת 

ענבל ו/או למדינה ו/או לצדדים והיטלי חובה החלים על התמורה, ו/או נזק שהוא יגרום, אם יגרום, ל
 ימים מראש." חמישה לספקענבל מתחייבת להודיע על כך  שלישיים כתוצאה מביצוע חוזה זה.

ם את האישור ולתח. ענבל נתבקשה מחייב את אישור נציג ענבל לנספח ג' להזמנה 8.1.2סעיף : שאלה .12
 .בזמן

 כלהלן: 8.1.2יף לנספח ג' להזמנה ימחק ובמקומו יבוא סע 8.1.2סעיף  :תשובה

 לתשתית החדשה המערכת חיבור לאחר לםותש המציע ידי על המבוקשת התמורה מסך 07% -2 שלב"
 בענבל הקיימת הגיבוי ממערכת הנתונים כל של שלמה והעברה הסבה כולל ,כיום בענבל הקיימת
יבת ענבל מתחי .לשימוש מוחלט במערכת החדשה ולא לפני אישור נציג ענבל עד החדשה למערכת

 "ימי עבודה. 0אחר כל המאוחר לל להעביר לספק תגובתה הראשונית

 

 נתבקשה ענבל להבהיר כי;  לנספח ג' להזמנה 8.1בהתאם לסעיף : שאלה .10

המציע אינו אחראי לתכנים או מידע שבמערכת ואיננו אחראי לאיבוד, שיבוש או מחיקה או פגיעה  .א
ות של זיכרון, תוכנה קבצים או מידע מסוג כלשהו שיחול במהלך אירוח שרתי האירוח בחו

 השרתים. 

עוד נבקש כי יובהר שהמציע לא יישא באחריות לתקלות שמקורן בשימוש בניגוד להוראות יצרן  .ב
ו/או תקלות שתוקנו שלא על ידי טכנאי מטעם המציע ו/או תקלות שנגרמו בזדון ו/או רשלנות 

 חמורה של ענבל ו/או מי מטעמה.

  תשובה:

על המציע לעמוד בכל התנאים  . לעניין האחריות על החומר המגובהשינוי בתנאי המכרזין א .א
 להזמנה. 2המפורטים בסעיף 

 .לסעיף זה לא רלוונטי .ב

במקרה של תביעה בגין "נזק כי שיפוי לא יהיה  לנספח ג' להזמנה 8.2סעיף בענבל נתבקשה  :שאלה .12
עדר ביצוע של השירותים על ידי המקרה של נזק שייגרם לענבל כתוצאה מביצוע או בבכלשהו" אלא רק 

 . "זק שנגרם כתוצאה מרשלנות או כוונת זדון לענבלהמציע, למעט בגין נ
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 כלהלן: 8.2ימחק ובמקומו יבוא סעיף  לנספח ג' להזמנה 8.2סעיף  תשובה:

אשר נגרם ע"י המציע ו/או מי מטעמו ו/או או מי מטעמה, בגין נזק ו/בכל מקרה של תביעה כנגד ענבל "
, יפצה וישפה המציע את או להסכם זהו/ נוגע למתן השירותים המבוקשיםבבקשר ו/או הקשור אליו 

הראשונה, על כל סכום בו יחויבו בפסק דין ה ענבל או מי מטעמה אשר הוגשה כנגדו התביעה, עם דרישת
בשל או בקשר לנזק כאמור, וכן בגין מלוא הוצאותיהם בגין ההליך המשפטי שיינקט כנגדם כאמור, 

 . "לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין

 למציע תינתן האפשרות לנהל את התביעה. כי  לנספח ג' להזמנה 8.0סעיף ענבל נתבקשה ב שאלה: .12

 כלהלן: 8.0ימחק ובמקומו יבוא סעיף  לחוזה 8.0סעיף  תשובה:

לו  ותעשה ככל העולה בידה כדי לאפשרענבל תודיע למציע על הגשת תביעה ו/או דרישה כנגדה "
 ."יחד עמהב ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור להצטרף להליכים המשפטיים, ולהשתתף בניהול

