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  2019אפריל  16
 

ר ו ט י נ י  ת ו ר י ש ן  ת מ ל ת  ו ע צ ה ת  ל ב ק ל  הנדון:  תשובות לשאלות הבהרה במכרז מס' 06/2019 

S I E M \ S O C ר ב י י ס ה ת  נ ג ה ו ע  ד י מ ת  ח ט ב א  

 

מתכבדת בזאת להשיב לשאלות הבהרה ( "המזמינה"ו/או  "ענבל"חברה לביטוח בע"מ )להלן:  ענבל
 .דנןהליך אשר נשאלו במסגרת ה

  .ההזמנהי נפרד ממסמכי חלק בלת מהווה האמור להלן כל .1

המשמעות שנקבעה להם במסמכי תהיה  זה, במסמךלכל המונחים האמורים אלא אם נאמר אחרת,  .2
 .ההזמנה

מסמכי ההזמנה, לרבות בעל פה על באין להסתמך על כל הסבר או פירוש הניתן שלא דרך הבהרה זו או  .3
 . ידי מי מטעם המזמינה או על ידי כל גורם אחר, בכל פורום או צורה שהיא

על סעיפי  יגבר, כל האמור בו הליךלהוסיף ו/או לגרוע מהאמור במסמכי ה בכדי במסמך זהככל שיש  .4
 בטרם תוקנו ו/או שונו ו/או נמחקו ו/או הוספו. -זמנה המקורי נוסח מסמכי הה

המסמכים העדכניים הכוללים את השינויים וההבהרות שיפורטו מטה הועלו לאתר ענבל בכתובת:  .5

www.inbal.co.il  מכרזים" לשוניתהתחת" . 

ם להבהרות להלן, הם המחייבים את ענבל ואת יודגש כי מסמכי ההזמנה, לאחר תיקון בהתא
 המציעים במסגרת ההליך. 

, עד 2019למאי  2נדחה המועד האחרון להגשת ההצעות, מועד הגשת ההצעות נקבע ליום  –שימו לב  .6
 .14:00השעה 

 להלן התשובות וההבהרות של ענבל לשאלות שנשאלו על ידי המציעים: .7

 

 תשובה השאלה סעיף 

מציעים יכולים להגיש הצעה אחת יחד, האם שני  כללי 1
כשאחד המציעים לפחות אינו עומד בתנאי הסף למכרז 

   ?כשלעצמו

 התשובה שלילית.

למסמכי  1.2.3 2
 ההזמנה

 22/2018הגישה מועמדות למכרז מס' אשר האם חברה 
לקבלת שירותים בתחום אבטחת המידע אך לא 

 להגיש הצעה למכרז דנן? תכזוכה רשאי ההוכרז

 ובה חיובית.התש

למסמכי  1.5.2 3
 ההזמנה

להגביל את הארכת מתן השירותים על מתבקשת ענבל 
 פי סעיף זה.

. ראו סעיף הבקשה התקבלה
 מתוקן.

חובת תיאום מראש דנן ענבל מתבקשת להוסיף לסעיף  ההזמנהלמסמכי  2.4 4
 .ספקעם המציע וביצוע ביקורת בשעות הנוחות ל

ביצוע הביקורת  נדחית.הבקשה 
אינו תלוי בענבל אלה בגורמים 

ככל שניתן, הביקורות  חיצוניים.
 ייערכו בתיאום מראש. 

ענבל מתבקשת לקבוע כי תנאי הסף שבסעיף יהיה  ההזמנה למסמכי  3.7 5
 אופציונאלי.

 הבקשה נדחית.

 למסמכי  5.1.2 6
 ההזמנה

ולא ענבל מתבקשת לקבוע כי ההצמדה תחול מדי שנה, 
 מדי שלוש שנים.

 הבקשה נדחית.

