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2016יולי  21 חמישי יוםיולי  20 רביעי יום  

"ו תמוז תשע"וט  

 לכבוד,

2016/41שמספרו  ל המציעים במכרזהק  

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה- מכרז פומבי לקבלת שירותי מחשוב )פיתוח, תחזוקה והנגשת אתרים( 

 בחברת ענבל חברה לביטוח בע"מ מכרז מס' 14/2016

 

 להלן מספר הבהרות:
 
 האמור בטבלה זה יבוא בנוסף לאמור בהזמנה על נספחיה. .1

 על המציעים חלה החובה להגיש מסמך זה כאשר הינו חתום.  .2

זה וזה המסמך אותו יש  " הכוללים שינויים כאמור במסמךחדשהמזמינה פרסמה את מסמכי המכרז "נוסח  .3
 להגיש. 

 כלל תשובות ההבהרה, השינויים והתוספות במסגרת כתב תשובה זה, יחולו על כלל המציעים בהליך זה.  .4

למען הסר כל ספק, על המציעים חלה החובה להתעדכן באתר המזמינה בדבר שינויים והבהרות נוספות, ככל  .5
 שיהיה, באתר המזמינה. 

החלק שהתקבל הוא החלק המצויין בתשובת  בכל מקום בטבלה בו רשום "נדחה חלקית" או "התקבל חלקית" .6
 נדחו. וועדת המכרזים בלבד, ויתר החלקים משאלת ההבהרה 

מובהר כי הסעיפים בהסכם לא עברו כל שינוי  -להסכם )ביטוח( ונספח הביטוח 17בעניין שאלות בדבר סעיף  .7
אולם לאור השונות בין  למעט השינויים שצויינו במסמכי המכרז "נוסח חדש" וגם נספח הביטוח נותר על כנו

המבטחים, בכל מקום בו נרשם כי ההבהרה התקבלה משמעה: "השינוי הינו בנספח הביטוח בלבד, המזמינה 
 יטוח כשם שהוצג גם עם שינוי זה". תקבל את נספח הב

על המציעים חלה החובה לקרוא את כלל תשובות ההבהרה ומסמכי המכרז "נוסח חדש" ומובהר כי ייתכן  .8
המזמינה השתדלה סויימת אשר לא קיבלה מענה בשאלה מסויימת, קיבלה מענה בשאלה אחרת. שתשובה מ

לציין בסעיפים בהם נראה כי התשובה זהה או מתאימה להפנות לסעיף אולם אין בכך בכדי לפתור את קהל 
 המציעים מקריאת כלל תשובות ההבהרה. 

 בנוסף המזמינה מבהירה את עדכון המועדים הבא:  .9

 . 21.07.2016ד פרסום תשובות לשאלות הבהרה : . מוע9.1
 . 08:00בשעה  28.07.2016 -. מועד פתיחת תיבת המכרזים: יום שלישי ה9.2
 . 14:00בשעה  03.08.2016 -. מועד אחרון להגשת הצעות: יום שני ה9.3

 

 שבנדון וכן התייחסותנו: הליךלהלן טבלה המרכזת שאלות הבהרה שהוגשו בנוגע ל .10
 

מס
 "ד

 תשובת ועדת המכרזים שאלה הסעיף 

 
להזמנה 1.4.1  .1 צון נבקש למחוק את המילים "לשביעות רצון המזמינה", שכן שביעות ר 

 שאיננו מדיד. יהינו מונח סובייקטיבי ואמורפ
נוספו  להסכם -נדחה חלקית

 : סעיפים

 4.2.4  כי בכל מקרה בו"
היא תצביע על אי שביעות 
רצון מאיכות השירות 
ו/או התוצר, תעביר, 
לבקשת הספק, נימוק 
מלא בכתב ותזמנו 

ימים  14לשימוע, לפחות 
אם הסכים לכך  -)או פחות

הספק או אם מדובר 
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בעניין בהול שדחיפותו 
תמנע נזק משמעותי 
לענבל( לאחר שליחת 

 המכתב המנומק". 

 4.2.5  ענבל לא תטיל קנס"
או עיצום כספי כנגד 
הספק, מכח הסכם זה על 
נספחיו לרבות אמנת 
השירות , אלא לאחר 
שניתנה לספק הזדמנות 
 להשמיע טענותיו בפניה". 

להזמנה 1.7.4  .2 נבקש להבהיר כי התקשרות עם הזוכה "הכשיר הנוסף" חלף הזוכה במכרז  
המכרזים, ולא על פי שיקול תבוצע רק בהתאם ובכפוף לעקרונות דיני 

דעתה הבלעדי של החברה. בהתאם נבקש למחוק את המילים: "או במקרה 
 של שינוי בצרכי החברה" שמופיעות בסעיף זה.

  . אין שינוי במסמכי המכרז

להזמנה 4.4.1  .3 האם את הנתונים לנספח א' ניתן להקליד לקובץ הוורד הפתוח שנמצא  
באתר? לחלופין נבקש אישורכם להקליד את הטפסים על דף לוגו של 

 חברתנו. 

 אין שינוי במסמכי המכרז
 ומובהר: 

  ניתן להקליד הנתונים
בקובץ הוורד הפתוח 
במקומות המסומנים 
לשם כך בלבד )וזוהי 

 מטרת פרסומו(.

  חמור לבצע כל חל איסור
 שינוי במלל המופיע בו.

  אין להגיש מסמכים עם
     לוגו המציע.

 -2בנספח א' 22   .4
 כתב התחייבות

נבקש להשמיט את הסעיף, הפוגע בזכויות המציעים על פי דין לגשת  
 לערכאות השיפוטיות ולטעון כנגד החלטות ועדת המכרזים.

הוסף בסוף  -התקבל חלקית
והכל בקשר עם המשפט 

מהות ההליך, מועד פרסומו 
ותכולתו ולמעט תוצאות 
ההליך והחלטות וועדת 

 המכרזים. 

א'6נספח   .5  
+ 

להסכם 2ס'   
+ 

להסכם 12.7ס'   

כמקובל בהסכמים מסוג זה, נבקש לסייג את ההתחייבות לסודיות ביחס 
( מידע שכבר היה ידוע למציע במועד קבלת המידע הסודי שלא מאת 1) -ל

( מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת המציע מגורמים אחרים וללא 2המזמינה; )
 ( מידע שפותח ו/או יפותח באופן עצמאי3הפרת התחייבות על פי סעיף זה; )

על ידי המציע ו/או כל מי מטעמו ושאינו מבוסס או כולל את המידע הסודי 

, מתודולוגיה, know-how( ידע מקצועי, 4של המזמינה בשום אופן שהוא; )
רעיונות ושיטות עבודה הנוגעים באופן כללי לעיבוד נתונים ומיחשוב ו/או 

 ( מידע המצוי בנחלת הכלל.5שאינם ייחודיים למזמינה; )

חלקית, הנוסח התקבל 
א'  והן 6הן בנספח  עודכן

באופן  להסכם 2בסעיף 
 הבא: 

 הפך או שהיה (א) למעט"ו

 שהיה (ב) או הכלל נחלת

 מי או/ו המציע בחזקת מצוי

 ידי-על לגילוי קודם מטעמו

 שנמסר (ג) או המזמינה

 והמציע 'ג צד ידי-על למציע

 (ד) או ,למזמינה כך על הודיע
 " דין פי-על נדרש גילויו אשר

 -2בנספח  2.1   .6
 אמנת השירות

נבקש להבהיר בסעיף זה כי עמידת הספק בזמני האספקה המצוינים 
בנספח זה תתאפשר במידה ותתקיים זמינות מלאה מצד עובדי חברת 

 הביטוח ענבל.

 -אין שינוי במסמכי המכרז
  להסכם. 4.2ראה סעיף 

 .121ראה גם תשובה 

 -2בנספח  2.3  .7
 אמנת השירות

למחוק את המילים "לשביעות רצונה המלאה של המזמינה", שכן נבקש 
 שביעות רצון הינו מונח סובייקטיבי ואמורפי שאיננו מדיד.

 . 1ראה תשובה מס' 
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 -2בנספח  2.4.1  .8
 אמנת השירות

נבקש לבטל ו/או להפחית את הפיצוי המוסכם שהינו בלתי סביר. אנו 
ומספקים מעל ומעבר  סבורים כי לרשות המזמינה עומדים סעדים רבים

 בהסכם זה, ואין צורך בפיצוי המוסכם הנ"ל.

 חלקית  נדחה

 סכום הקנס הופחת:

תבוא  0.5%במקום הספרה 
 .0.2%הספרה 

 עודכן: 2.4סעיף 

"לא עמד הספק במספר ימי 
העבודה לסיום )ולהלן: 
"הצעת המחיר"(, במינימום 

 2.2הנדרש באמור בסעיף 
לעיל, יחולו הכללים 

 הבאים:"

 עודכן: 2.4.3.1.4סעיף 

המילים "וזה המקום 
להבהיר כי אישור שכזה 
יתקבל רק מטעמים 
מיוחדים ובנסיבות מיוחדות 
המצדיקות מתן אישור זה" 
יימחקו ובמקומן יבואו 
המילים : " בין שיקולי ענבל 
למתן האישור יעמדו בין 
היתר סבירות סיבת האיחור 
וכמות ימי האיחור אל מול 

דה הנדרשים כמות ימי העבו
 לביצוע הפרויקט". 

 2.4.3.3הוספת סעיף 

הסכומים  .2.4.3.3
לעיל  2.4.1כאמור בסעיף 

יוחזקו בעכבון אצל 
המזמינה או ירשמו כחוב 
הספק כלפי ענבל ובסיום 

 :'שלב ד

ככל שסך ימי  א.
האיחור הלא מאושרים 
לכלל השלבים, לא עלה על 

ימים, הסכומים ישולמו  30
לספק או הספק לא יהא 
חייב הסכומים לענבל 

 (.)בהתאמה

ככל שימי האיחור  ב.
 30הלא מאושרים עלו על 

ימים, הסכומים יחולטו ולא 
יועברו לספק או לחילופין 
הספק ישלם לענבל את 
הסכומים כאמור 

 (.)בהתאמה

ההחלטה האם לבצע  •
עכבון או האם לרשום 
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ונה לענבל הסכומים כחוב נת

  .בלבד

לענבל שמורה הזכות לבצע •
תחשיב רטרואקטיבי רק עם 
סיום שלב ד' לגבי כלל 
השלבים או חלקם ואין 
בעובדה כי בין שלב לשלב לא 
פנתה אל הספק בעניין ימי 
עיכוב לא מאושרים משום 

 ויתור על זכויותיה.

 -2בנספח  2.5.4  .9
 אמנת השירות

שגובה הקנס לא יעלה על הצעת מחיר  נבקש כי תקרת גובה הקנס תוגבל כך
המציע. לחלופין, נבקש כי גובה הקנס לא יעלה על הצעת מחיר המציע 

 בתוספת עלויות ההפרה הנלוות הישירות בלבד.

 .אין שינוי במסמכי המכרז

 -2בנספח  3.3  .10
 אמנת השירות

 נבקש להבהיר כי "שינויים כלליים שנתבאר במהלך העבודה עם האתר
 החדש כי הם נדרשים וטיפול בכל עניין הנובע מהאתר" 

אינם מתומחרים במסגרת חוזה התחזוקה, אלא על בסיס בנק שעות 
 שהוגדר בסעיף ב' בנספח הצעת המחיר

אין שינוי במסמכי המכרז 
 ומובהר כי:

 תקלות ובאגים למניהם

יטופלו במסגרת חוזה 

התחזוקה. בקשות חדשות 

יהיו במסגרת הוראת 

 השינוי.

 -2בנספח  3.7  .11
 אמנת השירות

נבקש לבטל ו/או להפחית את מנגנון הקנסות שהינו בלתי סביר. אנו 
סבורים כי לרשות המזמינה עומדים סעדים רבים ומספקים מעל ומעבר 

 בהסכם זה, ואין צורך במנגנון מסוג זה.

 חלקית.נדחה 

  לפיו: 3.7.5.5הוסף סעיף 
המנגנון יחול בנפרד על כל 

 -3.7.1סעיף מהסעיפים 

החל מההפרה  3.7.3
השנייה כאשר בהפרה 
ראשונה ישלח מכתב 

ימים  30התראה. בחלוף 
מיום ההפרה הראשונה, 
ככל שלא הייתה הפרה 
נוספת, המנגנון יחל מחדש 

 וההפרה תימחק.  

  90ראה תשובה. 

 -2בנספח  4.1  .12
 אמנת השירות

נבקש כי במקרה של פסילת עובד מעובדי הספק, יינתן לספק פרק זמן של 
 יום להחליפו בעובד אחר. 30

 4.1לסעיף  -מלואובהתקבל 
ולספק יתווסף בסיפא: "

ימים  30תעמוד שהות של 
להצבת עובד חלופי בעל 
הכישרון וההשכלה כנדרש 
בתנאי הסף למסמכי 

 לפחות". -ההזמנה

 -2בנספח  4.3  .13
 אמנת השירות

נבקש כי בנוגע לגביית הקנסות ובהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים 
, נבקש כי לא תתקבל החלטה בדבר חילוט 7.7.1ובהוראת תכ"ם מס' 

ערבות, אלא לאחר שניתנה לספק הזדמנות להשמיע טענותיו. בהתאם, 
לספק של  נבקש כי לא תתקבל החלטה בדבר קיזוז, אלא לאחר מתן הודעה

 יום מראש. 14

  -התקבל חלקית

  מובהר כי המזמינה אינה
  אות התכ"ם. רכפופה להו

  לאמנת השירות  2.5סעיף
 עודכן ונוספו המילים:"
תודיע על כך ענבל לספק 
ותזמן את הספק, לאחר 

ימים לפחות  14שהות של 
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)אלא אם הסכים הספק 
 לשהות קצרה יותר("

  על : "3.7.6הוספת סעיף
סעיף זה יחולו תנאי סעיף 

בשינויים  -2.5
 המחויבים". 

 

 

 -1בנספח  1.2  .14
 המפרט הטכני

האם פתרון ההנגשה לאתר ענבל הקיים ו/או החדש יכול להיות מבוסס 
 מוצר נגישות?

המזמינה  מובהר כי
מעוניינת בתוצאה הסופית. 
אין חובה להשתמש במוצר 
צד ג' ואולם באם הספק 

חר להשתמש במוצר נוסף בו
זה עניין זה מצוי בשיקול 

, בכפוף הבלעדידעתו 
להנחיות הדין ולמצב הקיים 

אין בכך בענבל. מובהר כי 
משום גריעה באחריותו או 

 הטלת אחריות כלפי ענבל.

 -1בנספח  7  .15
 המפרט הטכני

נבקש להבהיר כי הנגשת תוכן האתר הישן ותוכן האתר החדש באחריות 
 ענבל

התוכן היא  הנגשת 
 באחריות ענבל

 -1בנספח  10  .16
 המפרט הטכני

 כמה פיתוחים ישנם באתר ענבל הקיים, וכמה פיתוחי צד ג' קיימים בו?
מובהר כי אין פיתוחי צד ג' 

 באתר ענבל. 

 -1בנספח  10  .17
 המפרט הטכני

 בידי איזה גורם מתוחזק אתר ענבל הקיים?
 -אין שינוי במסמכי ההזמנה

 רלוונטית.שאלה לא 

 -1בנספח  10  .18
 המפרט הטכני

מהי כמות דפים, האתרים והתוכן שיש באתר ענבל הקיים ומהו נפח 
 הדאטהבייס?

על המציע לבקר  מובהר כי

באתר ענבל, בו ניתן לראות 

את מבנה האתר, כמות 

 הדפים והתוכן.

נפח בסיס הנתונים נכון 
למועד פרסום המכרז באתר 

 238Mענבל הינו: כ

בהסכם 3.5  .19 נבקש למחוק את ההתייחסות "לשביעות רצונה של המזמינה", שכן  
 שביעות רצון הינו מונח סובייקטיבי ואמורפי שאיננו מדיד.

 1ראה תשובה 

בהסכם 5.4  .20  30נבקש כי החלטה על הפסקת ההתקשרות, תינתן באמצעות הודעה של  
 ימים מראש לפחות. 

 -הסעיף תוקן מ –התקבל 
 ימים.  30 -ימים ל 21

21.  10.3 
+ 

בהסכם 10.4  

, נבקש 7.7.1בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים ובהוראת תכ"ם מס' 
כי לא תתקבל החלטה בדבר חילוט ערבות, אלא לאחר שניתנה לספק 

 הזדמנות להשמיע טענותיו.

 התקבל חלקית.

  מובהר כי ענבל אינה
 כפופה להוראות התכ"ם.

  הסעיף תוקן והתווסף
חילוט  10.6סעיף שמספרו 

ערבות יתבצע רק לאחר 
שניתנה לספק הזדמנות 
להשמיע טענותיו, בכתב 

 או בע"פ בדרך הבאה: 

  ענבל תפנה לספק בכתב
עם הודעה על כוונתה 

 לחלט ערבות.
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  הספק יגיב למכתב זה
 ימים בכתב.  14בתוך 

 תחליף תגובה למכתב- 
ענבל תהא רשאית, אך 

יבת, להורות על לא חי
תחליף תשובה בכתב 
באמצעות זימון 

 לשימוע.

  אי תגובת הספק לאמור
בהודעת ענבל על כוונתה 
לחילוט ערבות, תחשב 
 לקבלת כלל טענות ענבל.

  ענבל תקבל החלטה
סופית בדבר ביצוע 

 החילוט. 

  ,לענבל שמורה הזכות
אך לא תהא חייבת, 
לדחות את מועד קבלת 
החלטתה ולבקש 

ספות ו/או תגובות נו
ביצוע שימוע בנוסף 
לתשובת הספק ולא יהא 
בכך משום ויתור על 
זכויותיה עפ"י הסכם זה 

 ולפי כל דין. 