"למרות האמור בכל מקום אחר, בכל  :כלהלן לנספח ג' להזמנה 8.0סעיף להוסיף ענבל נתבקשה  :שאלה .12
נזק או הוצאה עקב גורם שאינו בשליטתו ולנזק עקיף או  שא המציע באחריות לתקלה,ימקרה לא י

  "רת לגובה התמורה על פי ההסכם.תוצאתי ובכל מקרה תוגבל סך האחריות המצטב

 כלהלן: 8.0יתווסף סעיף  לנספח ג' להזמנה :תשובה

"מובהר בזאת כי המציע הזוכה יישא באחריות מלאה עבור נזקים ישירים. עבור נזקים עקיפים תוגבל 
 ₪."מיליון  2אחריות המציע הזוכה לסכום של 

את המשפט: "למעט בשל מעשה או  זמנהלנספח ג' לה 8.2להוסיף בסוף סעיף ענבל נתבקשה  :שאלה .10
 מחדל של ענבל ו/או מי מטעמה".

 ין שינוי בתנאי המכרז.א: תשובה

להוסיף בסוף הסעיף את המשפט: "בכפוף נתבקשה ענבל  לנספח ג' להזמנה 8.2סעיף לעניין  :שאלה .18
 לעיל". 8.2למגבלת האחריות כמפורט בסעיף 

 התאמה.לעיל בלנספח ג' להזמנה  8.0 -ו 8.2ראו תשובתנו בנוגע לסעיפים : תשובה

תאפשר אך ילהוסיף שחילוט ערבות א.  נתבקשה ענבל לנספח ג' להזמנה 17.2לסעיף  התאםב :שאלה .18
לאחר המילים "רשאית לחלטה"  .בורק במקרה של הפרה יסודית שלא תוקנה לאחר התראה בכתב. 

 יופיעו המילים "כולה או חלקה".

 ב. .ערבות בנקאית לביצוע החוזה -הזמנה לנספח ג' לאנא ראו נספח ב'  לעניין חילוט ערבותא.  :תשובה
 כלהלן: 17.2ימחק ובמקומו יבוא סעיף  לנספח ג' להזמנה 17.2סעיף 

זמנה הכמפורט לעיל להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי ה המציע הזוכה,הערבות שימציא "
 מציעהבו בכל מקרה ה או חלקה, , כולוחוזה ההתקשרות תוחזק בידי ענבל אשר תהיה רשאית לחלטה

 "הזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי החוזה.

נבקש הבהרה כי חילוט ו/או מימוש  לנספח ג' להזמנה 17.2 -ו 17.2, 17.2בנוגע לסעיפים : שאלה .27
 ימי עבודה למציע. 2הערבות יעשה לאחר הודעה מראש ובכתב של 

 .נספח ג' להזמנהלבנספח ב' המפורט  נוסח הערבותאין שינוי בתנאי המכרז. לתשומת לבכם  :תשובה

המילה "מידית" בשורה להוריד את  נתבקשה ענבל לנספח ג' להזמנה 17.0לסעיף  התאםב :שאלה .21
ימים ממתן  12-"שלא יפחת מ תווסףלאחר המילים "שייקבע על ידי ענבל בהודעה" י וכן, כיהראשונה 
   ההודעה".



 

 

 "מבע לביטוח חברה ענבל עבור גיבוי מערכת של ותחזוקה רכישהל להציע הצעותהזמנה  -2הבהרה מס' 
 03-9778794, פקס: 9700*, 70-8008080, טל. 07177נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

2 
 

 .נספח ג' להזמנהלנוסח הערבות בנספח ב'  לתשומת לבכם. ין שינוי בתנאי המכרזא: תשובה

בכפוף למגבלת האחריות כמפורט " לנספח ג' להזמנה 17.2סעיף סוף ל ענבל נתבקשה להוסיף: שאלה .22
 לעיל ובלבד שניתנה למציע הזדמנות סבירה לתקן את ההפרה והוא לא תיקן אותה". 8.2בסעיף 

 ערבות בנקאית לביצוע החוזה. – לנספח ג' להזמנהב' אנא ראו נספח  אין שינוי בתנאי המכרז.: תשובה

"חילוט הערבות ייעשה  כדלקמן: לנספח ג' להזמנה 17.0להוסיף סעיף קטן ענבל נתבקשה : שאלה .20
יום מראש ובכתב שנועדה לאפשר למציע  12בגובה הנזקים שנגרמו לענבל בפועל ובכפוף להתראה בת 

 לתקן את הפרותיו".