 למסמכי  7.1.1 7
 ההזמנה

נבל מתבקשת להבהיר את ציון הסף למעבר לשלב ע
 י.ספהכ

ההתייחסות לציון הסף נמחקה. 
המתוקן במסמכי  7.7.1ראו סעיף 

  ההליך.

http://www.inbal.co.il/
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ענבל מתבקשת להגביל את חילוט הערבות רק  למסמכי ההזמנה 8.1 8
למקרים של הפרה יסודית מצד הספק ולאחר מתן 

יום. כמו כן, על חילוט הערבות  30הודעה מוקדמת של 
לא  והיאלשקף את גובה הנזק שנגרם בפועל לענבל 

 תהווה פיצוי מוסכם.

 הבקשה נדחית.

במקרה של ענבל מתבקשת לתקן את הסעיף כך ש למסמכי ההזמנה 9.2 9
לרבות  ,המכרזתנאי לבין  הספק סתירה בין הצעת
. כמו כן, ענבל יגברו הוראות ההצעה ,מפרט השירותים

 טכני, יצורףהבכל הקשור לנושא  מתבקשת לאשר כי
רט פמיגבר על  , אשרנוסףנספח בעת חתימת ההסכם 

 השירותים.

 9.2סעיף  הבקשה נדחית.
על  למסמכי ההזמנה יוותר בעינו.

את  יחד עם הצעתוהמציע להגיש 
כול החומר המוכיח את עמידתו 

בתנאי המכרז. אי הוכחת עמידה 
בתנאי המכרז בעת ההגשה תוכל 

 לגרום לפסילת ההצעה.
ענבל מתבקשת למחוק את המילים "ובעל זיקה אליו",  נספח ג'  10

זאת מכיוון שאין באפשרות המציע להתייחס לעבר 
 בחברת האם.הזרים ה הפלילי של בעלי השליט

 

אם החברה הזרה מקיימת 
 המציע פעילות בישראל, על

 את הנוסח כמות שהוא.להשאיר 
מקיימת  החברה הזרה אינהאם 

ניתן למחוק את פעילות בישראל 
", אך המילים "ובעל זיקה אליו

על הספק לצרף תצהיר על חוסר 
 הפעילות כאמור.

ההתייחסות למונח נמחקה. ראו  ".ת"הנחה שלילי ענבל מתבקשת להבהיר את המונח נספח ט'  11
 נספח ט' מתוקן.

כי האחריות הניתנת על ידי ענבל מתבקשת להוסיף  נספח י' 12
המציע לרכיבי המערכת הינה בהתאם ובכפוף 

 למדיניות האחריות של היצרן.

הבקשה הנוגעת לרכיבי המערכת 
אושרה. אולם, יודגש כי לעניין 

של  האחריות היאהשרות, 
 הספק.

הבקשה התקבלה, ראות נספח י'  .על חתימת הנספח עו"ד אישורענבל מתבקשת לייתר  נספח י'  13
  מתוקן.

 הספק של התחזוקה שירותי ענבל מתבקשת לאשר כי  נספח י' 14
 ייעודיים שירותים או/ו לתוצרים ביחס רק חלים

לעומת זאת, . המזמין עבור עצמו הספק ידי על שיוכנו
בבעלות צד שהינם לתוכנה  תמיכההו תחזוקה שירותי

 פי על יהיו ,הענן שירותיו SIEM-ה למוצר ג', לרבות
 יחולו הענן לשירותי וביחס המוצר של הרישיון תנאי
 על יגברו אלה תנאים. הענן ספק של השימוש תנאי
 של התחייבות כל ועל מכוחו וההסכם המכרז תנאי

 .לפיו הספק

המציע היות ו הבקשה נדחית.
הינו ספק מורשה מטעם היצרן, 

עליו יהיה לספק בעצמו ועל 
חשבונו את שירותי התחזוקה 

והתמיכה לתוכנה, כחלק 
 מהשירות הנדרש לפי מכרז זה. 