22.  15.1 
+ 

בהסכם 20  

בשל העובדה כי התמורה לה זכאי הספק מכוח הסכם זה הינה מוגבלת 
בסכום )ולכן גם תקרת הרווחיות בפרויקט מבחינת הספק הינה ברורה 
ותחומה(, ועל מנת למנוע מצב בלתי סביר וחסר הגיון עסקי מצד הספק, בו 
הסיכון של הספק בפרויקט זה עולה על הסיכוי מבחינת הספק, נבקש 

רת אחריות הספק לנזקים ישירים בלבד שייגרמו למזמינה להגביל את תק
עקב מעשה או מחדל של הספק בקיום התחייבויותיו במסגרת השירותים, 

 -ולא תעלה בכל מקרה על סך התמורה ששולמה לו בפועל מכח הסכם זה ב
 החודשים אשר קדמו למועד היווצרות עילת התביעה. 12

 נדחה חלקית

הגבלת  -15.4הוסף סעיף 
 אחריות לנזק עקיף: 

הגבלת אחריות על  .15.4   
 נזק עקיף

הספק יישא  .15.4.1
 באחריות לכל נזק שייגרם

או לצד שלישי  לענבל
כלשהוא, עקב מעשה או  
מחדל, טעות או השמטה 
מקצועיים שנעשו במתכוון 
או בפזיזות או ברשלנות שלו 
ו/או של מי  מעובדיו ו/או 

במסגרת פעולתם על  שלוחיו

  .פי הסכם זה

גבול אחריות הספק  .15.4.2
בגין ענבל לפיצוי ו/או לשיפוי 
יהיה  הנזקים שנגרמו ל

בסכום  השווה לסך התמורה 
המגיעה על פי ההסכם 

החודשים  18לתקופת 
שבסמוך לפני אירוע  הנזק 

 -)או לחילופין סכום השווה ל
חודשים על פי הממוצע   18

רה החודשי של התמו
בהתאם  לתמורה הכוללת 
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לאורך כל תקופת  ההסכם 
מחולקת במספר חודשי 
ההסכם, הגבוה מביניהם( 
בכל מקרה לא יפחת גבול 
האחריות מאשר  סך 

500,000 $.. 

אם הנזק אירע לפני  .15.4.3
חודשים ממועד  18שחלפו 

תחילת תוקפו של ההסכם, 
יקבע גבול אחריותו של  
הספק  כאמור לעיל על פי 

ורה הכוללת אשר התמ
הייתה צפויה להיות 
משולמת לספק  על פי 

 18ההסכם בתקופת 
החודשים הראשונים 
להסכם )או הסכום המחושב 

חודשים על פי  18   -ל
הממוצע החודשי,  לפי 

 .(הגבוה מביניהם

מובהר בזאת כי  .15.4.4
הגבלות האחריות דלעיל לא 

 :תחולנה על

נזקים לגוף ו/או  א.

 ;מוחשינזקים לרכוש 

נזקים שייגרמו על  ב.
ידי מעשה או מחדל, טעות 
או השמטה שנעשו במתכוון 
ו/או בפזיזות ו/או ברשלנות 
רבתי של הספק ו/או עובדיו 

 ;ו/או שלוחיו

מעשה או מחדל,  ג.
טעות או השמטה שנעשו 
שלא לצורך ביצוע העבודות 

 ;נשוא הסכם זה

הפרת חובת סודיות  ד.
על ו/או הפרת זכויות יוצרים 

ידי הספק ו/או עובדיו ו/או 

 ;שלוחיו

גניבה ו/או הפרת  ה.
חובת נאמנות על ידי הספק 

 ;ו/או עובדיו ו/או שלוחיו

תביעות המוגשות נגד  ו.
הספק במישרין על ידי צד 
שלישי כלשהו בגין נזקים 

 שנגרמו לו.

23.  15.2 
+ 

18.8  

באשר לתנאי השיפוי, אנו נבקש לקבוע כי השיפוי יעשה על פי פס"ד חלוט 
( מסמכי התביעה או הדרישה יועברו לספק מיד עם 1בלבד ובכפוף לכך ש: )

( תנתן לספק אפשרות לנהל את קו ההגנה של 2קבלתם אצל המזמינה )

 חלקית התקבל
 לפיו: " 22.5הוסף סעיף 

בכל מקרה של תביעה או 
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+ 
בהסכם 20.4  

( לא ייחתם על ידי 3עצמו )בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו(, )
 המזמינה כל הסכם פשרה עם התובע, ללא הסכמת הספק בכתב ומראש.

דרישה שתוצג לענבל, 
הקשורה במתן השירותים 
המבוקשים עפ"י הסכם זה, 
ענבל תשתף, ככל הניתן, את 

 הספק בפרטי ההליך. 

    

בהסכם 15.3  .24  הריבית תהיה בשיעורה הנהוג במשק באותה תקופה.נבקש כי תוספת  
 .   אין שינוי במסמכי המכרז

בהסכם 16.2  .25 נבקש להבהיר כי הוראות סעיף זה כפופות לתשלום התמורה בהתאם  
 לתנאי ההסכם.

 התקבל חלקית 

עודכן והתווסף  16.2סעיף 
"למעט  בסיפא לסעיף:

התמורה לה היה זכאי בגין 
עבודה שביצע בפועל ואשר 
אושרה ע"י נציג ענבל, ככל 
שזו לא שולמה עד למועד 

 ההודעה על סיום ההסכם".

26.  16.2 
+ 

בהסכם 16.10  

אנו סבורים כי דרישה מהספק לוותר מראש על כל טענה שעניינה אכיפת 
החוזה ו/או קיזוז ו/או עיכבון במסגרת המכרז, אינה סבירה ופוגעת 
בזכויות המציעים על פי דיני המכרזים. בהתאם נבקש למחוק את סעיף 

 .  16.10ואת הסיפא לסעיף  16.2

 אין שינוי במסמכי המכרז

מובהר כי לספק זכות 
העמידה בפני המזמינה ולא 
יבוצע כל קיזוז או עיכבון 
ללא ידיעת הספק ושמיעת 

 טענותיו.  

בהסכם 17.1  .27  מבוקש כי : 

 המילים: "ולמלאם ללא כל שינוי"  תמחקנה. .א

לאחר המילים: "ולטובת ענבל חברה לביטוח בע"מ" תבואנה  .ב
השיפוי שלהלן וכאמור באישור קיום  המילים: "בהתאם להרחבי

 ביטוחים".

 אין שינוי במסמכי המכרז

בהסכם .217.1  .28 מבוקש כי ניתן יהיה לערוך את הביטוח גם בש"ח  ובלבד שלא יפחת א.  
 משווה ערך לסכומים הדולריים שצוינו;

 מבוקש כי המילה: "וממועסקי" תימחק. -17.1.3ב. ס' 

 

 מובהר כי 

גבולות ניתן לציין א. 
אחריות בש"ח וזאת כל עוד 
אינם פחותים משער ההמרה 

 .בש"ח עפ"י הדולר היציג

  .ב. התקבל

 

בהסכם 17.2  .29 מבוקש כיניתן יהיה לערוך את הביטוח גם בש"ח ובלבד שלא יפחת משווה  
 ערך לסכומים הדולרים.

 28ראה תשובה 

 ובנוסף:

במקום המילה  -17.2.4סעיף 
:"מדינת ישראל" יצוינו 
המילים :"ענבל חברה 

 לביטוח בע"מ" 

 לפיו: " 17.2.6יתווסף סעיף 
כל סייג/חריג לגבי רכוש 
והמתייחס לרכוש ענבל 
חברה לביטוח בע"מ שהספק 

 תואו כל איש שבשירו

 "יבוטל; -פועלים או פעלו בו

בהסכם 17.3  .30 למכרז וחוזה" יוחלפו במילים: "בקשר עם מבוקש כי המילים: "בהתאם  
 המכרז והחוזה".

 הבקשה נדחית.

 א. הבקשה נדחית. 
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 המילה: "לפחות" תמחק.  -17.2.7.4 .א

"  Cross Liability –לאחר המילים: "אחריות צולבת  -17.2.7.4 .ב
 יבוא: "ולמעט תביעות של הספק כנגד ענבל חברה לביטוח בע"מ".

   ב. הבקשה מאושרת. 

 

בהסכם 17.4.2  .31  מבוקש כי: 

 המילה: "צמצום" תוחלף במילים: "שינוי לרעה". .א

 לאחר המילים: "ע"י אחד הצדדים" יבוא: "במהלך תקופת   .ב
 הביטוח". 

 ".30" יבוא "60במקום " .ג
 

 אין שינוי במסמכי המכרז

בהסכם 17.4.3  .32  מבוקש כי  המילים: "מתוך כוונת זדון" תוחלפנה במילה: "בזדון". 
 שינוי במסמכי המכרזאין 

בהסכם 21  .33 נבקש כי לא תתקבל החלטה בדבר קיזוז, אלא לאחר מתן הודעה לספק של  
 יום מראש. 14

התווסף  -התקבל חלקית
על סעיף " לפיו: 21.3סעיף 

זה יחולו הכללים האמורים 
בשינויים  10.6 בסעיף 

 המחויבים". 

 

בקשות הבהרה   .34
 כלליות

 מבוקש כי:

יהיה לערוך את הביטוחים גם בש"ח ובלבד שלא יפחתו מבוקש כי ניתן  .א
 משווה ערך לסכומים הדולרים.

לאור העובדה שלעיתים פוליסות ביטוח נערכות לתקופה העולה על  .ב
שנה, נבקש כי לאחר המילים: "לתקופת הביטוח" תימחק המילה: 

 ")שנה(" בסעיפי גבולות האחריות שבפוליסות השונות.

ח מבוקש כי בסעיפי גבולות האחריות לאור המקובל בשוק הביטו .ג
 תמחקנה המילים: "שלא יפחתו מסך" ויחלפו במילה: "של".

 התקבל חלקית

 28א. ראה תשובה 

הבקשה  – בסעיף הביטוחב. 
 – הביטוח בנספחנדחית. 

 הבקשה מאושרת. 

הבקשה  – בסעיף הביטוחג. 
 – בנספח הביטוחנדחית. 

 הבקשה מאושרת.

ביטוח אחריות   .35
משולב מקצועית 

 עם חבות מוצר

 מבוקש כי:

 המילה "בהתאם" תוחלף במילה: "בקשר". -1סעיף  .א

 המילה: "לפחות" תמחק.  –3סעיף  .ב

" יבוא:  Cross Liability –לאחר המילים: "אחריות צולבת –3סעיף  .ג
 "ולמעט תביעות של הספק כנגד ענבל חברה לביטוח בע"מ".

 התקבל חלקית

הבקשה  – בסעיף הביטוחא. 
 – הביטוח בנספחנדחית. 

 הבקשה מאושרת. 

הבקשה  – בסעיף הביטוחב. 
 – הביטוח בנספחנדחית. 

 הבקשה מאושרת. 

    ג. הבקשה מאושרת.

שאלות הבהרה  -נדחה דק' 56מבוקש להגיש שאלות ההבהרה באיחור של  כללי  .36
 שהוגשו באיחור לא יידונו

 להזמנה  1.3  .37
. נדרשת תקופה ארוכה יותר  26.07.16נבקש לדחות את הגשת המכרז ל 

מובהר כי התאריכים  למענה לאחר התשובות לשאלות הבהרה  
 .עודכנו

להזמנה 1.4.1  .38 נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון המזמינה" במילים "בהתאם  
 למכרז זה וההסכם מכוחו", שכן "שביעות רצון" הוא מדד סובייקטיבי,
רחב ועמום, שאינו מאפשר לספק להיערך לעמידה בו ונתון לפרשנות חד 

 צדדית של המזמינה.

 1ראה תשובה מס' 

  1תבליט מס'   2  .39
 להזמנה

נבקש כי יובהר כי האמור יחול ככל שמדובר בנסיבות שתלויות במציע 
הזוכה, וזאת מבלי לגרוע מכך שבנסיבות שאינן בשליטת המציע הזוכה, 

התפטרות, מחלה וכד', יובא ראש הצוות המוצע החליפי לאישור כדוגמת 
 המזמינה.

המזמינה  -התקבל חלקית
 הוסיפה תבליט לפיו:

 בזכויות לפגוע מבלי

 ההסכם, עפ"י המזמינה

 ו/או מחלה של במקרה

 - המוצע הצוות ראש עזיבת
 צוות ראש יציג זוכהה מציעה

 המזמינה, ע"י שיאושר חדש,



 

תשובות לשאלות הבהרה          14/2016מכרז   

 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778793, טל. 70100נתב"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 

 עבודה. ימי 30 בתוך

 לאשר שלא רשאית המזמינה

 סיבה מכל מוצע צוות ראש

  שהיא.

  

 2תבליט מס'  2  .40
 להזמנה

נבקש להבהיר כי מדובר במכרז שעניינו פיתוח תוכנה בלבד ועל כן לטעמנו 
מובהר כי ההתייחסות  רלוונטיות לעניין.ניתן למחוק המילים "וסביבת הייצור", שאינן 

במשפט הינה להתקנה של 
התוכנה שיפתח המציע 
ואחריות של המציע 
להתקנת התוכנה הן 
בסביבת הפיתוח והן 

 בסביבת הייצור. 

להזמנה . 3  .41 המציע נמנה על קבוצת החברות הפועלות יחד כגוף אחד תחת חברה אם  
זה נטול משמעות תפעולית (, כאשר מבנה 100%בבעלות ובשליטה מלאה )

ועסקית. התנהלות הקבוצה במהלך העסקים הרגיל והשוטף, היא כישות 
ידי הנהלה אחת ובעלת דוחות כספיים מאוחדים -אחת המנוהלת על

ובהתאם, גם השוק והלקוחות רואים בישות זו גוף אחד. נבקש לפיכך, 
אה לראות את המציע על חברות הקבוצה )המצויות בבעלות ושליטה מל

ובלעדית, כאמור(, כגוף אחד לעניין ההצעה ולאפשר למציע ייחוס עמידה 
 בדרישות הסף של חברות אחרות בקבוצה.

 אין שינוי במסמכי המכרז

להזמנה 4.3.4  .42 נבקש להוסיף לאחר המילים "בתקנון החברה" את המילים "או בהחלטה  
החתימה שהתקבלה כדין במוסדות החברה", שכן על דרך הכלל זכויות 

ידי -בחברה אינן נקבעות בתקנון ההתאגדות של החברה, אלא דווקא על
דירקטוריון החברה ולעיתים אף באופן ייעודי לצורך חתימה על מסמכים 

 מסוימים, כגון הגשת הצעה במכרז ו/או להתקשר עם המזמינה.

 התקבל

עודכן ונוספו  4.3.4סעיף 
"או בהחלטה   המילים:

שהתקבלה כדין במוסדות 
 החברה"

להזמנה 5  .43  האם והיכן נדרש לתאר באחד החוצצים את הפתרון המוצע 
 התקבל

מובהר כי נוסף סעיף איכות 
לפתרון המוצע )ראה סעיף 

 (. "נוסח חדש" ז' להזמנה 6.3

עודכן : הגשת  5כמו כן סעיף 
הפתרון המוצע: במסגרת 
חוצץ זה יוגש הפתרון המוצע 

 "נספח -של המציע ויסומן כ

 ".9 מס' טופס א'

 

להזמנה 6.3  .44  – 3.3.4.1בטבלת הקריטריונים סעיף ב' "נסיון המציע" אנו מופנים לסעיף  
 -התקבל בתנאי הסף, לאיזה סעיף הכונה

מובהר כי מדובר בטעות 
 סופר והכוונה היא לסעיף  

3.5.1. 

להזמנה 8.1  .45 ערך המציע הוא חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות  
בתל אביב. לפיכך, אין למציע כל יכולת להודיע למזמין מראש על כוונה 
לערוך שינויים בו, בעיקר שינוי בבעלות. גם צמצום ההוראה למצב של 

 -שינוי בשליטה )להבדיל בבעלות(, מציב בפני המציע שתי בעיות. האחת 
העובדה שהמציע נדרש להודיע למזמינה מראש על כוונה לערוך שינוי 

ליטה עשויה להעמיד את המציע במצב שבו הוא נדרש לגלות למזמינה בש
מידע פנים, קודם למועד בו פורסם לציבור; והשנייה היא שאין זה סביר 
שההתקשרות בהסכם עם המזמינה תמנע מבעלי השליטה במציע למכור 
את מניותיהם. ניתן לקבוע כי במצב כזה תהא המזמינה רשאית לבטל את 

 , כסעד יחיד ובלעדי.ההסכם עם המציע

 התקבל חלקית

המזמינה מבהירה כי אין זו 
כוונת המשורר, לצורך 
הנוחיות המזמינה חילקה 
את הסעיף לתת סעיפים 
המבהירים בצורה ברורה 

 יותר את כוונתה. 

להזמנה 9.7.2  .46 נבקש לסייג ולקבוע שהמזמינה תהא רשאית להציג בפני משתתפים אחרים  
 התקבל חלקיתפי דין ובתנאי שנתנה למציע -נדרשה לכך עלאת הצעת המציע רק אם 
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ימים מראש, המפרטת דרישת הדין, הזדמנות להשיב לכך,  7הודעה בכתב 
 9.7.3התווסף תת סעיף  ושבכל מקרה תחשוף רק את החלקים מהצעת המציע שהדין דורש לגלותם.

 לפיו:
"מבלי לגרוע בסמכויות 
וועדת המכרזים עפ"י דין 

זו על נספחיה,  ועפ"י הזמנה
החליטה המזמינה לחשוף 
חלקים בהצעה הזוכה מכל 
סיבה שהיא, תיתן הודעה על 
כך למציע הזוכה לתגובתו 
אשר תתקבל אצל המזמינה 

ימי עסקים. לאחר  5בתוך 
תגובה זו תקבל המזמינה 
החלטה סופית ותשלח 

 החלטתה למציע הזוכה".

 

להזמנה 1.4.1  .47 . נדרשת תקופה ארוכה יותר  26.07.16נבקש לדחות את הגשת המכרז ל  
  .37ראה תשובה  למענה לאחר התשובות לשאלות הבהרה  

נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצונה המלא של המזמינה" במילים  1בנספח א' 5  .48
"בהתאם למכרז זה וההסכם מכוחו", שכן "שביעות רצון" הוא מדד 

רחב ועמום, שאינו מאפשר לספק להיערך לעמידה בו ונתון סובייקטיבי, 
 לפרשנות חד צדדית של המזמינה.