 ערבות בנקאית לביצוע החוזה. – ג' להזמנה נספחלאנא ראו נספח ב'  אין שינוי בתנאי המכרז.: תשובה

"שיפוי ו/או פיצוי לפי  כדלקמן: לנספח ג' להזמנה 12.1.0סעיף ענבל נתבקשה להוסיף לסוף : שאלה .22
סעיף זה כפוף לכך שניתן פס"ד שביצועו לא עוכב ובלבד שענבל עדכנה את המציע מיד עם קבלת 

  הדרישה וניתנה למציע אפשרות להתגונן באופן עצמאי". התביעה ו/או

 כלהלן: 12.1.0ימחק ובמקומו יבוא סעיף  לנספח ג' להזמנה 12.1.0סעיף : תשובה

לשפות את ענבל ו/או מי מטעמה, עם דרישתם מציע מבלי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל מתחייב ה"
, בקשר ו/או יעה או דרישה שתוגש נגדםהראשונה, בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו להם כתוצאה מתב

בנוגע למתן השירותים המבוקשים ו/או לביצוע חוזה זה, ואשר תתבסס על קיומם כביכול של יחסי עובד 
 לרבות כל אדם אחר /ואו קבלן/ני המשנה הדרושים לו למתן השירותים ,המציעמעביד בין ענבל לבין  –

 "או לביצוע חוזה זה.בקשר ו/או בנוגע למתן השירותים המבוקשים ו/

האם ניתן  .ענבל להסב את ההסכםית שאר לנספח ג' להזמנה 10.1 בהתאם לאמור בסעיף :שאלה .22
להוסיף כי יש להודיע למציע על כך בכתב ולוודא שהמוסב מקבל על עצמו את התחייבויות של ענבל על 

 פי ההסכם. 

 כלהלן: 10.1ימחק ובמקומו יבוא סעיף  לנספח ג' להזמנה 10.1סעיף  :תשובה

 עת בכל זה חוזה פי על וחובותיה זכויותיה את להמחות או/ו להסב או/ו להעביר זכאית תהיה "ענבל
ענבל ע"פ החוזה יועברו וחובות כל זכויות  .ענבל תודיע על כך למציע הזוכה .המציע הזוכה הסכמת וללא

 ." למוסב

הבהרה כדלקמן: "מובהר כי סעיף זה אינו  לנספח ג' להזמנה 10.2סעיף ענבל נתבקשה להוסיף ל :שאלה .22
אוסר על המציע להסב זכויות וחובות במסגרת מיזוג או מכירת תחום פעילות לחברה אם, חברה אחות 

 או חברה בת".

 כלהלן: 10.2ימחק ובמקומו יבוא סעיף  לנספח ג' להזמנה 10.2ף סעי: תשובה

המציע אינו רשאי למסור לאחר/ים את ביצוע השירותים המבוקשים ו/או כל חלק מהם, ו/או למסור "
לאחר/ים כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים המבוקשים, אלא בהסכמת ענבל מראש 

 ובכתב. 

במסגרת עיל כדי לאסור על המציע הזוכה להסב את זכויותיו ו/או חובותיו מובהר בזאת כי אין באמור ל
, בכפוף לקבלת אישור ענבל מראש מיזוג או מכירת תחום פעילות לחברה אם, חברה אחות או חברה בת

ובכתב ובכפוף לכך שלא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות ענבל ע"פ ההזמנה על כל נספחיה לרבות חוזה 
 זה."