  והתחזוקה התפעול שירותי כיענבל מתבקשת לאשר  נספח י' 15
ש אינם כוללים תיקון תקלות שנגרמו עקב שימו

במערכת שלא בהתאם להוראות היצרן, ביצוע עבודה 
או שינויים בשירותים שלא על ידי הספק, ונדליזם 

 .ושיבושים במערכות המזמין

ראו נספח  הבקשה אושרה.
 מתוקן.

 1.4סעיף  -' בנספח י 16
 להסכם

ענבל מתבקשת להעביר לספק את כל החוקים, 
 הנהלים והכללים החלים עליו על פי המכרז.

הבקשה נדחית. ענבל אינה 
ראו לעניין י. מספקת ייעוץ משפט

למסמכי  9.5זה גם את סעיף 
 ההזמנה. 
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 4.3סעיף  -' בנספח י 17
 להסכם

כי בכל מקרה של סיום ענבל מתבקשת להוסיף 
, ענבל לא בטרם סוף תקופת ההתקשרותהתקשרות 

תהיה זכאית להחזר תשלומים כלשהם, אשר שולמו 
 .על ידי הספק ליצרן

היצרן אינו צד  הבקשה נדחית.
להסכם ועל כן אין לקבוע בו 

הסדרי הוראות המסדירות 
 תשלומים בין הספק ליצרן. 

 4.3סעיף  -' בנספח י 18
 להסכם

ענבל מתבקשת כי במקרה של סיום החוזה כאמור 
בסעיף, ישלם המזמין לספק גם החזר הוצאות 

שלא וידי הספק לצורך ביצוע השירותים -שהוצאו על
 עבור תשלום כגוןניתן לבטלן ו/או להזדכות בגינן, 

 .שלישיים צדדים של למוצרים רישיונות

הבקשה נדחית. כאמור בסעיף 
 7.10-ו למסמכי ההזמנה 5.2

, על הספק לכלול את להסכם
 הוצאותיו בהצעת המחיר שלו.

 5.1סעיף  -' בנספח י 19
 להסכם

ימים לספק  14ענבל מתבקשת לתת הודעה מראש של 
רך להחלפת איש צוות כאמור היעשיוכל לעל מנת 
 בסעיף.

 הבקשה נדחית.

 5.2סעיף  -' בנספח י 20
 להסכם

ימים לספק  14ענבל מתבקשת לתת הודעה מראש של 
 בטרם הפסקת ההסכם מהסיבות המתוארות בסעיף.

  נדחית.הבקשה 

 6.2סעיף  -' בנספח י 21
 להסכם

לתת הודעה  התחייבות מצידהענבל מתבקשת להוסיף 
 בת השירות.חמראש לספק ולקבוע עימו את עלות הר

ככל שמדובר  הבקשה התקבלה.
שירות שניתן על בהרחבת היקף 

פי הסכם זה, העלות תהא 
בהתאם למחירים הקבועים 

בחוזה. ככל שמדובר בשירות 
שאינו מפורט בהסכם, אך קשור 

 -לתחום ניטור אבטחת מידע
הצדדים ינהלו מו"מ לצורך 
קביעת העלויות ואופן מתן 

 השירות. 

 7.10סעיף  -' בנספח י 22
 להסכם

מתבקשת להחליף את המונח "לשביעות רצונה ענבל 
של ענבל" על ידי "ביצוע התחייבות הספק בהתאם 

 לתנאי ההסכם".

 הבקשה נדחית.

סעיפים  –' בנספח י 23
 להסכם 17-ו 7.11

ענבל מתבקשת להגביל את הזכות קיזוז להתקשרות 
 לסכום קצוב וביחס לנזקים שהוכחו.זו בלבד ו

 הבקשה נדחית.

סעיפים   –' בנספח י 24
 להסכם  8.1-8.2

היא תישא ענבל מתבקשת לתקן את הסעיפים כך ש
ה יד-על שתינתן הנחיה לכל מלאה באחריות

על ענבל , כן כמו. ביצועה ותוצאות ולהשלכות
 את ירחיבו ולא יסתרו לא ההוראותי כי להתחייב
 ההזמנה וההסכם. הוראות

הסעיפים לא יתוקנו. הבקשה 
 נדחית.