 . 1ראה תשובה 

 והמצהיר חברה הוא המציע בו למקרה הפתיח נוסח את להתאים נבקש 2פתיח בנספח א'  .49
 מ"הח אני: "לדוגמא מוצע נוסח. מטעמה חתימה מורשה הוא

 בתפקיד המשמש____________,  ז"ת__________, 
 בשם זו התחייבות נותן, המציע אצל______________ 

 שהוא"(, המציע: "להלן. ______________ )פ.ח______________, 
 ".המכרז במסגרת להתקשר המבקש הגוף

הנוסח  -התקבל חלקית
 תוקן: 

__________, אני הח"מ, 
____________,  ז"ת

 נותן במציע, מורשה חתימה 
 בשם זו התחייבות

. פ.ח______________, 
: להלן______________ )

לאחר שקראתי "(, המציע"
בעיון את תנאי ההליך וכל 
המסמכים הנלווים אליו, 
מגיש בזאת את הצעתי 

מס'  במסגרת מכרז פומבי
כאמור בכותרת  14/2016
"(, השירותים" -)להלן 

בתנאים המפורטים 
במסמכי ההליך על 

 צרופותיו.  

 

 מקרה בכל וכי" בדוק מידע" במילים יוחלפו" סביר חשד" המילים כי נבקש 2בנספח א' 15  .50
 השתתפות ביטול בטרם ענבל בפני טיעוניו להעלות הזדמנות למציע תינתן

 ביטול או/ו המציע זכיית ביטול או/ו הצעתו פסילת או/ו בהליך המציע
 .עמו ההתקשרות הסכם

  -התקבל

 2לנספח א' 15בסוף סעיף 
 ענבלהמילים: "יתווספו 

 בכתב למציע כך על תודיע
 למציע ותיתן ומראש

 טענותיו להשמיע הזדמנות
 ."זה לעניין

 או/ו שינוי או/ו תיקון כל שלאחר ובלבד" הסעיף בסוף להוסיף נבקש 2בנספח א' 17  .51
 את מחדש להגיש האפשרות לי תינתן ,הצורך במידת, כאמור הסתייגות

 ".הצעתי את לתקן או ממנה חלק כל או הצעתי

 אין שינוי במסמכי המכרז

מובהר כי ההצהרה היא 
הצהרה של סמכות, לא של 
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תוצאה. תוצאות שינויים 
במסמכי ההזמנה נתונות הן 

 בדין. 

נבקש למחוק את הסעיף, שכן מדובר בדרישה לא סבירה, אשר מנוגדת  2בנספח א' 22  .52
לתקנת הציבור, מה עוד שבשלב הגשת ההצעה טרם הושלם ההליך 

 המכרזי.

 4ראה תשובה 

פתיח בנספח א'   .53
 3טופס 

נבקש להתאים את נוסח הפתיח  תחת הכותרת מאפייני המציע
טעמה. נוסח למקרה בו המציע הוא חברה והמצהיר הוא מורשה חתימה מ

מוצע לדוגמא: "אני הח"מ __________, ת"ז ____________, המשמש 
בתפקיד ______________ אצל המציע, נותן התחייבות זו בשם 
______________, ח.פ. ______________ )להלן: "המציע"(, שהוא 

 הגוף המבקש להתקשר במסגרת המכרז".

הנוסח  -התקבל חלקית
 תוקן

__________, אני הח"מ, 
____________,  ז"ת

 נותן במציע, מורשה חתימה 
 בשם זו התחייבות

. פ.ח______________, 
: להלן______________ )

למיטב ידיעתי "(, המציע"
ולאחר שבדקתי, כלל 
הנתונים האמורים לעיל 

 נכונים ומלאים. 

 

 והמצהיר חברה הוא המציע בו למקרה הפתיח נוסח את להתאים נבקש 6פתיח בנספח א'  .54
 מ"הח אני: "לדוגמא מוצע נוסח. מטעמה חתימה מורשה הוא

 בתפקיד המשמש____________,  ז"ת__________, 
 בשם זו התחייבות נותן, המציע אצל______________ 

 שהוא"(, המציע: "להלן. ______________ )פ.ח______________, 
 ".המכרז במסגרת להתקשר המבקש הגוף

הנוסח  -חלקיתהתקבל 
 תוקן
 הח"מ, אני הח"מ אני

 ז"ת __________,
 מורשה ____________,

 נותן במציע,  חתימה

 בשם זו התחייבות

 .פ.ח ______________,
 :להלן) ______________

 והן אני הן כי "(,המציע"

 המקצועיים העובדים

 ליתן מתעתדים אשר במציע

 ההליך במסגרת שירות

 סודיות לשמירת מתחייבים

 עניינים ניגוד ולהיעדר

   כדלקמן:

 

נבקש למחוק "הואיל" זה ו/או להתאים את הנוסח בהתאם לכך שהחותם  6בנספח א' 1הואיל   .55
על תצהיר זה אינו בהכרח הבעלים במציע, אלא מורשה/י חתימה מטעמו, 

 המוסמך/ים לתת תצהיר זה בשמו.

 הנוסח תוקן -התקבל
 מטעם חתימה מורשה ואני"

 המציע".

 

נבקש להחליף את המילה "נותן השירותים" במילה "המציע". כמו כן,  6בנספח א' 2הואיל   .56
 נבקש להוסיף לאחר המילים "כל הדרוש" את המילה "והסביר".

הנוסח  -חלקית התקבל
 תוקן

 התקשרל עתידה המזמינהו

 המציע כי בתנאי המציע עם

 משנה  קבלני עובדיו, לרבות

 ישמור מטעמו אחר אדם וכל

 המידע כל סודיות על

 בהתאם להלן כהגדרתו

 וכן זו, התחייבות להוראות

 על התחייבות סמך על
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 הדרוש כל לעשות המציע

 המידע סודיות לשמירת

 .סביר באופן ,להלן כהגדרתו

"התקשרות המציע עם נבקש להחליף את המילה "העסקתי" במילה  6בנספח א' 3הואיל   .57
 המזמינה".

(", שכן זהו מושג Know-Howכמו כן, נבקש למחוק את המילים "או ידע )
עמום, המצוי על דרך הכלל במוחו של נותן השירותים המקצועי ואינו נתון 

 לשליטת המציע בכל דרך שהיא.

הוחלפה  -התקבל חלקית
המילה "העסקתי" במינוח 
"התקשרותי עם 

 "מזמינההמ

 נחלת הפך או שהיה( א: )מידע תכלול לא" מידע" הגדרת כי להבהיר נבקש 6בנספח א' 4 הואיל  .58
( ב) או, מטעמו מי או/ו המציע ידי-על סודיות חובת הפרת עקב שלא הכלל
 המזמינה ידי-על לגילוי קודם מטעמו מי או/ו המציע בחזקת מצוי שהיה

 ללא' ג צד ידי-על למציע שנמסר( ג) או, האמורה התחייבותו הפרת ללא
, טכניקות, רעיונות, מקצועי ידע המהווה( ד) או, סודיות חובת הפרת

Know-how ,ייחודיים שאינם השירותים בתחום ב"וכיו מתודולוגיות 
 .דין פי-על נדרש גילויו אשר( ה) או, למזמינה

 5ראה תשובה 

ההסכם" את המילים נבקש להוסיף לאחר המילים "המוסמכים לעניין  6בנספח א' 5הואיל   .59
"ולמעט לעובדי ו/או קבלני המשנה מטעמי ו/או יועצי שלהם הצורך לדעת 

 לצורך מתן השירותים לפי ההסכם".

 אין שינוי במסמכי המכרז

מובהר כי ככל שיש אדם 
למידע  ףנוסף הזקוק להיחש

המציע יבקש אישור על כך 
 בכתב מהמזמינה. 

"כל הפרה" את המילים "שלי ו/או של מי  נבקש להוסיף לאחר המילים א'6בנספח  2  .60
 מטעמי".

הוסף  -התקבל חלקית
 המשפט:

 מי של או המציע של או "שלי

 עימי" הקשור

הסעיף  -נדחה חלקית ".ומוחלטת גמורה" המילים את למחוק נבקש א'6בנספח  3  .61
 עודכן:

 בכדי שביכולתי כל "לעשות

 גמורה סודיות על לשמור

 כל ו/או המידע של ומוחלטת

 ממתן הנובע או הקשור

 שימוש תוך השירותים

  כך". לשם סבירים באמצעים

 

ידי" במילים "התקשרותי -נבקש להחליף את המילים "העסקתי עלא.  א'6בנספח  5  .62
 עם".

כמו כן, נבקש כי לפני המילים "לאחר מכן" יוספו המילים "שלוש שנים" ב. 
 וכי המילים "וללא הגבלת זמן" יימחקו.

נבקש כי בסוף הסעיף יוספו המילים "למעט לעובדי ו/או קבלני לבסוף, ג. 
המשנה מטעמי ו/או יועצי שלהם הצורך לדעת לצורך מתן השירותים לפי 

 ההסכם".

הסעיף  -חלקיתהתקבל 
 עודכן

 המילה הוחלפהא. 
 במינוח"העסקתי" 

 "מזמינהה עם"התקשרותי 

ב. אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

התווספו בסוף המשפט ג. 
 אישור ללאהמילים "

  ובכתב". מראש המזמינה

המילה "נדרשים" התקבל  נבקש להחליף את המילה "הנדרשים" במילה "הסבירים". א'6בנספח  6  .63
 הוחלפה במילה "סבירים".

נבקש כי יועבר נוסח מתאים של כתב ההתחייבות לחתימת עובדי ו/או  א'6בנספח  7  .64
 .הנוכחי מתאים רק לחתימת המציעקבלני המשנה של המציע, שכן נוסחו 

 .7התווסף נספח א' -התקבל
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נבקש להוסיף לאחר המילה "הוצאה" את המילה "סבירה" ולאחר המילה  6בנספח א' 8  .65
 "תוצאה" את המילה "ישירה".

כמו כן, נבקש למחוק את המשפט "וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין 
אחרים", שכן המציע לוקח על כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם 

עצמו אחריות מלאה למעשיו ולמעשי עובדיו וקבלני המשנה שלו, אך אין 
זה סביר שייקח על עצמו גם אחריות על מעשי כל מאן דהוא, שאין לו 

 שליטה עליהם ואינם תחת אחריותו, לרבות המזמינה ו/או מי מטעמה.

בפסק דין סופי שאין  לבסוף, נבקש להוסיף בסוף הסעיף "וזאת כפי שייקבע
עליו עיכוב ובלבד שניתנה לי הודעה בסמוך לאחר היוודע למזמינה אודות 
כל תביעה ו/או דרישה כאמור וההזדמנות להתגונן מפניה וכי בכל מקרה 

 לא תתפשרו בכל הסדר פשרה ללא קבלת הסכמתי מראש ובכתב".

במסמכי נוסף אין שינוי 
 המכרז

 23ראה תשובה 

להוסיף לאחר המילים "עבור ענבל" את המילים "במסגרת הליך זה". כמו  6בנספח א' 9  .66
 פי כל דין".-כן, נבקש להוסיף בסוף הסעיף "למעט ככל שאדרש לכך על

 התקבל חלקית

הוספו המילים "במסגרת 
הליך זה" ובסוף המשפט 

 שחלה מידע למעט המילים "

 לשמרו, חוק עפ"י חובה עלי

 יישמר לא שהמידע ובלבד

 האמורים המועדים בחלוף

  חוק.". באותו

נבקש להוסיף לאחר המילים "או להתקשר" את המילים "במהלך תקופת  6בנספח א' 10  .67
 התקשרותי עם המזמינה".

נבקש למחוק את המילים "או שותפי", שכן המציע הוא חברה ציבורית, 
 הנסחרת בבורסה לני"ע ואינו יודע את זהות כל בעלי מניותיו.

נדחה, חלק שני חלק ראשון 
 התקבל חלקית

 בעל למעט : "נוספו המילים

 לי אין אשר במציע, מניות

 ההצעה, הגשת למועד נכון

  זהותו". על מידע כל

נבקש להבהיר כי האמירה "כלפיי אישית" מתייחסים למציע כחברה ולא  6בנספח א' 12  .68
 למורשה החתימה החותם על התחייבות זו מטעמו.

מובהר כי החותם חותם 
בשם המציע ומכאן 
שהאמירה היא כלפי המציע 

  ולא כלפי החותם.

נבקש למחוק סעיף, זה שכן אין למציע כל שליטה על מעשי שותפיו, במיוחד  6בנספח א' 16  .69
כשמדובר בחברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה והמציע אינו יודע 

דינו" ועל כן את זהות כל בעלי מניותיו, ובטח שבטח שלא על מעשי עורכי 
התחייבות בנוסח סעיף זה היא דרקונית, לא ראויה ואינה הגיונית ואף 

 אינה מעשית.

 

הסעיף עודכן  -נדחה חלקית
 בעלי אוהוספו המילים "ו

 32 סעיף )לפי בו השליטה

 ",הכנסה( מס לפקודת

 "עורכי המינוח כי מובהר

 אשר סופר טעות הינו דינו"

  החדש. מהנוסח הושמטה

 : האתרים 2 בין קישור 1בנספח  1.7–כללי    .70

 לאתר ענבל אתר בין או החדש לאתר הישן אתר בין לקישור הכוונה האם. א
 ? החדש סיכונים ניהול

 הוא ענבל אתר הרי?  בלינק רק מדובר שלא בהנחה הקישור מהות מה. ב
 כיום לוגין ללא אתר

אתר ענבל לאתר ניהול 
 סיכונים. לינק יספק

בנספח  2.1–חלק א   .71
1 

מדובר בדפדפן מיושן שתמיכה בו פוגעת ביכולות של  – ie9תמיכה בדפדפן 
  ie10פיתוח רספונסיבי. האם ניתן לתמוך החל מ

יש  מובהר כי ניתן אולם
לשים לב גם לכרום 

 FIREFOXו

 2.11–חלק א   .72
 1בנספח 

לא  VODמובהר כי תוכן ה  כיצד מנוהל התוכן הזה היום  – VODתוכן 
אולם זה חלק  מנוהל כיום

 מדרישות המכרז
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 3.1.6–חלק א   .73
 1בנספח 

 באמצעות מערכת נוספת כיצד מתבצעת השליחה היום –ניוזלטרים 

 3.1.8–חלק א   .74
 1בנספח 

 נדרש הסבר כיצד ינוהל:  –הזדהות בהתאם לשיקול דעת המזמינה 
 האם ביחס למודולים באתר ? א. 
 האם באופן גורף? ב. 
 מה יהיה תהליך הכניסה לאתר ללא לוגין ? ג. 
 האם ישתנה העיצוב ?ד. 

 מובהר כי:

א+ב: במידה ותידרש 
הזדהות ההזדהות תהיה 

 אחידה.

ג. כל מה שיוחלט שיהיה 
פתוח לקהל אם נבקש 
הזדהות היא תהיה למידעים 

 מסויימים.

 ד. העיצוב לא ישתנה

בנספח  3.2–חלק א   .75
1 

 לאן נשלחת הפנייה ?  –שליחת פנייה של הגולשים אל מנהלי האתר א. 
 האם קיימת דרישה מהספק למערכת ניהול הפניות ?ב. 

 מובהר כי:

 א. לכתובת דוא"ל. 

 ב. לא

נדרש פירוט לגבי הדרישות הפונקציונאליות ממערכת  –פורומים  1בנספח  4–חלק א   .76
 אותו בתור דוגמא ?הפורומים. האם יש פורום פעיל שאפשר לקחת 

 מובהר כי

הדרישה אין פורום פעיל 
היא לתצורת פורום 

 סטנדרטי

 7/8סעיף  –חלק ב   .77
 1בנספח 

 מובהר כי מה ישויות המידע המיועדות להסבה ? מה היקפן ?

ישויות המידע הינן ישויות 
תבניות מלל תוכן מסוג 

, ההיקף בשלב זה לא שונות
 18ראה גם תשובה  -ידוע

)תחזוקת חלק ד   .78
אתר האינטרנט של 
היחידה לניהול 
סיכונים ברפואה 
ואתר האינטרנט 

 1בנספח  של ענבל(

האם מדובר רק על חלק הרלוונטי להנגשה  –לגבי התחזוקה לאתר ענבל 
או שהכוונה היא העברת קוד המקור של הפרוייקט לספק ולקיחת אחריות 

 מלאה ? האם קיים צוות לטובת חפיפה על האתר

 מובהר כי 

קוד המקור יהיה בענבל 
ותחזוקת המערכת תתבצע 
ע"י הספק בהתחברות 
מרחוק ותחת אחריותו 

 המלאה. 

אירוח  -כללי   .79
 ואבטחת מידע

 1בנספח 

 יתארחו היכן, יהיו סביבות איזה – הנדרשות הסביבות לא מפורטות. א
 .תפקידן ומה

 תהיה בענבלהפרויקט  אירוח סביבת אנא אשרו, כי – אירוח סביבת. ב

אנא ציינו , מהפרוייקט או מהסביבה מידע אבטחת דרישות האם קימות. ג
 במידה שיש

 מובהר כי

א+ ב ההתקנות על גבי שרתי 
ענבל, הסביבות הן סביבות 

 פיתוח, בדיקות וייצור.

ג. קיימות דרישות להזדהות 
בשם+ סיסמה, בגין כל 
היתר במסגרת ההגנות 

 הניתנות בענבל.

נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצונה המלא של המזמינה" במילים  2לנספח  2.3סעיף   .80
"בהתאם למכרז זה וההסכם מכוחו", שכן "שביעות רצון" הוא מדד 
סובייקטיבי, רחב ועמום, שאינו מאפשר לספק להיערך לעמידה בו ונתון 

 לפרשנות חד צדדית של המזמינה.

 1ראה תשובה 

לנספח  2.4.1סעיף   .81
2 

מהתמורה ולהגביל את גובה הקנס  0.1%להפחית את שעור הקנס ל נבקש 
 מהצעת המציע 5%ל 

  8ראה תשובה 
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נבקש להוסיף לאחר המילה "רשלנות" את המילים "או מעשה". כמו כן,  2לנספח  2.4.3.2  .82
נבקש להוסיף לאחר המילים "של ענבל" את המילים "ו/או של מי 

 מטעמה". 

 

נוספו המילים "או התקבל, 
מעשה" והמילים "או מי 

 מטעמה".