מובהר כי המידע לא יכלול מידע " להוסיף סעיף כדלקמן: ה ענבלבקשתנח א' להזמנה בנספ: שאלה .20
אחד או יותר מהסעיפים הבאים: א. הוא בחזקת נחלת הכלל. ב. היה ידוע למציע טרם בהנכלל 

ידי צד ג' אשר לא היה כפוף בחובת הסודיות כאמור. ד. מידע -התקשרותו בהסכם זה. ג. נמסר למציע על
 ."גלותו ע"י צו של רשות שלטונית מוסמכתאשר נדרש ל

 בהגדרת המידע בהתחייבות לשמירה על סודיות בנספח א' להזמנה יתווסף המשפט הבא:: תשובה
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מידע שהיה ידוע למציע טרם והיה ידוע לכל ו/או  פורסם ברביםהוכח כי למעט מידע פומבי ש"
צו של רשות ע"פ ל פי כל דין ו/או עהתקשרותו בהסכם זה ו/או מידע אשר המציע נדרש לגלותו ע"פ 

 ".מוסמכת

 כלהלן: 12.1.2ימחק ובמקומו יבוא סעיף  לנספח ג' להזמנה 12.1.2סעיף 

ואצל כל אדם /ואו  אצלוו/או יגובה יתקבל אליו ו/או  אשר ייחשףידוע לו שכל מידע כי המציע מצהיר "
הוכח כי ועי, למעט מידע פומבי שיהיה בגדר סוד מקצקבלן/ני משנה מטעמו הקשורים במתן השירותים 

היה ידוע למציע טרם התקשרותו בהסכם זה ו/או מידע אשר מידע שוהיה ידוע לכל ו/או  פורסם ברבים
בכפוף למתן הודעה על וכל זאת , צו של רשות מוסמכתע"פ על פי כל דין ו/או המציע נדרש לגלותו ע"פ 

 ."מראש ובכתב כך לענבל

להוסיף בתחילת הסעיף את המילים: "בכפוף  נתבקשה ענבל הזמנהלנספח ג' ל 12סעיף ב :שאלה .28
למגבלת האחריות בהסכם זה" וכן להוסיף בשורה הראשונה לאחר המילים: "התחייבות 
מהתחייבויותיו" את המילים: "מסיבות התלויות במציע ובלבד שניתנה למציע הזדמנות סבירה לתקן 

 את ההפרה והוא לא תיקן אותה".

 .ין שינוי בתנאי המכרזא :תשובה

כי האמור בסעיף זה יתייחס רק לתוצרי שירותים  נתבקשה ענבל - לנספח ג' להזמנה 10סעיף ב :שאלה .28
 אשר הוכנו עבור ענבל באופן ייחודי וספציפי ו/או שבוצעו על בסיס מידע סודי של ענבל.

 ין שינוי בתנאי המכרז.א :תשובה

 

 :שאלות מקצועיות

 ,גיבויים לשבע שניםה ירתדרישה לשמ זמנה ישנהלה 2.2.1.0סעיף ענבל נשאלה האם בהתאם ל שאלה: .07
ניתן להציע המשך שימוש ששבע שנים על דיסק או למשך גיבויים  תריאם כן, האם הדרישה היא לשמו

 .בקלטות למטרה זו

 2.2.1מובהר בזאת כי מערכת הגיבוי המוצעת לא תפחת מהקיים כיום בענבל בהתאם לסעיף  תשובה:
הדרישה היא לשמירה לשבע שנים מינימום, הווה אומר, מעבר לגיבוי השנה , וכי להזמנה 2.2.2ולסעיף 

גיבויים של כל שנה )סה"כ  2הראשונה שהיא בהתאם למדיניות שנקבעה בסעיפים לעיל יש לשמור עוד 
 מבוסס דיסקים בלבד. הפתרוןעוד כששה גיבויים מלאים של סוף שנה(.  עוד נבהיר כי 

האינקרמנטלי הכולל יומי השל הגיבוי  וגודל זמנה נשאלה ענבל מהולה 2.2.1.8בהתאם לסעיף  :שאלה .01
 .בין גיבוי קבצים לגיבוי בסיסי נתונים יחסה ומהו. כפי שמוזכר בסעיף

בסיסי  1.1TBקבצים ו 1.8TB, כאשר 3TB -הינו כהאינקרמנטלי הכולל גודל הגיבוי היומי  :תשובה
 נתונים. 