 9.4סעיף  -' בנספח י 25
 להסכם

ענבל מתבקשת למחוק את המילים "מיד עם דרישתה 
הראשונה". כמו כן, מתבקשת ענבל לקבוע כי חובת 

 ההשיפוי מותנית בהודעה מידית לספק על כל תביע
שהוגשה נגד ענבל, תוך מתן לספק אפשרות לנהל את 

וענבל התביעה. ההגנה בתביעה לא תנוהל על ידי ענבל 
 קבלת אישור מראש מהספק. אלה לאחרלא תתפשר 

ראו את המשפט נדחית. הבקשה 
  להסכם. 9.4האחרון בסעיף 

 9.4סעיף  -' בנספח י 26
 להסכם

ענבל מתבקשת לתקן את הסעיף כך שחובת השיפוי 
 חלוט.תקום אך ורק לאחר קבלת פסק דין 

 הבקשה נדחית.
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 - 10סעיף  -' בנספח י 27
 כללי

ענבל מתבקשת להוסיף לסעיף כי האחריות בגין 
 לאחריות בכפיפות תהיה מוצרים מצדדים שלישיים 

 .שלו השימוש רישיון תנאי פי על היצרן

 הבקשה נדחית.

 - 10סעיף  -' בנספח י 28
 כללי

 תהא כל לא לספקענבל מתבקשת להוסיף לסעיף כי 
 :מ הנובעות הפרה או תביעה כל בגין אחריות או חבות

 המזמין; )ב( שימוש בהוראות או במפרטי )א( עמידתו
 ידי על שסופקו בטכנולוגיה או טכני במידע הספק של

 ידי על בתוצר ידו; )ג( שינוי-על הוכתבו או המזמין
 האסור במוצר שלישי; )ד( שימוש צד ידי על או המזמין

או )ה( ; המוצר תיעוד פי על או הטכני המפרט פי על
 ידי על מסופקים שאינם מוצרים עם בתוצר שימוש
 .ידו על אושרו לא או הספק

 הבקשה נדחית.

 10.1סעיף  -' בנספח י 29
 להסכם

 הבקשה נדחית.  ענבל מתבקשת למחוק את הביטוי "באופן בלעדי".

 10.3סעיף  -' בנספח י 30
 להסכם

אחריותו של כך שענבל מתבקשת לתקן את הסעיף 
הספק תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד אשר נגרמו 

וזאת עד הספק, מעשה ו/או מחדל של כתוצאה מ
לתקרה כוללת ומצטברת של התמורה החוזית המגיעה 

 לו על פי הסכם זה. 

 הבקשה נדחית.

 10.3סעיף  -' בנספח י 31
 להסכם

ת, ענבל מתבקשת להחליף את המילים "הבלעדי
 דין". והמלאה" במילים "על פיהמוחלטת 

 הבקשה נדחית.

 10.4סעיף  -' בנספח י 32
 להסכם

מיד עם דרישתה ענבל מתבקשת למחוק את המילים "
 הראשונה".

 הבקשה נדחית.

 10.4סעיף  -' בנספח י 33
 להסכם

ענבל מתבקשת לתקן את הסעיף כך שחובת השיפוי 
שהוגשה  התותנה בהודעה מידית לספק על כל תביע

נגד ענבל כאמור בסעיף, תוך מתן לספק אפשרות לנהל 
את התביעה. ההגנה בתביעה לא תנוהל על ידי ענבל 

 אלה לאחר קבלת אישור מראש מהספק.

 נדחית.הבקשה 

 10.5סעיף  -' בנספח י 34
 להסכם

ענבל מתבקשת לתקן את הסעיף  כך שתינתן לספק 
תנוהל  אפשרות לנהל את התביעה. ההגנה בתביעה לא

 על ידי ענבל אלה לאחר קבלת אישור מראש מהספק.

 הבקשה נדחית.