נבקש למחוק את המשפט "והספק הגיש בקשה לדיון בעניינו", שכן אין זה  2לנספח  2.4.3.2  .83
ידי ענבל -הוגן שעל הספק תוטל אחריות כלשהי בנוגע לעיכוב שנגרם על

ו/או מי מטעמה, אשר באחריותה המלאה והבלעדית ושלספק אין כל 
 שליטה עליו.

 מכי המכרזאין שינוי במס

ידי ענבל" את המילים "כמפורט -נבקש להוסיף לאחר המילים "שניתן על 2בנספח  2.5  .84
 בנספח זה".

 -התקבל חלקית

 על"שניתן  המילים לאחר
: המשפט יתווסף" לענבל ידו

כאמור במסמך זה  "
 ובמסמכי המכרז על נספחיו
" לאחר המילים "על כך" 
המילה "ענבל" תימחק, 

 . 13ראה תשובה  ובנוסף

נבקש למחוק את המילה "והעקיפות" וכן נבקש להוסיף בסוף המשפט  2לנספח  2.5.4  .85
 מסך הצעת המציע". 5%"ובכל מקרה תוספת זו לא תעלה על סך של 

 אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש להבהיר כי הספק יהיה פטור מההשלכות של אותן הוראות והנחיות  2לנספח  3.1  .86
מערכות המידע של ענבל, במידה שהספק התריע כי לפי שיקול של סמנכ"ל 

דעתו אין לבצען. כמו כן, נבקש להבהיר כי הוראות והנחיות המזמינה 
 תהיינה במסגרת תכולת ההסכם ולא תרחבנה את התחייבויות הספק.

 

התקבל חלקית, נוסף סעיף 
 . 2לנספח  5

, והתחזוקה, התמיכההאחריות, י שירותנבקש להוסיף, כנהוג בענף, כי " 2לנספח  3.1  .87
אינם כוללים טיפול בנזק או תקלה אשר נגרמו לרבות בתקופת האחריות, 

( שימוש או הפעלה לא נכונים של 1) :המקרים המפורטים להלן בשל
( ביצוע עבודה או שינויים 2התוצרים/המערכת או של כל חלק מהם; )
לשהו לבד מעובדי ידי גורם כ-במערכת או בתוצרים או בכל חלק מהם על

מדיה, מוצרים ( שימוש בתוכנה, חומרה, 3הספק או קבלני משנה שלו; )
( מעשה זדון, 4ידי הספק; )-לא סופקו עלמתכלים או מוצרים אחרים ש

נזק בשל אש או מים, תאונה, כוח עליון או פגעי טבע למיניהם, הזנחה, 
( 5)הספק; של  והפרעות חשמליות או סיבות אחרות שמעבר לשליטת

הולמים תנאי אתר שאינם ( 6תחזוקה או כיול לקויים או בלתי נאותים; )
הפסקות ו/או ( 7או אי עמידה בדרישה לקיום סביבת עבודה נאותה; )

ת ושיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו בשל מערכו/או הפרעות 
 ,ו/או רשת הטלפונים הציבורית ו/או בשל כל רשת תקשורת אחרת ענבל

( תקלות בתוכנה 8; )לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב תקשורת אחר
 ידי היצרן.-שאיננה נתמכת על

נוסף סעיף  -התקבל חלקית

 לפיו:  7.2.3.2

בגין טיפול בתקלה הנובעת 
משימוש לקוי של עובדי 
המזמינה בניגוד להוראות 
הספק או בגין שימוש של 
לקוי של אדם שלא הוסמך 

דון, לכך ע"י הספק, מעשה ז
תאונה, כוח עליון או פגעי 
טבע למיניהם, הזנחה, נזק 
בשל אש או מים, הפרעות 
חשמליות, תנאי אתר שאינם 
הולמים או אי עמידה 
בדרישה לקיום סביבת 
עבודה נאותה, הפסקות ו/או 
הפרעות ו/או שיבושים ו/או 
ניתוקים ו/או תקלות 
שיגרמו בשל מערכות ענבל 

 שאינו קשור לביצוע או צד ג'
, ובלבד הפרויקט

 המערכות, הסביבה וכליםש
אלו לא היו קיימים במועד 
תחילת ביצוע הפרויקט או 
שונו ללא ידיעת הספק 

 ,במהלך ביצוע הפרויקט
ישולם תשלום תחזוקה 
ותמיכה לפי שעה, במחיר 
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הנקוב בסעיף ב להצעת 
 המחיר.

אין שינוי במסמכי המכרז  וערבי חג ושבת.נבקש להבהיר כי ימי עבודה אינם כוללים חגים, שבת  2לנספח  3.2  .88
מובהר כי הסעיף כולל את 
המינוח "יום עבודה" וכי 

לא כולל ימי  -כוונת מינוח זה
  חג, ערבי חג ושבתות. 

 2לנספח  3.4 -ו 3.4  .89
א.  נבקש להבהיר כי הכוונה ב"תקלות" היא אי התאמה של האתר לאפיון 

 המפורט או אי התאמה של מוצר לתיעוד הישים. 
 

ידי הספק, אשר היא מוצר מדף או -ב. נבקש להבהיר כי תוכנה שתסופק על
" בכפוף ובהתאם לתנאי רישיון AS ISשהיא בבעלות צד ג', תסופק "
התוכנה וכי הספק לא יהיה אחראי לכל השימוש הסטנדרטיים של יצרן 

תקלה או פגם בתוכנה כאמור, אלא לביצוע השירותים המבוקשים לפי 
 הסכם זה.

ג.  נבקש להתאים סעיף זה למקובל בתחום, שלפיו כל בקשה לשינוי, בין 
אם כללי ובין אם רחב היקף, תועבר לבחינת הספק, אשר יבדוק, בתוך פרק 

ת הנובעות מן השינוי על השירותים, לוחות זמן נקוב, את פירוט ההשלכו
גיש י, ופי ההסכם-הזמנים, התמורה, הביצועים ויתר התחייבויותיו על

 ,הודעה בכתב למזמינהמסור יהצעה בכתב לביצוע השינוי או  למזמינה
המפרטת כי לא ניתן לבצע את השינוי ואת הסיבה לכך. הצעת שינויים 

ובנספחיו ואת  הסכםהנדרשים בכאמור תכלול את השינויים וההתאמות 
לפני הביצוע בפועל של כל שינוי, ייחתם  משמעויות השינויים כאמור לעיל.

ידי המזמינה בהתאם -בין הצדדים מסמך בהתאם או תמסר הזמנה על
 לביצוע השינויים. הספק להצעה העדכנית של 

 מובהר כי: 

א.  הכוונה ב"תקלות" היא 
תקלה טכנית או אי התאמה 

לאפיון המפורט  של האתר
או אי התאמה של מוצר 

 לתיעוד הישים.

ב. אין שינוי במסמכי המכרז 
בלבד ומובהר כי המציע 

אחראי לקוד ולמוצרי צד ג' 
 בהם הוא בוחר להשתמש

לרבות תשלום ו/או אחריות 
ו/או כל עניין אחר הנובע 
במישרין ו/או בעקיפין 
ממוצרי צד ג' ובכל מקרה 

יל שימוש במוצר צד ג' לא יט
האחריות לפתחו של אחר 
ולא יגרע מאחריותו של 

 .המציע

עודכן:  7.3בנוסף סעיף 
לאחר המילה "בעד" 
יתווספו המילים "מוצר ו/או 

 שירות לצד ג'".

עודכן  15.1בנוסף סעיף 
ולאחר המילה "עימו" 

לרבות  יתווסף המשפט:"
צדדי ג' שהינם ספקים 

 מטעמו," 

ג. אין שינוי נוסף במסמכי 
 .212ראה תשובה  -המכרז

הקבלן לפי טל על שיכול שיום מיהמוסכ ייםהפיצוכלל סך  כינבקש לקבוע  2לנספח  3.7  .90
לנספח  2.5-ו 2.4.1המכרז וההסכם גם יחד, כולל הפיצוי האמור בסעיפים 

זה, יוטל על הספק רק בנסיבות הנתונות שבשליטת הספק ורק לכיסוי 
 10%עלה על ילא נזקים שנגרמו בפועל למזמינה ובכל מקרה סך הפיצוי 

 מהתמורה לפי הצעת המציע.

 -נדחה חלקית

  -3.7.5.4נוסף סעיף 

גנון יחול רק בנסיבות המנ
 הנתונות שבשליטת הספק.

נוספו המילים  3.7.5.2סעיף 
 בסוף: "או ביטול הקנס". 

נבקש לתקן סעיף זה כך שתחולתו תיכנס לתוקף רק לאחר הסכמת הספק  2לנספח  3.7.4  .91
 להארכת תקופת התחזוקה.

 אין שינוי במסמכי המכרז 

"רשלנות" את המילים "או מעשה" ולאחר נבקש להוסיף לאחר המילה  2לנספח  3.7.5.3  .92
 המילה "ענבל" את המילים "ו/או מי מטעמה".

 

 התקבל 

המילים "או מעשה" 
והמילים "ו/או מי מטעמה" 

 נוספו. 
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נבקש למחוק את המשפט "והספק הגיש בקשה לדיון בעניינו", שכן אין זה  2לנספח  3.7.5.3  .93
ידי ענבל -לעיכוב שנגרם עלהוגן שעל הספק תוטל אחריות כלשהי בנוגע 

 ו/או מי מטעמה, אשר הוא באחריותה המלאה והבלעדית של ענבל.

 אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש להחליף את המילים "מכל סיבה שהיא" במילים "משיקולים  2לנספח  4.1  .94
 מקצועיים וסבירים בלבד".

 אין שינוי במסמכי המכרז

המילים "תשלום מהספק" את המילים "לפי מכרז נבקש להוסיף לאחר  2בנספח  4.3  .95
ימים  7זה" ובסוף הסעיף להוסיף "לאחר מתן הודעה בכתב לספק לפחות 

 מראש".

 . 13ראה תשובה 

הערה  -1נספח   .96
 כללית

 אין שינוי במסמכי המכרז 2נציין שנספח זה מופיע בחוברת המכרז לאחר נספח 

"בכפוף לנוהל שינויים כאמור במסמכי המכרז נבקש להוסיף בסוף הסעיף  1לנספח  6.2  .97
 ובהסכם".

 אין שינוי במסמכי המכרז

להבהיר כי במהלכה של שנת תחזוקה לא ייתכן כי יצומצם היקף  נבקש 1לנספח  12  .98
הפעילות, שכן לא ניתן לבטל את שירותי תמיכה שנרכשו מצד שלישי לשנה 

  .המזמינהידי -מראש ואלו ישולמו במלואם על

 נוי במסמכי המכרזאין שי

מובהר כי ההתקשרות בין 
המציע הזוכה לענבל לא 
תהיה תלויה בכל מקרה, 
בהתקשרות אחרת של 

 המציע הזוכה. 

להסכם הגדרת  2   .99
"השירותים 
 המבוקשים"

נבקש להחליף את המילים "עד לשביעות רצונה המלא של ענבל" במילים 
סובייקטיבי, רחב "בהתאם להסכם זה", שכן "שביעות רצון" הוא מדד 

ועמום, שאינו מאפשר לספק להיערך לעמידה בו ונתון לפרשנות חד צדדית 
 של המזמינה.

 1ראה תשובה 

להסכם  2סעיף   .100
 הגדרת "מידע"

 נבקש:

(", שכן זהו מושג עמום, המצוי על Know-Howלמחוק את המילים "ידע )
לשליטת המציע דרך הכלל במוחו של נותן השירותים המקצועי ואינו נתון 

 בכל דרך שהיא.

להבהיר כי הגדרת "מידע" לא תכלול מידע: )א( שהיה או הפך נחלת הכלל, 
ידי ענבל, -עלודם לגילוי הספק ו/או מי מטעמו ק מצוי בחזקת ההיאו )ב( ש
, או )ד( המהווה ידע מקצועי, צד ג'ידי -באופן חוקי לספק עלנמסר או )ג( ש

מתודולוגיות וכיו"ב בתחום השירותים , Know-howרעיונות, טכניקות, 
 פי דין.-שאינו ייחודי לענבל, או )ה( אשר גילויו נדרש על

 5ראה תשובה 

להסכם הגדרת  2  .101
"סודות 

 מקצועיים"

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את ההחרגות הנוספות המקובלות: מידע שהפך 
, או מידע צד ג'ידי -באופן חוקי לספק עלנמסר נחלת הכלל, או מידע ש

, מתודולוגיות וכיו"ב Know-howהמהווה ידע מקצועי, רעיונות, טכניקות, 
 בתחום השירותים שאינם ייחודיים לענבל.

 במסמכינוסף  שינוי אין
  המכרז

 .100ראה גם תשובה 

 

להסכם הגדרת  2  .102
 "רישיון שימוש"

נבקש להוסיף בסוף המשפט "בכל פיתוח שהוא ייעודי לענבל ואילו כל 
תוכנה אחרת, לרבות תוכנת מדף ותוכנה שבבעלות צד ג', כפי שאלו יסופקו 

ידי הספק במסגרת השירותים המבוקשים, תסופק בהתאם לתנאי -על
 רישיון השימוש הסטנדרטיים של הספק או של יצרן התוכנה, בהתאמה.

 התקבל חלקית

למעט נוסח המשפט : "
תוכנת מדף ותוכנה 
שבבעלות צד ג', כפי שאלו 

ידי הספק -ופקו עליס
במסגרת השירותים 
המבוקשים, אשר יסופקו 
בהתאם לתנאי רישיון 
השימוש הסטנדרטיים של 
הספק או של יצרן התוכנה, 

 בהתאמה."
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ידי הספק -נבקש להחליף את המשפט "אי שביעות רצון שלה מניהולו על להסכם 3.5  .103
חוסר  ובכלל זה מקצועיותו ו/או קשור לאופן השירות או העניין ו/או

שביעות רצון מאיכות מתן השירותים" במשפט "אי התאמת אופן ניהולו 
ידי הספק לדרישות ההסכם ובכלל זה מקצועיותו ו/או אופן מתן -על

השירות ו/או איכות מתן השירותים, כפי שאלה הוגדרו בהסכם", וזאת על 
מנת שלספק תהיה היכולת לבצע את השירותים ברמה ובאיכות מוגדרות 

ת, מבלי שיהא הצורך לפרשן ו/או להעריך מה הן ציפיות ורצונות וברורו
 ענבל.

 אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש להבהיר כי הנחיות העבודה של ענבל תהיינה במסגרת תכולת  להסכם 4.1.3  .104
ההסכם ולא תרחבנה את התחייבויות הספק וכי הספק יהיה פטור 

כי לפי שיקול דעתו מההשלכות של אותן הנחיות, במידה שהספק התריע 
 אין לבצען.

 אין שינוי במסמכי המכרז

 נבקש להוסיף לאחר המילים "ו/או" את המילים "ולמיטב ידיעתו". להסכם 4.1.8  .105

נבקש למחוק את המילים "ו/או השותפים", שכן המציע הוא חברה 
 ציבורית, הנסחרת בבורסה לני"ע ואינו יודע את זהות כל בעלי מניותיו.

 התקבל חלקית

אחרי המילה "כי" נוספו 
המילים "למיטב ידיעתו", 
לאחר המילה "שותפים" 
נוספו המילים: " ובחברה 

 בעלי השליטה" -ציבורית

 נדחה חלקית ימים.  60 - 16.1נבקש כי מספר ימי ההודעה המוקדמת יהיו כאמור בסעיף  להסכם 5.4  .106

 20ראה תשובה 

הפסקת התקשרות מכל סיבה שהיא, נבקש כי יובהר שבכל מקרה של  להסכם 5.4  .107
ידו עד -הספק יהא זכאי לתמורה בגין השירותים המבוקשים שהוענקו על

למועד הפסקת ההתקשרות בפועל וכן לתשלום עבור התחייבויות הספק 
כלפי צדדים שלישיים שלא ניתן לבטלן, לרבות רכישת תמיכה, מוצרים, 

 שירותים ושעות הדרכה.

 נדחה חלקית

וראה סעיף  25ראה תשובה 
 למסמכי ההסכם.  16.12

נבקש למחוק את המשפט "לשביעות רצונה של ענבל". התחייבות הספק  להסכם 6  .108
היא לעמוד בדרישות המכרז, ההסכם וכל הנספחים לו. שביעות רצון 
מותירה את היקף ההתקשרות כדבר הנתון לפרשנות רחבה, מבלי שישנה 

 יכולת האמיתית לאמוד אותה ולהיערך לה.

 1ראה תשובה 

שירותים המבוקשים ו/או סיום אבן לקבלת הנבקש כי יקבע מנגנון מקובל  להסכם 7.2.5.1  .109
ענבל, לפיו השירותים המבוקשים ייחשבו שנתקבלו ו/או אבן  ידי-לע דרך

יוכיח ( התאריך שבו 1מוקדם מבין: )קרות הב דרך תחשב שהושלמה
, בדרך של ביצוע מוצלח של מבחני הקבלה או בדרך אחרת, לענבל הספק

תואמים באופן מהותי את עקרונות הקבלה המפורטים  השירותיםכי 
בשירותים להשתמש  ענבל התחילה( התאריך שבו 2; או )מפרט הטכניב

; או ביצוע מבחני הקבלהשהיא מלבד לכל מטרה או בחלקם/ה  המבוקשים
ספק שהשירותים המבוקשים מוכנים ( ביום העשירי לאחר הודעת ה3)

( 4למבחני קבלה כאשר מבחני הקבלה נדחו מסיבות התלויות בענבל; או )
ביום העשירי לאחר תחילת מבחני הקבלה אם ענבל לא אישרה עד אז את 
מבחני הקבלה או לא מסרה לספק רשימה בכתב של כל אי ההתאמות 

 ה.המהותיות של השירותים המבוקשים לקריטריונים לקבל

התאמה -מתן אישור קבלה לא יעוכב מחמת איכמו כן, נבקש כי יובהר ש
. לאחר מועד מפרט/קריטריונים לקבלהמינורית לדרישות המפורטות ב

התאמה כאמור -מאמץ מסחרי סביר לתקן כל אי יעשה הספק הקבלה
 שהתגלתה בזמן מבחני הקבלה.