מתייחס לכמות הנתונים הכוללת  30TB הנתון האםנבל נשאלה ע להזמנה 2.2סעיף בהתאם ל :שאלה .02
שיש לגבות מתוך המערכות של ענבל או מתייחס להערכת הנפח שיידרש במערכת הגיבוי המוצע על מנת 

 לשמור את כלל הנתונים בהתאם למדיניות הגיבוי המופיעה במסמך.

, יש לציין נת המערכת המוצעתנטו מתייחס לנפח נטו זמין נוכחי לגיבוי ביום התק 30TB הנתון תשובה:
כי יתרונות אחרים המוצעים בפתרון הגיבוי כגון קמפרוס מידע וכד' ינוקד בהתאם לאמות המידה 

הינה חובה  200TB -. מודגש בזאת כי דרישת ענבל ליכולת גידול המערכת המוצעת להמפורטות בהזמנה
שרות בהתאם לצורך )באופן במלואה או בחלקה לאורך תקופת ההתק אך לא בהכרח תמומש בפועל

. במידה ותמומש ההרחבה התשלום עבורה יבוצע בהתאם לנספח התמורה מדורג, אך לא בהכרח(
מתייחס הן לאתר הראשי והן  לעיל כל האמור .למלא המציעים אותו על המצורף כנספח ב' להזמנה

  לאתר המרוחק.
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נתונים שיש לגבות מתוך המערכות  10TBעולה נתון המצביע על כ  להזמנה נראה כי 2.2סעיף ב :שאלה .00
 להזמנה. 2.2נתון זה מתיישב מול הנתונים בסעיף  כיצדשל הלקוח. 

מתייחסים לנפח הגיבוי המלא כיום אך יש לגבות ולשמור חומר   10TBמובהר בזאת כי  :תשובה
שנים  0עד )כלומר, גיבוי יומי, שבועי, חודשי, תלת חודשי, שנתי  להזמנה 2.2.2בהתאם לאמור בסעיף 

. מובהר בזאת, כי לשם כך נועדה אופציית וכן יש לקחת גדילה טבעית של המידע לגיבוי בענבל אחורה(
 .200TBהגדלת המערכת המוצעת ל 

פירוט של כמות שרתי הקבצים  להזמנה נתבקשה ענבל לתת 2.2סעיף בהתאם לאמור ב :שאלה .02
 ,סוג וגרסה של מערכות ההפעלהכן ליקציה ומידע על סוג וגרסת האפ לרבותוהאפליקציות שיש לגבות, 

 .המחזיקים את הסביבה הווירטואלית Hostכמות שרתי ה  ימהו

שרתי  11בנוסף מצוין בזאת כי כיום יש לענבל להזמנה.  2.2.1.8 -, ו2.2.2סעיפים  אנא ראו :תשובה
VMWARE שרתי  2 -ו 2 בגרסהVIEW של  וכן מערכת הפעלה המשודרגים מעת לעת 2.2 בגרסה

 .ומעלה בכל הגרסאות הקיימות 2770מייקרוסופט 

האם המדובר נשאלה ענבל  להזמנה בעניין האחריות לתיקונים ותקלות, 2.2.12סעיף בהתאם ל :שאלה .02
)תמיכה מרחוק, חיבור למערכת נו"ב קיימת,  ,על מערכת שתותקן באתר הלקוח, ובאיזה מודל מדובר

 .רכת שתשב בענןביקור טכנאי באופן קבוע וכד'( או על מע

והן במערכת  דרכים הן במערכת הנמצאת באתר הראשיטיפול בתקלות בכל הבמדובר  :תשובה
ועל המציע להפעיל שיקול דעת בהתאם, ביקור טכנאי בהתאם לצורך ולסוג  אתר המרוחקנמצאת בה

 .התקלה

קים באתר הראשי לשמור על דיסאותו נידרש המציע משך זמן( /עומק הגיבוי )בדורות גיבוי מהו :שאלה .02
 בענבל?