 אין שינוי במסמכי המכרז

 

 7.4 -ו 7.2.5.3  .110
 להסכם

 יום 14 בתוך בכתב הסתייגויות לה יינתנו או תאושר החשבונית כי נבקש
 מועד את לעכב מבלי הצורך במידת ותיקון בירור לאפשר מנת על, מהגשתה
 בכל ישולם במחלוקת שאינו סכום כי להוסיף נבקש, כן כמו. התשלום

 .עבודה שעות בגין שאינו תשלום למשל, במועדו מקרה

 אין שינוי במסמכי המכרז
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נבקש כי יוסף לסעיף זה המנגנון המקובל בתחום בנוגע לשינויים  להסכם 8.3  .111
בשירותים המבוקשים, לפיו כל בקשה לשינוי, בין אם הוא מהותי ובין אם 
אינו מהותי, תועבר לבחינת הספק, אשר יבדוק, בתוך פרק זמן נקוב, את 
פירוט ההשלכות הנובעות מן השינוי על השירותים, לוחות הזמנים, 

הצעה  לענבלגיש י, ופי ההסכם-התמורה, הביצועים ויתר התחייבויותיו על
המפרטת כי לא ניתן  ,הודעה בכתב לענבלמסור יבכתב לביצוע השינוי או 

לבצע את השינוי ואת הסיבה לכך. הצעת שינויים כאמור תכלול את 
ובנספחיו ואת משמעויות  הסכםהשינויים וההתאמות הנדרשים ב

לפני הביצוע בפועל של כל שינוי, ייחתם בין הצדדים  לעיל.השינויים כאמור 
ידי ענבל בהתאם להצעה העדכנית -מסמך בהתאם או תימסר הזמנה על

 .לביצוע השינויים הספק של 

 אין שינוי במסמכי המכרז

מובהר כי הוסף המשפט 
את השינויים יגיש הספק "

א' 1באמצעות נספח 
 להזמנה".

נבקש להוסיף לאחר המילים "תחויב המדינה בתשלום" את המילים "כפי  להסכם 9.3  .112
דין שאין עליו עיכוב", למחוק את המילים "מיד עם דרישת -שייקבע בפסק

התשלום הראשונה" ולהוסיף לאחר המילים "וכל הוצאה" את המילה 
 "סבירה". 

בנוסף, נבקש להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד שניתנה הודעה מידית בכתב 
לספק על כל דרישה ו/או תביעה כאמור, מתן אפשרות לספק להתגונן בפני 
דרישה ו/או תביעה אלו וכי המדינה לא תתפשר בכל תביעה ו/או דרישה 

 כאמור ללא קבלת הסכמת הספק מראש ובכתב".

 אין שינוי במסמכי המכרז

 נבקש למחוק את המילה "בלבד" ולהוסיף לאחר המילה "אחראי" את להסכם 9.5  .113
פי דין". בנוסף, נבקש לקבוע כי חובת השיפוי תהא כפופה -המילים "על

לפסק דין חלוט, למתן הודעה מידית לספק על כל דרישה ו/או תביעה 
כאמור, מתן אפשרות לספק להתגונן בפני דרישה ו/או תביעה אלו וכי ענבל/ 
המדינה לא תתפשר בכל תביעה ו/או דרישה כאמור ללא קבלת הסכמת 

 אש ובכתב.הספק מר

 אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש למחוק את המילה "בלבד" ולהוסיף לאחר המילה "אחראי" את  להסכם 9.6  .114
פי דין". העניין רלוונטי במיוחד לתביעת נזיקין בכל הנוגע -המילים "על

לנזקי גוף ורכוש, שלפחות לגביהם מן הראוי שכל צד יהא אחראי להם כפי 
בדין. אחרת, מוטלת על הספק אחריות רחבה מזו האחריות המוטלת עליו 

הקבועה בדין, שאינה ברת ביטוח, שעה שביטוחי ענבל/ המדינה אמורים 
 לכסות נזקי גוף ורכוש אלה.

בנוסף, נבקש להחליף את המילה "יפצה" במילה "ישפה" וכי חובת השיפוי 
ו תהא כפופה לפסק דין חלוט, למתן הודעה מידית לספק על כל דרישה ו/א

תביעה כאמור, מתן אפשרות לספק להתגונן בפני דרישה ו/או תביעה אלו 
וכי ענבל/ המדינה לא תתפשר בכל תביעה ו/או דרישה כאמור ללא קבלת 

 הסכמת הספק מראש ובכתב.

 אין שינוי במסמכי המכרז

להלן", כן נבקש  10.4נבקש להוסיף בתחילתה סעיף "בכפוף להוראות סעיף  להסכם 10.3  .115
ף לאחר המילה "בהתחייבויותיו" את המילה "היסודיות". כן נבקש להוסי

-להבהיר כי הסכום שיחולט ישקף את הנזק שנגרם בפועל לענבל והוכח על
ידה, שכן אין זה סביר כי הערבות תהווה פיצוי מוסכם בגין כל הפרה שהיא, 

 אף אם לא נגרם נזק כלשהוא לענבל ו/או כל נזק, ולו גם הקטן ביותר.

 שינוי במסמכי המכרזאין 

ראשית, נבקש לקבוע כי האמור יחול רק ככל שמדובר בהפרה יסודית של  להסכם 10.4  .116
התחייבויות הספק. שנית, נבקש לקבוע כי משך הזמן לתיקון ההפרה יהא 

 יום. 14של לפחות 

לבסוף נבקש להחליף את מילה "יפצה" במילה "ישפה" וזאת לאחר 
אודות הנזק ו/או ההפסד שנטען כי נגרם לענבל שניתנה לספק הודעה בכתב 

בצירוף אסמכתאות בכתב להוכחת הנזק וכי בכל מקרה סכום השיפוי יהא 
לכל היותר ההפרש בין הסכום שהיה משולם לספק אילו היה ממשיך לספק 
את השירותים המבוקשים לבין הסכום ששולם בפועל למי שיבצע את 

 ההסכם תחתיו.

י אין שינוי נוסף במסמכ
 המכרז

 21ראה תשובה 
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נבקש כי יובהר כי האחראית על ההתקשרות לא תסרב ליתן הסכמתה  להסכם 11.1  .117
 ידי הספק, אלא מטעמים סבירים.-להסבת/ העברת ההסכם על

 אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש כי יוסף בסוף הסעיף "ובלבד שזכויות הספק לפי הסכם זה לא  להסכם 11.2  .118
 תיפגענה".

 התקבל

הוסף בסוך המשפט: 
ובלבד שזכויות הספק לפי "

 הסכם זה לא תיפגענה".

נבקש להבהיר כי ענבל תהיה האחראית הבלעדית לרישום, ניהול ואבטחת  להסכם 12.3  .119
פי חוק, וזאת מאחר -מאגרי מידע הכלולים במערכת, ככל שנדרש על

קש והספק אינו בעל מאגרי המידע והנתונים שיעברו במערכת. כמו כן, נב
וכלפי צדדים שלישיים לתוכן  ענבלהא אחראי כלפי ילא שיובהר כי הספק 

, לרבות אחריות באופן בלעדי ענבל, ואחריות זו תחול על י האינטרנטאתר
לאמינות המידע, לתוכן, לצורה, לנתונים ו/או לדיוקם וכן לכל פגיעה 

 .ו/או בקניין רוחני ברגשות ו/או אמונות

 אין שינוי במסמכי המכרז

הא ילא מובהר כי הספק 
וכלפי  ענבלאחראי כלפי 

צדדים שלישיים לתוכן 
, ואחריות י האינטרנטאתר

באופן  ענבלזו תחול על 
, לרבות אחריות בלעדי

לאמינות המידע, לתוכן, 
לצורה, לנתונים ו/או 
לדיוקם וכן לכל פגיעה 

ו/או  ברגשות ו/או אמונות
 .בקניין רוחני

"אינן מוגבלות בזמן" יימחקו וכי בסוף הסעיף יוסף  נבקש כי המילים להסכם 12.6  .120
 שנים לאחר מכן. 3"למשך 

 אין שינוי במסמכי המכרז

אלא  " הוסף בסוף המשפט:
אם נתנה ענבל הודעה 
מפורשת וחתומה בכתב 
המאשרת הפרת 
ההתחייבויות כולן או 

 חלקן". 

 הספק מצוי בחזקת היהנבקש לסייג ולקבוע כי "מידע" אינה כוללת מידע ש להסכם 12.7  .121
; מידע פותח באופן עצמאי; מידע שסודיותשמירת קודם לגילוי ללא חובת 

הוא או הפך להיות ; מידע שידי צד ג' ללא חובת סודיות-על ספקנמסר לש
; מידע המהווה ידע מקצועי, בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות

ום השירותים , מתודולוגיות וכיו"ב בתחKnow-howרעיונות, טכניקות, 
 פי דין.-המבוקשים שאינו ייחודי לענבל ו/או מידע אשר גילויו נדרש על

 התקבל חלקית

 הסעיף עודכן:

אחרי המילה "מידע" 
יתווספו המילים "כהגדרתו 

", המשפט מהמילה 2בסעיף 
"לחומר" ועד המילה "מידע 
אחר" יימחק ובמקומו תבוא 
המילה "מידע". המילים 
"להלן :"המידע" בסוף 

 המשפט יימחקו.

 . 100 -ו 5ראה גם תשובה 

 3נבקש להוסיף לאחר המילים סיום ההתקשרות" את המילים "למשך  להסכם 12.8  .122
 שנים".

 אין שינוי במסמכי המכרז

נוספה המילה התקבל,  נבקש להוסיף לאחר המילה "אמצעי" את המילה "סביר". להסכם 12.10  .123
 "סביר".

על אף האמור בסעיף זה אין בהסכם כדי להעביר זכויות נבקש כי יובהר כי  להסכם 14  .124
יוצרים ו/או זכויות קניין כלשהן על מוצרי מדף ו/או מוצרים גנריים של 
הספק ו/או של צדדים שלישיים אשר יסופקו ו/או אשר יעשה בהם שימוש 

 במסגרת מתן השירותים המבוקשים.

זכויות הקניין  כמו כן, נבקש להבהיר כי הוראות הסעיף לא יחולו לגבי
במתודולוגיות, נהלי ושיטות עבודה, כלים סטנדרטיים, רעיונות, תפישות, 

know-how  ו/או פיתוחים סטנדרטיים ו/או ידע אשר הוא ידע גנרי ואינו

 התקבל חלקית

 :14.4 -ו 14.3נוספו סעיפים 
על אף האמור בסעיף " -14.3

זה אין בהסכם כדי להעביר 
זכויות יוצרים ו/או זכויות 
קניין כלשהן על מוצרי מדף 
ו/או מוצרים גנריים של 
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מהווה פיתוח אשר נוצר באופן ייעודי עבור ענבל, ואלה יישארו בבעלות 
 הספק.

הספק ו/או של צדדים 
שלישיים אשר יסופקו ו/או 
אשר יעשה בהם שימוש 
במסגרת מתן השירותים 

 . "המבוקשים לידי ענבל
הוראות הסעיף לא " -14.4

גבי זכויות הקניין יחולו ל
במתודולוגיות, נהלי ושיטות 
עבודה, כלים סטנדרטיים, 
רעיונות ותפישות אשר הוא 
ידע גנרי ואינו מהווה פיתוח 
בפרויקט או אשר נוצר 

 ."באופן ייעודי עבור ענבל

 . 145 -ו 102ראה גם תשובות 

להוסיף את נבקש למחוק את המילה "מלאה" ולאחר המילה "באחריות"  להסכם 15.1  .125
 פי דין".-המילים "על

אין שינוי נוסף במסמכי 
 המכרז

נבקש להוסיף לאחר המילים "קשורים עמו" את המילים "במסגרת מתן  להסכם 15.2  .126
השירותים המבוקשים לפי הסכם זה" וכי לאחר המילה "הוצאה" תוסף 

 המילה "סבירה".

כתוצאה כמו כן, נבקש להבהיר כי האמור במשפט "לרבות נזק שיגרם 
-ממחדל בפיקוח ובבקרה" מתייחס אך ורק לפיקוח ובקרה שמבוצעים על

ידי ענבל ו/או מי מטעמה, שכן מן הראוי שענבל תישא -ידי הספק ולא על
 במלוא האחריות לכל פיקוח ו/או בקרה שיבוצע מטעמה.

לבסוף, נבקש כי חובת השיפוי תהא כפופה לפסק דין חלוט, למתן הודעה 
כל דרישה ו/או תביעה כאמור, מתן אפשרות לספק מידית לספק על 

להתגונן בפני דרישה ו/או תביעה אלו וכי ענבל/ המדינה לא תתפשר בכל 
 תביעה ו/או דרישה כאמור ללא קבלת הסכמת הספק מראש ובכתב.

אין שינוי נוסף במסמכי 
 המכרז

 כי האמור במשפט  מובהר
"לרבות נזק שיגרם 
כתוצאה ממחדל בפיקוח 

מתייחס אך ורק ובבקרה" 
לפיקוח ובקרה שמבוצעים 

ידי -ידי הספק ולא על-על
 ענבל ו/או מי מטעמה.

  23 -ו 22ראה תשובה . 

נבקש להוסיף לאחר המילה "הפרה" את המילה "יסודית" וכן להוסיף  להסכם 15.3  .127
לאחר המילה "דרישתה" את המילים "אשר תלווה באסמכתאות בכתב 

 האמורים".להוכחת ההוצאות או התשלומים 

 אין שינוי במסמכי המכרז
 

נבקש להוסיף, כמקובל, הוראות בדבר הגבלת אחריות הספק, לפיהן על אף  הסכם -כללי  .128
האמור בכל מקום אחר, הספק יישא באחריות לנזק ישיר בלבד ולא יישא 
באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם לעורך המכרז 

לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה ואובדן רווח. ו/או מי מטעמו ו/או 
בכל מקרה, גבול אחריות הספק בגין נזק כלשהו, לא יעלה על תקרה כוללת 

פי ההסכם. הגבלות -ומצטברת של סך התמורה ששולמה לספק בפועל על
האחריות כאמור תחולנה לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר 

זיקית ובין אחרת, למעט תביעות שעילתן נזק גוף, תהא, בין חוזית, בין נ
 נזק לרכוש מוחשי או נזק שנגרם בזדון.

סיבות שאינן בשליטה סבירה בנהיה אחראי ילא נבקש גם להוסיף כי הספק 
הספק ו/או כתוצאה מאירוע של כוח עליון ו/או כתוצאה ממעשה או של 

 מחדל של ענבל ו/או מי מטעמה.

פטור מכל אחריות ו/או כל נזק שייגרם לבסוף, נבקש להוסיף כי הספק 
 ,במידה של שינויים בחוקים ו/או בתקנות ו/או כל הליך חוקי אחר ענבלל

לרבות צווים מנהלתיים ו/או משפטיים שיש בהם כדי למנוע ו/או להגביל 
פטור מכל  הספק יהאאת תנאי ההתקשרות ע"פ הוראות הסכם זה, וכן 

האינטרנט של נזק או אובדן מכל סוג שהוא הנגרם משימוש באתר תקלה, 
אמינות המידע, תוכן, צורה, נתונים ו/או , לרבות ו/או רשת האינטרנט ענבל

אינטרנט וכן לכל פגיעה ברגשות ו/או אמונות אתר ההכלולים ב ,דיוקם

במסמכי נוסף אין שינוי 
 המכרז

 . 23 -ו 22ראה תשובות 
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האינטרנט של שעלולות להיווצר כתוצאה משימוש באתר ו/או בזכויות 
 .רשת האינטרנטבו/או  ענבל

 21נבקש להוסיף לאחר המילה "לאלתר" את המשפט "בהודעה בכתב בת  להסכם 16.4  .129
יום ובה פירוט הסטייה הנטענת תוך מתן הזדמנות לספק לתקן את 
 הסטייה במהלך תקופה זו" וכן לאחר המילה "או" להוסיף "בהודעה בכתב

יום ובה פירוט ההפרה היסודית הנטענת תוך מתן הזדמנות לספק  14בת 
 לתקן את ההפרה במהלך תקופה זו".

 אין שינוי במסמכי המכרז

על אף האמור לעיל בוצע 
 -עדכון לסעיף

אחרי המילה "סטייה" 
נוספו המילים "שאינה 

 סבירה"

את המילים "בהודעה נבקש להוסיף לאחר המילים "שיקול דעתה הבלעדי"  להסכם 16.5  .130
 יום מראש". 30בכתב לספק של לפחות 

 התקבל חלקית,

ובהתאם נוספו המילים: "
 לעיל".  5.4לאמור בסעיף 

נבקש למחוק סעיף זה שכן שינוי ביחידי הספק אינו מהווה שינוי  להסכם 16.5.2  .131
בהתחייבויות הספק למתן השירותים המבוקשים או בהכרח ביכולתו 

 ובוודאי שאינו מהווה עילה מוצדקת לסיום ההתקשרות.לעמוד בהן 

המציע הוא חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך 
ולפיכך אין לו שליטה על העברת הבעלות במניות החברה. כמו כן, התנאי 
האמור לעיל מהווה למעשה הגבלה על בעל השליטה בחברה מלעשות 

 בלה שאיננה סבירה בנסיבות העניין.עסקאות במניות החברה, וזו הג

לסעיף הוספו  -נדחה חלקית
ובחברה המילים: "

שינוי בבעלי  -ציבורית
 השליטה בה". 

 

נבקש למחוק סעיף זה שאינו רלוונטי לאופי ההתקשרות בין הצדדים לפי  להסכם 16.5.3  .132
ההסכם, שכן אין בהסכם זה התחייבות מצד הספק להעסקת יועץ מסוים 

 השירותים המבוקשים.למתן 

 נדחה חלקית

הצוות  "ראשהסעיף עודכן: 
חדל לעבוד אצל הספק 
והספק לא הציע ראש צוות 
חלופי העומד בדרישות 
המזמינה או המתאים 
 לעבודה עימה".

נבקש למחוק את המילים "או כנגד מי מיחידי הספק" וכן להוסיף בסוף  להסכם 16.5.4  .133
יום מיום  60אמורים לא בוטלו תוך הסעיף "על עיקר נכסיו וההליכים 

 קבלת הודעת ענבל".

 התקבל חלקית

 הסעיף עודכן:

 מי נגד"כנגד הספק או כ
ובחברה  ספקה מיחידי

נגד בעל השליטה  -ציבורית
 פשיטת הליכי נפתחובספק, 

, רגל כפושט הוכרז או, רגל
 נכסים לכינוס צו ניתן או

וההליכים  קבוע או זמני
 60אמורים לא בוטלו תוך 

 יום מיום הודעת ענבל".

נבקש לבטל סעיף זה, שכן אין בהליכים כדי להשפיע או לשנות את  להסכם 16.5.5  .134
התחייבויות הספק למתן השירותים המבוקשים. לחילופין, נבקש להוסיף 
לאחר המילים "זמני או קבוע" את המילים "על עיקר נכסיו" ולהוסיף 

יום מיום קבלת הודעת  60בוטלו תוך בסוף הסעיף "וההליכים אמורים לא 
 ענבל".

 נדחה חלקית

וההליכים " נוסף המשפט
 60אמורים לא בוטלו תוך 

יום מיום קבלת הודעת 
 ענבל"

אין בהכרזה כאמור על  -נבקש למחוק "או מי מיחידי הספק", שכן שוב  להסכם 16.5.6  .135
השירותים יחידי הספק בהכרח בכדי להשפיע על התחייבויות הספק למתן 

 המבוקשים.

נדחה חלקית, הוספו 
המילים: "ובחברה 

בעל השליטה  -ציבורית
 בספק"

נבקש למחוק סעיף זה, שכן אין זה הוגן ו/או ראוי שעצם פתיחת חקירה  להסכם 16.5.7  .136
כלשהי כלפי הספק ו/או מי מיחידיו תהווה חזקה כי מי מהם אשם וכבר 

 אין שינוי במסמכי המכרז
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ן בהכנסותיו והן במוניטין יהא בשלב ראשוני זה בכדי לפגוע בספק, ה
 שרכש.

על אף האמור הסעיף עודכן 
ובחברה : "ונוספו המילים

נגד בעל שליטה  -ציבורית
 בה"

 להסכם 16.5.8  .137
נבקש להוסיף בסוף הסעיף "שיש בהם בכדי להשפיע על מילוי התחייבויות 

 אין שינוי במסמכי המכרז הספק לפי הסכם זה".

האמור הסעיף עודכן על אף 
ובחברה : "ונוספו המילים

 בעל שליטה בה" -ציבורית

 להסכם 16.5.9  .138
נבקש להוסיף בסוף הסעיף "ויש בכך בכדי להשפיע על מילוי התחייבויות 

 אין שינוי במסמכי המכרז הספק לפי הסכם זה".

על אף האמור הסעיף עודכן 
ובחברה : "ונוספו המילים

 בעל שליטה בה" -ציבורית

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "מבלי שניתנה הסכמת ענבל לכך מראש  להסכם 16.5.12  .139
 ובכתב".

 התקבל

ללא  נוספו המילים: "
 אישור מראש בכתב מענבל". 

נבקש להבהיר כי האמור בסעיף זה לא יחול ככל שהספק התריע בפני ענבל,  להסכם 16.6  .140
וענבל ו/או מי מטעמה טרם ביצוע ההנחיות, כי לפי שיקול דעתו אין לבצען 

 פי כן לבצען.-דרש אף על

 אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש להוסיף לאחר המילה "סכום" את המילה "קצוב" ולאחר המילים  להסכם 16.8.3  .141
 "הסב הספק" את המילה "בפועל".

 אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש למחוק סעיף זה, על סעיפי המשנה שלו, שכן אין זה הוגן לדרוש  להסכם 16.9.3  .142
שהספק יתחייב להשלים את התחייבויותיו אם ההסכם עמו בוטל, אחרת 
אין כל משמעות לעניין ביטול ההסכם. בנוסף, יש להבהיר כי ככל שהספק 
ישלים את התחייבויותיו כאמור הוא יהא זכאי למלוא התמורה בגין כך. 

שמירת המידע, הרי שנושא זה נדון בהסכם בסעיפים אחרים ונראה לעניין 
כי התייחסות נוספת כאן היא מיותרת. לבסוף, עצם הפסקת ההתקשרות 
עם הספק אינה מקנה לענבל כל זכות להתקשרות ישירה עם ספקיו ואין זה 

 הוגן שהספק יתחייב לסייע לה בכך.  

 אין שינוי במסמכי המכרז

 25ראה תשובה  -בנוסף
 .  143ותשובה 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "למעט התמורה המגיעה לספק לפי הסכם זה  16.11  .143
עד מודע סיום ההתקשרות בפועל וכן לתשלום עבור התחייבויות הספק 
כלפי צדדים שלישיים שלא ניתן לבטלן, לרבות רכישת תמיכה, מוצרים, 

 שירותים ושעות הדרכה".

 נדחה חלקית

 למעט" הוסף המשפט:
התשלום אותו חייבת ענבל 
לשלם בגין ביצוע או השלמת 
 אבן הדרך, ככל שלא שולם". 

להסכם + נספח  17  .144
 הביטוח

 נבקש לכתוב: "בסך" במקום כל מקום בו נכתב: "לא יפחת מ".  א.
בסוף הסעיף נבקש להוסיף: "שנעשו בתום  –.א בנספח 2+  17.2.7.1 ב.

 לב". 
במקום: "לשנה שלא יפחת מ" נבקש לכתוב: "לתקופה –17.2.7.4 ג.

 בסך". 
נבקש להוסיף:  -בנספח  3בסוף אותו סעיף וגם בסוף ס'  17.2.7.4 ד.

 "אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד ענבל". 

נבקש לתקן כדלקמן: "הספק מתחייב להציג אישורי ביטוח  – 17.7 ה.
 הפוליסות לענבל... וגו'".חתומים בחתימת מבטחו על חידושן של 

 התקבל חלקית

הבקשה  –א. בסעיף הביטוח 
 –נדחית. בנספח הביטוח 

 הבקשה מאושרת. 

הבקשה  –ב.  בסעיף הביטוח 
 –נדחית. בנספח הביטוח 

 הבקשה מאושרת. 

 ג. הבקשה נדחית. 

 ד. הבקשה מאושרת. 

 ה. הבקשה נדחית.

145.  18.1.2 
זה אין בהסכם כדי להעביר זכויות נבקש כי יובהר כי על אף האמור בסעיף 

 התקבל חלקיתיוצרים ו/או זכויות קניין כלשהן על מוצרי מדף ו/או מוצרים גנריים של 
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הספק ו/או של צדדים שלישיים אשר יסופקו ו/או אשר יעשה בהם שימוש 
 במסגרת מתן השירותים המבוקשים.

כמו כן, נבקש להבהיר כי הוראות הסעיף לא יחולו לגבי זכויות הקניין 
ודולוגיות, נהלי ושיטות עבודה, כלים סטנדרטיים, רעיונות, תפישות, במת

know-how  ו/או פיתוחים סטנדרטיים ו/או ידע אשר הוא ידע גנרי ואינו
מהווה פיתוח אשר נוצר באופן ייעודי עבור ענבל, ואלה יישארו בבעלות 

 הספק.

למעט  נוסח המשפט: "
תוכנת מדף ותוכנה 
שבבעלות צד ג', כפי שאלו 

ידי הספק -יסופקו על
במסגרת השירותים 
המבוקשים, אשר יסופקו 
בהתאם לתנאי רישיון 
השימוש הסטנדרטיים של 
הספק או של יצרן התוכנה, 

ראה גם תשובות  בהתאמה."
 . 124 -ו 102

 אין שינוי במסמכי המכרז את המילה "הייחודיים".נבקש להוסיף לאחר המילים "תוצרי העבודות"  להסכם 18.2  .146

 להסכם 18.3  .147
נבקש להוסיף לאחר המילים "או בקשר אליו" את המילים "באופן ייחודי 

 אין שינוי במסמכי המכרז לענבל".

 

 להסכם 18.8  .148
נבקש להבהיר כי התחייבות הספק לשיפוי לפי סעיף זה מותנית בכך 

שתף ת וכן אודות כל תביעה כאמור בכתב מידית לספקודיע ענבל תש
את השליטה הבלעדית בהגנה או בהסדר  ועניק לתוהספק פעולה עם 

 .פשרה

 

 נדחה חלקית

 . 23ראה תשובה 

לא תהא כל חבות או אחריות בגין כל תביעה או  נבקש להבהיר כי לספק להסכם 18.8  .149
בתכנוני, במפרטי  הספקשל  ועמידת( 1) הנובעות מ:של קניין רוחני, הפרה 

במידע טכני או בטכנולוגיה  הספקשימוש של (  2ענבל; )או בהוראות 
ידי  צד -או על ענבלידי -על מערכת/וצרתשינוי ( 3ענבל; )ידי -שסופקו על

פי המפרט הטכני או -האסור עלבאופן  מערכת/וצרתשימוש ב( 4; )שלישי
עם  במערכת/וצרתשימוש ב( 5) ; אופי התיעוד-או על פי דפי היישום-על

הספק, כאשר אלמלא שימוש כזה לא היה ידי -מוצרים שאינם מסופקים על
 בתוצר/במערכת כשלעצמו כדי להפר זכויות צד ג'.

 אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "למעט מתודולוגיות, נהלי ושיטות עבודה,  להסכם 18.11  .150

ו/או פיתוחים  know-howכלים סטנדרטיים, רעיונות, תפישות, 
סטנדרטיים ו/או ידע אשר הוא ידע גנרי ואינו מהווה תוצר שירות שנוצר 

 באופן ייעודי עבור ענבל, ואלה יישארו בבעלות הספק".

במסמכי נוסף אין שינוי 
 המכרז

 .102 -ו 101ראה תשובות 

 שינוי במסמכי המכרזאין  פי דין".-נבקש להוסיף לאחר המילה "באחריות" את המילים "על להסכם 20.1  .151

יהא האחראי לנזק שנגרם  צד שכל הראוי נבקש לבטל סעיף זה, שכן מן להסכם 20.2  .152
אחרת, מוטלת על הספק . עליו אותה מטיל שהדין לו, כפי באחריות ויישא

 הטלת, לדוגמא) אחריות רחבה מזו הקבועה בדין, שאינה ברת ביטוח
 פי-על להן אחראית שענבל בנסיבות שנגרם לרכוש לנזק הספק על אחריות

 ובכך מוטלות על הספק עלויות שאינן הוגנות או ראויות.(, דין

 אין שינוי במסמכי המכרז 

 

נבקש להוסיף לאחר המילים "בטיפולו של הספק" את המילים "ושהספק  להסכם 20.4  .153
אחראי לו כאמור בסעיף זה לעיל". בנוסף, נבקש למחוק את המילה 

 "יפצה".

 במסמכי המכרזאין שינוי 

 אין שינוי במסמכי המכרז פי דין".-נבקש להוסיף לאחר המילה "אחראי" את המילים "על להסכם 20.6  .154

 להסכם 20.7  .155
נבקש להוסיף, כמקובל, הוראות בדבר הגבלת אחריות הספק, לפיהן על אף 
האמור בכל מקום אחר, הספק יישא באחריות לנזק ישיר בלבד ולא יישא 
באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם לעורך המכרז 

 , לרבות אובדן הכנסה ואובדן רווח.כלשהוו/או מי מטעמו ו/או לצד שלישי 
בכל מקרה, גבול אחריות הספק בגין נזק כלשהו, לא יעלה על תקרה כוללת 

פי ההסכם. הגבלות -ומצטברת של סך התמורה ששולמה לספק בפועל על
האחריות כאמור תחולנה לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר 
תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, למעט תביעות שעילתן נזק גוף, 

 ק לרכוש מוחשי או נזק שנגרם בזדון.נז

במסמכי נוסף אין שינוי 
 המכרז

 23 -ו 22ראה תשובה 
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סיבות שאינן בשליטה סבירה בנהיה אחראי ילא נבקש להוסיף כי הספק 
הספק ו/או כתוצאה מאירוע של כוח עליון ו/או כתוצאה ממעשה או של 

 מחדל של ענבל ו/או מי מטעמה.

במידה של  ענבלפטור מכל אחריות ו/או כל נזק שייגרם ללהוסיף כי הספק 
לרבות צווים  ,בחוקים ו/או בתקנות ו/או כל הליך חוקי אחר שינויים

מנהלתיים ו/או משפטיים שיש בהם כדי למנוע ו/או להגביל את תנאי 
פטור מכל תקלה, נזק  הספק יהאההתקשרות ע"פ הוראות הסכם זה, וכן 

ו/או  האינטרנט של ענבלאו אובדן מכל סוג שהוא הנגרם משימוש באתר 
 ,אמינות המידע, תוכן, צורה, נתונים ו/או דיוקםת , לרבורשת האינטרנט

ו/או אינטרנט וכן לכל פגיעה ברגשות ו/או אמונות אתר ההכלולים ב
 האינטרנט של ענבלשעלולות להיווצר כתוצאה משימוש באתר בזכויות 

 .רשת האינטרנטבו/או 

 7להוסיף בסוף הסעיף "לאחר מתן הודעה בכתב לספק של לפחות נבקש  להסכם 21.1  .156
 ימים מראש".

במסמכי נוסף אין שינוי 
 המכרז

 .33ראה תשובה 

 להסכם 21.2  .157
להוסיף לאחר המילים "עם קרות השינוי" את המילים "שיש בו בכדי 

 להשפיע על מילוי התחייבויות הספק לפי ההסכם". 
אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות בנוסף, הספק הוא חברה ציבורית 

ערך ולפיכך אין לו שליטה על שינוי הנובע מהעברת הבעלות במניות 
החברה. כמו כן, התנאי האמור לעיל מהווה למעשה הגבלה על בעל 
השליטה בחברה מלעשות עסקאות במניות החברה וזו הגבלה שאיננה 

 סבירה בנסיבות העניין.
נזקים" את המילים "שנגרמו בפועל" וכן להוסיף לאחר המילים "סכום ה

ידי ענבל", שכן לזכותה -למחוק את המילים "בהתאם לסכום שייקבע על
חילוט ערבות, קיזוז וכמובן  -של ענבל עומדים מגוון סעדים לפי הסכם זה 

זכות תביעה ואין זה הוגן שתעמוד לה הזכות ללא כל דין ודיין וטרם הוכחו 
ול דעתה כל סכום מהתמורה המגיעה לספק, הנזקים גם להפחית לפי שיק

 ידי ענבל.-במיוחד ככל שההתקשרות בוטלה מטעמי נוחות על

להוסיף לאחר המילים "הכספים ששולמו לו" את המילה "ביתר", לאחר 
המילים "נזקים שנגרמו" את המילה "בפועל ובסוף הסעיף להוסיף 

ידית בכתב "ערכאה שיפוטית מוסמכת בכפוף לכך שהספק קיבל הודעה מ
 אודות התביעה וניתנה לו האפשרות להתגונן בפניה".

במסמכי נוסף אין שינוי 
 המכרז

, וראה 23 -ו 33ראה תשובה 
 16שינויים שנעשו בסעיף 

 להסכם.

 אבני לפי וישאר ימחקו –"  המזמינה רצון לשביעות:" המילים כי נבקש להזמנה 1.4.1  .158
 .הדרך

 1ראה תשובה 

 אתרי גם ובניהם) מחשוב שירותי מגוון שנים מזה  מספקת חברתנו להזמנה 3.5.1  .159
 מנת על, ולכן. אתרים עשרות והקימה המוניציפאלי למגזר( אינטרנט

 .2 -ל הפרויקטים מספר את להפחית נבקש, להשתתף לחברתנו לאפשר

 אין שינוי במסמכי המכרז

 

, ולכן. ופיתוחו הפרויקט מהקמת כחלק אתרים הנגשת ביצעה חברתנו להזמנה 3.5.2  .160
 להציג אישורכם נבקש, לפיכך. בנפרד מתומחר אינו ההנגשה רכיב

 סך על יעלה הפרויקט כלל היקף כאשר אתרים הנגשת הכוללים פרויקטים
150,000 ₪ 

 אין שינוי במסמכי המכרז

 

 במסמכי המכרזאין שינוי  ".המכרז במסמכי כמפורט:" יתוסף", וההשכלה" המילה לאחר נבקש להזמנה 3.9  .161

מובהר כי המילה 
"וההשכלה" אינה מופיעה 

 להזמנה  3.9בסעיף 

הערה כללית לתנאי   .162
 הסף בהזמנה

 התקבל חלקית ".המכרז במסמכי כמפורט:" יתוסף", וההשכלה" המילה לאחר נבקש
נוסח ההערה שונה: 

 עומד המציע האם ההחלטה

 זה ובכלל הניסיון בדרישת

 הניסיון האם ההחלטה

 אוה המציע הצביע ושעלי
 לדרישות בהתאם ניסיון
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 זה  הליך נשוא המזמינה

 הבלעדי דעתה שיקולל נתונה

  .המזמינה של

 

 אין שינוי במסמכי המכרז ".זהה:" ויתסף,  ימחקו" נאמן העתק" המילים כי נבקש להזמנה 4.2  .163

 לפחות של בהיקף יהיו מהפרויקטים שנים לפחות כי אישורכם נבקש להזמנה 6.3  .164
 .החמישה כל ולא ₪ 150,000

 אין שינוי במסמכי המכרז

סעיף ד' בטבלה  6.3  .165
 בהזמנה

נבקש אישורכם כי אתרים העומדים בכלל דרישות החוק והדין למעט 
 אין שינוי במסמכי המכרז קבצים יכלול בסעיף זה.

 השאלה לא ברורה

את המילים  ,להמחות ו/או להעביר לזולת נבקש להוסיף לאחר המילה  להזמנה 8.2  .166
 אין שינוי במסמכי המכרז ."למעט חברות הקבוצה )אם /אחיות /בנות (

נבקש כי ביטול המכרז יהא אפשרי רק במקום בו טרם נקבע זוכה במכרז  9.2.1  .167
 אין שינוי במסמכי המכרז ובכפוף להוראות כל דין.

 נבקש כי יתוסף בסייפא :"ובלבד שהחלטתה תהיה מנומקת בכתב . 9.2.3  .168
 שינוי במסמכי המכרז אין

מובהר כי ככל ששיקול זה 
 -יבוא בשיקול לפסילת מציע

מציע פסול יוכל לעיין 
 בהחלטות וועדת המכרזים.