ובהתאם למפורט בענבל לפחות כפי שקיים כיום  נדרש יהיהעומק הגיבוי המובהר בזאת, כי  :תשובה
להיות באתר המרוחק הן באתר הראשי והן הפתרון המוצע  למען הסר ספק על להזמנה. 2.2.2בסעיף 

 מבוסס דיסקים בלבד.

 ית המידע ע"ג הקו לאתר המרוחק?ברפלקצי De-dupיכולות לציע המהאם נידרש  שאלה: .00

כל פתרון אשר יהווה יתרון עבור ענבל ינוקד יכולות אלו. כמו כן, ניתן להציע פתרון הכולל  תשובה:
 בהתאם לאמות המידה המפורטות בהזמנה.

כיום  הקיימת Data Protectorהאם על המציע לתמחר את השירות ותחזוקה של סביבת ה  :שאלה .08
 בענבל.

ישמש לצורכי שחזור של ו מהווה חלק מהפתרון הנדרש אינו צריך לתמחר זאת וכן, אינו המציע :תשובה
 .בפתרון המוצעשגובה במערכת הגיבוי ימידע היסטורי ש

, ומהם פנויים וניתנים לניצול עבור מימוש הפתרוןה  1Gbitומספר ערוצי   LAN-תצורת רשתות המהי  :שאלה .08

 וקצב תעבורת הנתונים הנתמך בסביבה זו. ל עבור מימוש הפתרוןניתנים לניצופנויים ה  FCמספר ערוצי 

 פנויים. 8Gbitשל    FCערוצי  LAN ,12פנויים ברשת  1Gbitפורטים של  8כיום קיימים  תשובה:

האם יוענק ציון ו קיימת גם עבור פתרון הגיבוי החדשבשימור מדיניות הגיבוי ה תמעוניינענבל  האם :שאלה .27
יע אשר הפתרון המוצע על ידיו מאפשר הרחבת מדיניות גיבוי קיימת ושימור דורות גיבוי איכות גבוה יותר למצ

 .נוספים על התקן הגיבוי ללא כל תוספת עלות



 

 

 "מבע לביטוח חברה ענבל עבור גיבוי מערכת של ותחזוקה רכישהל להציע הצעותהזמנה  -2הבהרה מס' 
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לא בהכרח, יש לקחת בחשבון בעת הגשת הפתרון את כל המפורט באמות המידה המצוינות בהזמנה.  :תשובה
 ום בחברה.מהקיים כי תפחתלמען הסר ספק, מדיניות הגיבוי לא 

 :ענבל הבהרות

 להלן:כ 2.2.12 סעיף יבוא ובמקומו יוחלף להזמנה ג' לנספח 2.2.12 סעיף :הבהרה

 באופן תקלות וזיהוי לאיתור האחריות המציע על - ענבל נציג מאת פנייה לרבות תקלות וזיהוי "איתור

 במהירות בתקלה ללטפ המציע על כי בזאת, מובהר הספק. על תחול בתקלות לטיפול האחריות שוטף.

 שלא זמן בטווח מקרה ובכל היום, באותו תטופל בצהריים 12 השעה עד שנפתחה קריאה כאשר האפשרית

  התקלה. מקור על להצביע המציע על באחריותו, אינה והתקלה במידה שעות. 22 על יעלה

 פתיחת מרגע שעות 2 ךתו המציע ידי על יטופל ענבל עובדי בידי צלח ולא ענבל ידי על כדחוף שיוגדר שחזור

 "..הקריאה

 

 זו יגיש הבהרה והמציע ועניין דבר לכל המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה זה מובהר בזאת, כי מסמך

 .למכרז מהצעתו נפרד בלתי כחלק ידו - על חתומה כשהיא

 

 בכבוד רב,            

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 

 

 