 תימחק , וירשם עלות של דף צילום .₪  250נבקש כי הספרה  9.7.3  .169
 אין שינוי במסמכי המכרז

נספח א' טופס מס'   .170
1 

נבקש לאחר המילה שותף, יתוסף /או מנהל המוסמך  -שורה ראשונה 
 התקבל חלקית להצהיר בשם המציע. 

/מנהל  הוספו המילים "
המוסמך כדין לחתום בשם 

 המציע"

 נבקש כי המילים )בלא שינוי ו/או תוספת כלשהי( ימחקו. 22בנספח א 6  .171
 אין שינוי במסמכי המכרז

בסייפא "ובלבד  שהעדכון נעשה טרם  הגשת ההצעה  או נבקש כי יתוסף  2בנספח א' 17  .172
 אין שינוי במסמכי המכרז שניתנה לספק הזכות  לאשר או לדחות את העדכון .

 נבקש כי יתוסף  שם חברה  וח.פ.   -שורה שניה  3נספח א' טופס   .173
 התקבל

 הסעיף עודכן: 
שמות הבעלים במציע 
ומספרי ת.ז/ח.פ שלהם 
ובחברה ציבורית שמות 
בעלי השליטה העיקריים 
ומס' ת.ז/ ח.פ שלהם: 

___________________
___________________

___________ 

 

הואיל ראשון   .174
  6בנספח א'

 נבקש כי המילים :"ואני הבעלים של "ימחקו.
 55ראה תשובה 

באמנת  2.4.1  .175
 השירות

 נבקש כי 
 א. יתוסף לאחר המילה "יקוזז" "על פי דין".

 % . 0.1-תעודכן ל%  0.5הספרה 
 ב. סיפא הסעיף  החל מהמילה "והספק ..."ימחקו .

 8א. ראה תשובה 

ב. אין שינוי נוסף במסמכי 
 המכרז

לאמנת  3.7.1  .176
 השירות

 ימחק במלואו.  3.7נבקש כי סעיף 
גובה הקנסות אינו סביר ואינו עומד ביחס ישיר לנזק העשוי להיגרם 

 למועצה.
 5%גובה הקנסות באופן שלא יעלה על לחילופין, נבקש להגביל את 

 מסכום התמורה השנתי המגיע לספק.
בנוסף, נבקש לסייג את הסעיף באופן שבו חריגות בטיפול בתקלות הנובע 

בשל מעשה ו/או מחדל ו/או מעשה רשלני של המועצה ו/או מי מטעמה  

אין שינוי נוסף במסמכי 
 המכרז

 . 90-93, 11ראה תשובות 

 



 

תשובות לשאלות הבהרה          14/2016מכרז   

 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778793, טל. 70100נתב"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 

ו/או בשל אי קיום התחייבויותיה ו/או אי שיתוף פעולה מצדה ו/או בשל 
תקלה מערכות השייכות למועצה )כגון: שרתים, אינטרנט, חומרה, /כשל 

בעיות בחשמל  וכיוצ"ב( לא יחשבו כחריגה בטיפול בתקלות ועל הספק 
 לא יושת קנס.

 נבקש כי יתוסף בסיפא "ובהתאם להצעת מחיר שתוסכם בין הצדדים". להסכם 3.4  .177
 אין שינוי במסמכי המכרז

מוער כי בסעיף עצמו מדובר 
על תיאום בין הצדדים ללו"ז 

 + תמורה.

 נבקש כי יתוסף בסיפא "ולאחר שניתנה לספק הזדמנות להתגונן". להסכם 3.5  .178
אין שינוי נוסף במסמכי 

 המכרז

 נבקש כי יתוסף לאחר המילים :"להודיע לענבל "ככול ויבוא לידיעתו". להסכם 4.1.9  .179
 התקבל

"ככול ויבוא  נוספו המילים
 לידיעתו".

 30 -נבקש אישורכם לעדכון הסעיף כי, התמורה תשולם לספק לא יאוחר מ להסכם 7.4  .180
 אין שינוי במסמכי המכרז ימים ממועד הגשת החשבון על ידי הספק ולא מיום אישור החשבון.

 :"ו/או ייחודיים לענבל .נבקש לאחר המילים "שאינם מהותיים " יתוסף  להסכם 8.3.1  .181
 אין שינוי במסמכי המכרז

 נבקש,  להסכם 9.3  .182

לסייג את ההתחייבות לפיצוי, למקרים בהם נקבע בפס"ד חלוט  .א
 שלא עוכב ביצועו אחריות הספק .

התביעה הועברה לספק מיד עם קבלתה וניתנה אפשרות להתגונן  .ב
 מפניה.

 לא הושגה פשרה ללא הסכמת הספק בכתב. .ג

ההוצאות לא יעלה על סך התמורה ששולמה לספק בפועל גובה  .ד
 החודשים הראשוניים של החוזה. 6ב

אין שינוי נוסף במסמכי 
 המכרז למעט לאמור לעיל

 נבקש לאחר המילה "קיזוז" יתוסף: "על פי דין". להסכם 9.4  .183
 אין שינוי במסמכי המכרז

 נבקש,  להסכם 9.5  .184
 דין".לאחר המילה "אחראי" יתוסף :"על פי  .א
בסיפא יתוסף :"ובלבד שאחריות הספק נקבעה בפס"ד חלוט שלא  .ב

 עוכב ביצועו.

התביעה הועברה לספק מיד עם קבלתה וניתנה אפשרות להתגונן  .ג
 מפניה.

 לא הושגה פשרה ללא הסכמת הספק בכתב. .ד

 6גובה ההוצאות לא יעלה על סך התמורה ששולמה לספק בפועל ב .ה
 החודשים הראשוניים של החוזה.

שינוי נוסף במסמכי אין 
 המכרז למעט האמור לעיל

 נבקש,  להסכם 9.6  .185
 לאחר המילה "אחראי" יתוסף :"על פי דין". .א
בסייפא יתוסף: "ובלבד שאחריות הספק נקבעה בפס"ד  .ב

 חלוט שלא עוכב ביצועו."

התביעה הועברה לספק מיד עם קבלתה וניתנה אפשרות  .ג
 להתגונן מפניה.

 בכתב. לא הושגה פשרה ללא הסכמת הספק .ד

גובה ההוצאות לא יעלה על סך התמורה ששולמה לספק בפועל  .ה
 החודשים הראשוניים של החוזה. 6ב

אין שינוי נוסף במסמכי 
 המכרז למעט האמור לעיל

 נבקש כי  להסכם 15.1  .186
 המילה "מלאה" תימחק ויתוסף "על פי דין"  .א
 לאחר המילה "נזק", יתוסף "ישיר". .ב
הספק נקבעה בפס"ד חלוט בסיפא יתוסף: "ובלבד שאחריות  .ג

 שלא עוכב ביצועו."

התביעה הועברה לספק מיד עם קבלתה וניתנה אפשרות להתגונן  .ד
 מפניה.

 לא הושגה פשרה ללא הסכמת הספק בכתב. .ה
גובה ההוצאות לא יעלה על סך התמורה ששולמה לספק בפועל 

 החודשים הראשוניים של החוזה. 6ב

אין שינוי נוסף במסמכי 
 המכרז

 23-ו 22ת ראה תשובו
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להסכם 17  .187 נבקש להוסיף לאחר המילים: "לבצע ולקיים" את  -1שורה  .א 
 המילים: "באמצעותו ו/או באמצעות מי מטעמו".

נבקש להוסיף לאחר המילים: "את הביטוחים הכוללים" -2שורה  .ב
 את המילים: "או אישור עריכת ביטוח הכולל את הביטוחים"

 יפחתו מהמצוין".נבקש למחוק את המילים: "לא -3שורה  .ג

 א. הבקשה מאושרת. 

 ב. הבקשה נדחית. 

 ג. הבקשה נדחית.

להסכם 17.1  .188  

 

וסעיף ביטוח חבות 

 מעבידים לאישור

נבקש להוסיף לאחר המילים: -1ובאישור ס"ק  17.1.1סעיף  .א
]נוסח  "אחריותו החוקית" את המילים: "על פי פקודת הנזיקין

". 1980-חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם
 )זוהי הגדרת "החוק" לגביו חלה פוליסת חבות מעבידים "ביט"(.

נבקש להחליף את המילים: "לא -2ובאישור ס"ק  17.1.2סעיף  .ב
 יפחת מסך", במילה: "בסך".

נבקש כי גבול האחריות יהיה -2ובאישור ס"ק  17.1.2סעיף  .ג
 בש"ח.

נבקש למחוק את המילה: -2ובאישור ס"ק  17.1.2סעיף  .ד
 ")שנה(".

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את -4ובאישור ס"ק  17.1.3סעיף  .ה
 המילים: "היה וייחשבו לעובדי הספק". 

 א. הבקשה מאושרת. 

 – בסעיף הביטוחב. 
 בנספחהבקשה נדחית. 

הבקשה  – הביטוח
 מאושרת.

ניתן לציין גבולות אחריות ג. 
ל עוד אינם בש"ח וזאת כ

פחותים משער ההמרה 
 בש"ח עפ"י הדולר היציג.

 – בסעיף הביטוחד. 
 בנספחהבקשה נדחית. 

הבקשה  – הביטוח
 מאושרת.

 – בסעיף הביטוחה. 
 בנספחהבקשה נדחית. 

הבקשה  – הביטוח
 מאושרת.

להסכם 17.2  .189  

 

וסעיף ביטוח 

אחריות כלפי צד 

 שלישי לאישור

"לא נבקש להחליף את המילים: -2ובאישור ס"ק  17.2.2סעיף  .א
 יפחת מסך" במילה: "בסך".

נבקש כי גבול האחריות יהיה -2ובאישור ס"ק  17.2.2סעיף  .ב
 בש"ח.

נבקש למחוק את המילה: -2ובאישור ס"ק  17.2.2סעיף  .ג
 ")שנה(".

נבקש להוסיף לאחר המילים: "פעלו בו" את -לאישור 5ס"ק  .ד
 המילים: "למעט חלק בו פעלו במישרין".

והבקשה לעיל תידחה, נבקש להוסיף לאחר המילה: ככל  .ה
 1,000,000"מבוטל" את המילים: "עד לתת גבול אחריות בסך 

 למקרה ולתקופת הביטוח".₪ 

 – בסעיף הביטוחא. 
 בנספחהבקשה נדחית. 

הבקשה  – הביטוח
 מאושרת.

ניתן לציין גבולות אחריות ב. 
בש"ח וזאת כל עוד אינם 
פחותים משער ההמרה 

 "י הדולר היציג.בש"ח עפ

הבקשה  – בסעיף הביטוחג. 
 – הביטוח בנספחנדחית. 

 הבקשה מאושרת.

 ד. הבקשה מאושרת. 

ה. הבקשה בסעיף הקודם 
אושרה ועל כן אין רלוונטיות 

 לבקשה.

להסכם 17.3  .190  

 

וסעיף ביטוח 

אחריות מקצועית 

משולב מוצר 

 באישור

" COMBINED… INDUSTRYנבקש למחוק את המילים: " .א
" את LIABILITY INSURANCEולהוסיף לאחר המילים: "

 ".CHUBB MENORAהמילים: "

נבקש להוסיף לאחר -)ישנה טעות סופר במספור( 17.2.6סעיף  .ב
 המילים: "יבטח את אחריותו" את המילה: "החוקית". 

, שורה 1 )ישנה טעות סופר במספור( ובאישור ס"ק 17.2.6סעיף  .ג
נבקש להחליף את המילים: "בהתאם למכרז" במילים: -4

 "בקשר עם מכרז".

נבקש להוסיף לאחר המילים : -לאישור 2וס"ק  17.2.7סעיף  .ד
 "חבות הספק" את המילים: "על פי דין ישראלי".

נבקש להחליף את המילים: -)ב( לאישור2וס"ק  17.2.7.2סעיף  .ה
 גין המוצר"."חבותו מפגם במוצר" במילים: "חבותו ב

נבקש להחליף את המילה: -לאישור 3וס"ק  17.2.7.4סעיף  .ו
 "ולשנה" במילה: "ולתקופה".

 – בסעיף הביטוחא. 
 בנספחהבקשה נדחית. 

הבקשה  – הביטוח
 מאושרת.

 – בסעיף הביטוחב. 
 בנספחהבקשה נדחית. 

הבקשה  – הביטוח
 מאושרת.

הבקשה  – בסעיף הביטוחג. 
 – הביטוח בנספחנדחית. 

 הבקשה מאושרת.
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להחליף את המילים: "לא נבקש -לאישור 3וס"ק  17.2.7.4סעיף  .ז
 יפחת מ" במילה: "בסך".

נבקש למחוק את המילה: -לאישור  3וס"ק  17.2.7.4סעיף  .ח
 "הארכת" ואת המילה: "לפחות".

נבקש להוסיף לאחר המילים: -לאישור  3וס"ק  17.2.7.4סעיף  .ט
 חודשים" את המילים: "בכפוף להרחבה בפוליסה". 12"

 12ככל והבקשה לעיל תידחה, נבקש להוסיף לאחר המילים: "
חודשים" את המילים: אלא אם קיים ביטוח חלופי לספק 

המבטח את אותה החבות ולמעט במקרה של מרמה ו/או אי 
 תשלום פרמיה".

נבקש להוסיף לאחר המילים: -לאישור  3וס"ק  17.2.7.4סעיף  .י
"אחריות צולבת" את המילים: "אולם הפוליסה לא תכסה 

 אחריות ענבל חברה לביטוח בע"מ כלפי הספק".

 ד. הבקשה נדחית. 

 ה. הבקשה נדחית. 

הבקשה  – בסעיף הביטוחו. 
 – הביטוח בנספחנדחית. 

 הבקשה מאושרת.

הבקשה  – בסעיף הביטוחז. 
 – הביטוח בנספחנדחית. 

 הבקשה מאושרת.

 – בסעיף הביטוחח. 
 בנספחהבקשה נדחית. 

הבקשה  – וחהביט
 מאושרת.

. 2. הבקשה נדחית. 1ט. 
הבקשה  – בסעיף הביטוח

 – הביטוח בנספחנדחית. 
 הבקשה מאושרת.

י. הבקשה נדחית. יחד עם 
זאת, ניתן לציין את המילים 

אולם הכיסוי לא יחול על  :"
 תביעות הספק כנגד ענבל

 חברה לביטוח בע"מ".

להסכם 17.4  .191  

 

ובאישור סעיף 

 כללי

נבקש להוסיף לאחר המילים:  -לאישור 2וס"ק  17.4.2סעיף  .א
 "ע"י אחד הצדדים" את המילים: "במשך תקופת הביטוח".

לאישור נבקש למחוק את המילה:  2וס"ק  17.4.2סעיף  .ב
 "לפחות".

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את -לאישור 6וס"ק  17.4.6סעיף  .ג
 המילים: "בקשר לשירותים נשוא האישור/ההסכם".

נבקש להחליף את המילים: "לא -לאישור 7ס"ק  17.4.7סעיף  .ד
 יפחתו מהמקובל" במילה: "יהיו".

נבקש להוסיף לאחר המילים: -לאישור 7וס"ק  17.4.7סעיף  .ה
"הפוליסות הנ"ל" את המילים: "למעט ביטוח אחריות 

 מקצועית משולב מוצר".

נבקש להחליף את המילים: "ביט" במילים: –לאישור  7ס"ק  .ו
 ".2013"ביט 

 א. הבקשה נדחית. 

 – בסעיף הביטוחב. 
 בנספחהבקשה נדחית. 

הבקשה  – הביטוח
 מאושרת.

הבקשה  – בסעיף הביטוחג. 
 – הביטוח בנספחנדחית. 

 הבקשה מאושרת.

 – בסעיף הביטוחד. 
 בנספחהבקשה נדחית. 

הבקשה  – הביטוח
 מאושרת.

  ה. הבקשה מאושרת.

הבקשה  – בסעיף הביטוחו. 
 – הביטוח בנספחנדחית. 

 הבקשה מאושרת.

להסכם 17.6  .192 נבקש להחליף את המילים: "וכל עוד אחריותו -1-2שורה  .א 
קיימת" במילים: "ולעניין פוליסת אחריות מקצועית משולבת 

 מוצר גם לשנתיים נוספות לאחר תום תקופת החוזה". 
נבקש להחליף את המילים: "שנה בשנה" במילים: -2שורה  .ב

 "תקופת ביטוח".

 א. הבקשה נדחית. 

 ב. הבקשה מאושרת.

להסכם 17.7  .193  נבקש להחליף את המילים: "שבועיים לפני" במילה: "עם". 
 אין שינוי במסמכי המכרז

 נבקש להוסיף את כתובת ענבל למשלוח דואר. שם הנמען  .194
 אין שינוי במסמכי המכרז

 הכתובת מופיעה בפתיח

פסקה ראשונה   .195

 לנספח הביטוח

נבקש להחליף את המילים:  -3)לפני ביטוח חבות מעבידים( שורה   

 "בהתאם למכרז" במילה: "בין היתר בקשר עם מכרז".
 מובהר כי הבקשה מאושרת
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למכרז   .196 נבקש למחוק את המילים "לשביעות רצון המזמינה" שכן הינן מדד   1.4.1

 וההסכם"."על פי הוראות המכרז  -סובייקטיבי. במקום נבקש שיירשם
 1ראה תשובה 

למכרז   .197 נבקש כי ייקבע שכל הארכה של תקופות התחזוקה יהיו לפחות למשך שנה  1.4.2

 חודשים( ולא פחות מכך.  12שלמה )
 אין שינוי במסמכי המכרז

  .212 -ו 89ראה גם תשובות 

למכרז 3  .198  נבקש לאפשר לשלב תחת הספק הראשי קבלני משנה. 
 אין שינוי במסמכי המכרז

 3.1מובהר בנוסף כי סעיף 
 עודכן באופן הבא:

 התאגדות להיות המציע "על

  דין". כל לפי מותרת

למכרז   .199 סיון של קבלן משנה לעמידה בתנאים ינבקש לאפשר להשתמש  גם בנ 3.5

 הנדרשים
 אין שינוי במסמכי המכרז

הואיל אחרון   .200
 6לנספח א'

יחול על : מידע נבקש שיוסף כדלקמן: "האמור בכתב התחייבות זה לא 
שהוא נחלת הכלל או אשר הפך בזמן כלשהו לנחלת הכלל, שלא כתוצאה 
מהפרת כל התחייבות בה מחויב הספק כלפי ענבל; מידע שהובא לידיעתו 
של הספק טרם שגילתה ענבל את המידע האמור לספק; מידע שהובא 
לידיעתו של הספק ממקור שאינו ענבל, שלא כתוצאה מהפרה של חובת 

ות כלפי ענבל; מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הספק; מידע שחובה סודי
 לגלותו על פי כל דין ו/או צו של רשות שיפוטית."

אין שינוי נוסף במסמכי 
 המכרז

 6 -ו 5 תשובות ראה

2לנספח    .201  נבקש לתקן את המשפט באופן שיירשם: "..יחל לטפל..."  .3.6.3
 אין שינוי במסמכי המכרז

2לנספח    .202 נבקש שהסעיף יתוקן כך שרמת הדחיפות תיקבע בהסכמת הצדדים. לא  3.6.4

תמיד המזמין בוחן את הדברים באופן אובייקטיבי. רמת הדחיפות תיקבע 

 על פי מדדים ברורים שיוגדרו בנוגע לסוג התקלה ומידת החומרה שלה.

 אין שינוי במסמכי ההזמנה

 תעמוד לספק כי מובהר
 לשקול לבקש האפשרות

 הדחיפות רמת את מחדש
  .שנקבעה

2לנספח    .203 נבקש לקבוע תקרה לקנסות /פיצויים באופן שהספק לא יידרש לשלם  3.7

 מגובה דמי התחזוקה השנתיים. 0.5%למזמין, במצטבר, סכום העולה על 
אין שינוי נוסף במסמכי 

 ההזמנה 

 90-93, 11, 8ראה תשובות 

2לנספח    .204  ימי עסקים 14ימי עסקים מ  21לאפיון לנבקש להאריך את פרק הזמן  2.2.1
 . התקבל

במקום  -חלק א' 2.2.1סעיף 
 . 21יבוא המספר  14המספר 

 להסכם 2  .205
נבקש למחוק את המילים "עד לשביעות רצונה המלא של ענבל" באשר 

 הינן מדד סובייקטיבי.
אין שינוי נוסף במסמכי 

 המכרז

 1ראה תשובה 

 להסכם 3.2  .206
ענבל מתכוונת להזמין את  –בראשית מכרז זה נבקש להבהיר כי כאמור 

ולכן כל הורדה של הכמויות תתבצע מסיבות  –כל השירותים מספק יחיד 

קונקרטיות ובמקרים חריגים. כן נבקש להבהיר כי לא תתבצע העברה של 

 ללא סיבה מוצדקת לכך. –תחומים/ נושאים / הזמנות לספקים אחרים 

 אין שינוי במסמכי המכרז

מובהר כי לא תתבצע העברת 
שירותים לספק אחר ללא כל 

 סיבה. 

 להסכם 3.4 -ו 3.3  .207
נבקש להבהיר כי בכל מקרה בו תרצה ענבל להוסיף "תחומי עניין" וכד' 

כמפורט בסעיף זה, תינתן לספק הזוכה "זכות  –לפרויקט נשוא מכרז זה 

פקים וזאת בטרם הוציאה ענבל פניה לס –ראשונים" למתן הצעה לענבל 

 אחרים.

ובנוסף  111ראה תשובה 
מובהר כי בכפוף לכל דין, 
המזמינה תעדיף לבצע את 
הפרויקט כולו, לרבות 
שינויים שיבוצעו בו, 

 באמצעות המציע הזוכה. 
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 להסכם 3.6 -ו 3.5  .208
הוצאת תחומים כאלו ואחרים  –נבקש להבהיר כי בניגוד לנאמר בסעיף זה 

מידי הספק הזוכה לספקים אחרים תתבצע אך ורק במקרים חריגים 

ובשום אופן לא "מכל טעם ראוי אחר". כן נבקש  –ומטעמים מיוחדים 

למחוק את ההתייחסות ל"שביעות רצון" של ענבל ולהגדיר קריטריונים 

 פין עמידה בתנאי מכרז זה.ברורים או לחילו

 אין שינוי במסמכי המכרז

 להסכם 4.1.8  .209
 נבקש להוסיף בתחילת הסעיף את המילים "למיטב ידיעתו".

 105ראה תשובה 

 להסכם 5.1.2  .210
נבקש כי ייקבע שכל הארכה של תקופות התחזוקה יהיו לפחות למשך שנה 

 חודשים( ולא פחות מכך.  12שלמה )
 המכרזאין שינוי במסמכי 

 197ראה תשובה 

 להסכם 5.4  .211
יום  90נבקש להבהיר כי כל הודעה על הפסקת ההתקשרות תינתן לפחות 

מראש. בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות, נבקש להבהיר כי ענבל תשלם 

לספק את מלוא התמורה עבור העבודה שבוצעה בפועל ועבור התחייבויות 

 שהספק לא יכול לבטלן מול צדדים שלישיים. 

ן שינוי נוסף במסמכי אי
 ההזמנה

 107 -ו 106,  20ראה תשובות 

 להסכם 8.3  .212
נבקש שיובהר למה הכוונה "שינויים שאינם מהותיים". יש להגדיר באופן 

ברור. לחילופין נבקש שיובהר כי שינויים שאינם מהותיים הנם שינויים 

 המשנים את עלות הפרויקט בלא יותר  % שיוגדר במשותף.

 התקבל חלקית

הוראות  -5התווסף סעיף 
 שינוי: 

תכולת העבודה הינה  .5.1
ולה עפ"י כלל מסמכי כהת

ההזמנה על נספחיה לרבות 

  .ההסכם ונספח זה

שונתה תכולת  .5.2
העבודה שינוי מהותי, בין 
אם נדרש השינוי נוכח בקשת 
המזמינה ובין אם נדרש 
השינוי נוכח שינויים ו/או 
עדכונים טכנולוגיים או 

במהלך ביצוע  שנתברר
ההסכם כי השינוי הינו 
הכרחי והינו משית על הספק 

מערך  5%הוצאה העולה על 
 5% -הפרק או חוסכת מעל ל

מערך הפרק, נשוא השינוי 
, 4, א.3, א.2, א.1)פרקים א.

 -להצעת המחיר 2, ג.1ג.
וביחד "הפרקים"(, 
המזמינה והספק ינהלו 
מו"מ בנוגע לאותו שינוי 

הנדרש וידונו בפיצוי הצד 
לכך, וזאת מבלי לפגוע 
בזכויות ענבל לבטל את 
ההסכם או לקבל כל החלטה 
אחרת לרבות בנוגע לזהות 
המיישם של אותו הפרק 
ולרבות החלפת המציע 
הזוכה לביצוע אותו הפרק 
או השינוי הנדרש. הוראת 
שינוי תוגש לענבל באמצעות 

 א' למפרט הטכני.1נספח 
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 להסכם 9.3  .213
לים "מיד עם דרישת התשלום הראשונה" במילים נבקש להחליף את המי

 "עם קבלת פסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו".
 אין שינוי במסמכי המכרז

 להסכם 9.4  .214
ימים לפני קיזוז ומתן אפשרות  30נבקש שתינתן לספק הודעה מוקדמת של 

 לספק לתקן.
במסמכי נוסף אין שינוי 

 במכרז

 . 33ראה תשובה 

 להסכם 9.6  .215
אחריות לנזקים. נבקש  – 15נבקש להכפיף את האמור בסעיף זה לסעיף 

להבהיר כי כל צד יישא באחריותו על פי דין. ככל ומתן השירותים יבוצע 

בחצרי ענבל, תהא ענבל אחראית על כל נזק שייגרם בחצריה ועקב מי 

מעובדיה ו/או מטעמה על פי כל דין. כן נבקש להבהיר כי הספק לא יישא 

 ת לנזקים שאינם נזקים ישירים.באחריו

 אין שינוי במסמכי המכרז

 להסכם 10.1  .216
נבקש להבהיר מהי גובה ערבות הביצוע הנדרשת. ערבות הביצוע הנדרשת 

נספח  –מסך הצעת המחיר. עם זאת  15%עפ"י סעיף זה הינה בשיעור של 

ערבות הביצוע מגדיר כי ערבות הביצוע תהיה על כל סכום עד לתקרה של 

35,000 .₪ 

 התקבל

מובהר כי מדובר בטעות 
סופר אשר מקורה בהעתקת 
ערבות ממכרז אחר ללא 
שינוי הסכום. הספרות 

 ימחקו.  35,000

 10.4 -ו 10.3  .217
 להסכם

נבקש כי חילוט הערבות לא יבוצע באופן אוטומטי וכי תינתן לספק 

אפשרות לתקן הפרתו לפני חילוט. כן נבקש כי בכל מקרה יינתנו לספק לכל 

ימים לתיקון המעוות. כן נבקש להבהיר כי חילוט הערבות לא  30הפחות 

ובמקרה של סיום  –יבוצע בכל סיום ההתקשרות "מכל סיבה שהיא" 

לא תחולט  –ההתקשרות מרצונה של ענבל ללא כל סיבה קונקרטית וחריגה 

הערבות כלל. כמו כן נבקש שיובהר כי חילוט הערבות יהיה עד גובה הנזק 

 בפועל.

ין שינוי נוסף במסמכי א
 המכרז

 21ראה תשובה 

 להסכם 12  .218
נבקש להוסיף סעיף כדלקמן: "כל האמור בנספח זה לא יחול על: מידע 

שהוא נחלת הכלל או אשר הפך בזמן כלשהו לנחלת הכלל, שלא כתוצאה 

מהפרת כל התחייבות בה מחויב הספק כלפי ענבל; מידע שהובא לידיעתו 

ענבל את המידע האמור לספק; מידע שהובא של הספק טרם שגילתה 

לידיעתו של הספק ממקור שאינו ענבל, שלא כתוצאה מהפרה של חובת 

סודיות כלפי ענבל; מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הספק; מידע שחובה 

 לגלותו על פי כל דין ו/או צו של רשות שיפוטית."

אין שינוי נוסף במסמכי 
 המכרז

 5ראה תשובה 

 להסכם 14  .219
לספק בעלות על רכיבים ששלו  -נבקש בנושא בעלות על התוצרים/המערכת

 שישולבו בפתרון. יודגש שלמזמין תינתן זכות שימוש בהם.
אין שינוי נוסף במסמכי 

 ההזמנה

 124ראה תשובה 

 להסכם 20 -ו 15  .220
נבקש להגביל את האחריות לנזקים ישירים בלבד ולמחוק כל נזק עקיף או 

 נזק כלכלי ו/או אחר. 

כן נבקש לתקן כי על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, תהיה אחריות 

הספק כלפי ענבל ו/או מי מטעמה ו/או כל המפורטים לעיל ו/או צד ג' 

ו נזיקית והקשורים כלשהוא, מוגבלת לנזקים ישירים, שעילתם חוזית ו/א

 במישרין לביצוע השירותים.

נבקש להבהיר כי כל שיפוי/פיצוי יוגבל  עד לגובה סכום התמורה שתשולם 

 חודשים שקדמו לאירוע הנזק.12בפועל לספק בגין השירותים במשך 

אין שינוי נוסף במסמכי 
 ההזמנה

  126 -ו 23, 22ראה תשובות 
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מכיוון שעובדי הספק בחצרי ענבל, נבקש כי כל נזק שיגרם לעובדים בחצרי 

ו בחצרי ענבל יהיה באחריות ענבל בלבד שכן ענבל ו/או לציוד ענבל ו/א

העבודה נעשית בחצרי ענבל ובפיקוחה. נבקש להוסיף את הסעיף הבא: 

"מובהר כי בשל ביצוע השירותים בחצרי ענבל, תחול על ענבל אחריות על 

פי דין לכל נזק לפגיעה ו/או נזק לגופם ו/או רכושם של עובדי הספק ו/או 

 הבאים מטעמו ו/או מכוחו"

נוסף נבקש כי מתן שיפוי ו/או פיצוי יהיה בכפוף לקבלת פסק דין חלוט ב

 בלבד. 

 3.15 -ו 12.2  .221
 להסכם

נבקש להחליף את המילים "מיד עם דרישתה" במילים "עם קבלת פסק דין 

 חלוט שלא עוכב ביצועו".
 אין שינוי במסמכי המכרז

 להסכם 16.1  .222
 יום מראש 90נבקש כי כל הודעה על הפסקת ההתקשרות תינתן לפחות 

 אין שינוי במסמכי המכרז

 להסכם 16  .223
נבקשכם להסביר למה הכוונה במילים "יחידי ספק". באם הכוונה הינה 

הרי שנבקש למחוק התייחסות אליהם שכן אינה רלוונטית  –לעובדי הספק 

 לסעיף זה.

 המכרזאין שינוי במסמכי 

 

 להסכם 16.8  .224
ימים יהווה  45נבקש להוסיף סעיף "כל עיכוב בתשלום התמורה לספק של 

הפרה יסודית של הסכם זה אשר בגינו תעמוד לספק הזכות לסיים את 

ההתקשרות נשוא חוזה זה ולא לספק כל שירותים לענבל ללא כל חיוב 

של הספק ולענבל לא תהיה כל טענה עקב כך. האמור בסעיף זה לא  מצידו

 יגרע מזכויותיו של הספק על פי כל דין".

במסמכי נוסף אין שינוי 
 .124ראה תשובה  -המכרז

 להסכם  17  .225
 נבקש לאפשר קבלת הערות של סוכן הביטוח של המציע.

 אין שינוי במסמכי המכרז

 להסכם 18.2  .226
באשר כל התוצרים ועבודת הספק הינה קניינו נבקש למחוק סעיף זה 

 הבלעדי של הספק כל עוד לא שולמה מלוא התמורה עבורם.
 אין שינוי במסמכי המכרז

 להסכם 18  .227
שתוצרי  המערכת המבוססים על רכיבים שברשות המציע ישארו  נבקש 

 בבעלותו ולמזמין תינתן רשות שימוש בהם.
 אין שינוי במסמכי המכרז 

 להסכם 18  .228
נבקש להכפיף את סעיפי השיפוי בחוזה כך שענבל תודיע מיידית לספק 

אודות התביעה/דרישת התשלום, ענבל תשתף פעולה עם הספק ותעניק לו 

את השליטה הבלעדית על ניהול ההגנה או המו"מ להסדר פשרה. בכל 

מקרה מחוייבותו של הספק לשפות תיווצר עם קבלת פסק דין חלוט סופי 

ת מוסמכת שלא עוכב ביצועו המחייב תשלום כאמור. של רשות שיפוטי

נבקש להגביל את האחריות לנזקים ישירים בלבד ללא כל נזק עקיף או נזק 

 כלכלי ו/או אחר. 

אין שינוי נוסף במסמכי 
 ההזמנה

 23ראה תשובה 

 להסכם 20  .229
 נבקש להבהיר כי אחריות הספק תפוג בכל מקרה בו יבוצע טיפול/ שו"ש

או כל עבודה מקצועית במערכת על ידי ענבל או מי מטעמה ולא באישור 

הספק. הספק לא יישא באחריות לתיקון התקלות ו/או השבת המצב 

 לקדמותו ואחריותו על המערכת תפוג. 

 אין שינוי במסמכי המכרז

 87ראה תשובה 

 להסכם 20  .230
התחזוקה נבקש להבהיר כי במקרה ותבחר ענבל שלא לרכוש את שירותי 

בין אם תחליט לבצע תחזוקה בעצמה )או לא לבצע כלל( ובין אם  –מהספק 

 אחריות הספק למערכת תפוג. –על ידי צדדים שלישיים כלשהם 

במידה ותרצה ענבל לאחר מכן )שלא ברצף מיד לאחר תום תקופת 

יהיו אלו בתמחור נפרד  –האחריות( לרכוש שירותי תחזוקה מהספק 

 הצעת המחיר הנוכחית של הספק.מהגדרות מכרז זה ו

 אין שינוי במסמכי המכרז 

 23 -ו 22ראה תשובות 
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 להסכם 20  .231
נבקש למחוק סעיף זה ולהבהיר כי לא יבוצע כל קיזוז בגין מכרז זה. 

הוא יאושר  –לחילופין נבקש להבהיר כי ככל שיאושר קיזוז בגין מכרז זה 

זכות קיזוז תחול רק על נזקים הדדית , בגין חיובי שני הצדדים. כן נבקש כי 

 יום מראש לספק, ומתן אפשרות לספק לתקן. 14מוכחים ובהודעה 

 אין שינוי במסמכי המכרז

 . 33ראה גם תשובה 

 להסכם 21  .232
ימים יהווה  45נבקש להוסיף כי כל עיכוב בתשלום התמורה לספק של 

 הפרה יסודית של הסכם זה
 אין שינוי במסמכי המכרז

 להסכם 23  .233
נבקש למחוק את המילים "עד לשביעות רצונה המלא של ענבל" באשר 

 הינן מדד סובייקטיבי.
 1ראה תשובה 

 אין שינוי במסמכי המכרז נבקש לאפשר לקבל הערות של  סוכן ביטוח.של המצייע נספח הביטוח  .234

 drag –"האתר יאפשר הזזה / העתקה של של ענפים / דפים / פרטי ידע ב  1לנספח  2.16  .235

& drop?האם ניתן להציע פתרון חלופי " 

 מובהר כי

כבכל פרויקט מורכב, 
במהלך ההתקשרות, 
המזמינה והמציע הזוכה 
יתנהלו בפן המקצועי וכמובן 

אפשר להציע פתרון חילופי ש
כל עוד יהיה "ידידותי 

ופתרונות למשתמש" 
חלופיים נוספים. ההחלטה 
האם לקבל את המלצת 
המציע הזוכה נתונה 

 לבד.למזמינה ב

 
למען הסר ספק מציע אינו רשאי לשנות ו/או להתנות על מסמכי ההזמנה להציע הצעות ו/או על ההסכם על נספחיהם. 
ככל שהועברו אי אילו סייגים של מציע להזמנה להציע הצעות על נספחיה ו/או להסכם על נספחיו הרי שבעצם הגשת 

 . הצעתו, מוותר בזאת המציע על כלל הסתייגויותיו
 
 

 
 בברכה,                                                                                            

 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                                                                                  

 