מבוא  -' בנספח י 35
 להסכם 11לסעיף 

 ענבל מתבקשת כי: 

א. לאחר המילים: "לטובתו ולטובת ענבל חברה 
השיפוי המפורטים  הסדרייבוא: "בהתאם  ח",לביטו

 ."להלן

 םבמילייוחלפו המילים "את הביטוחים הכוללים"  ב.
 "אישור עריכת ביטוחים הכולל".

 .הבקשה נדחית .א

הבקשה אושרה. ראו  .ב
 סעיף מתוקן.

 

 11.3סעיף  -' בנספח י 36
 להסכם

 :ענבל מתבקשת כי

ו מילה "אחריותו" יבואלאחר ה - (א)א. בסעיף 
 ין"."על פי ד המילים

  :במקום המילה "בהתאם"  יירשם –בסעיף א'  ב.

 ."בקשר"

 .הבקשה נדחית .א

הבקשה אושרה. ראו  .ב
 סעיף מתוקן.

הבקשה אושרה. ראו  .ג
 סעיף מתוקן.
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  "לפחות" לפני המילה תימחק  -' גבסעיף  ג.

 "תקופת גילוי". המילים      

 

 11.4סעיף  -' בנספח י 38
 להסכם

"שקיים  לאחר המיליםענבל מתבקשת להוסיף,  
"אולם אין באמור בכדי לגרוע , את המילים בפוליסות"

 וזכויות המבטח על פי דין". חמחובות המבוט

 11.4הבקשה התקבלה. ראו סעיף 
 המתוקן.

 12.2סעיף  -' בנספח י 39
 להסכם

, ענבל מתבקשת לתקן את במקרה של הפרה יסודית
תינתן לספק אפשרות סבירה לתקן את ש ההסכם כך

 ההפרה בטרם יבוטל ההסכם.

ראו לעניין זה נדחית. הבקשה 
המדבר בעד  12.2.4את סעיף 

 עצמו. 

 14.6סעיף  -' בנספח י 40
 להסכם

 הבקשה נדחית. ענבל מתבקשת למחוק סעיף זה.

 16סעיף  -' בנספח י 41
 להסכם

כאמור  יםבמקרכך שענבל מתבקשת לתקן את הסעיף 
הספק ימשיך לקבל את התמורה המגיעה לו בגין , וב

 ביצוע השירותים.  

 

מהספק לספק  דורשת אינהענבל 
שירותים ללא תמורה. הסעיף לא 

 יתוקן.

 17.2סעיף  -' בנספח י 42
 להסכם

ימים לספק  5ענבל מתבקשת לתת התראה מראש של 
 בטרם ביצוע הקיזוז.

 הבקשה נדחית.

 -נספח ג' להסכם 43
 אישור קיום ביטוחים

 ענבל מתבקשת לבצע את השינויים כדלקמן:

במילים: "הינו  ויוחלפהמילים: "לא יפחת מסך"  .א
 בסך של".

ובלבד  ,ניתן יהיה לערוך את הביטוח גם בש"ח .ב
פחת משווה ערך לסכום הדולרי ילא הסכום ש

 .בנספח שצוין

 שנה" תמחק.המילה: " .ג

 .הבקשה נדחית .א

הבקשה אושרה. ראו סעיף  .ב
 מתוקן.

 .הבקשה נדחית .ג

 

 -נספח ג' להסכם 44
אישור קיום 

 מבוא -ביטוחים

כי במקום המילים: "על פי התקשרות"  ענבל מתבקשת
 תבואנה המילים: "בקשר עם התקשרות".

הבקשה אושרה. ראו סעיף 
 מתוקן.

 
 -נספח ג' להסכם 45

אישור קיום 
ביטוח  -ביטוחים

 חבות מעבידים

לאחר המילים "קבלנים  (,4) ענבל מתבקשת כי בסעיף
קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו" יבוא: "היה 

 וייחשבו כמי מעובדי הספק".

 ףהבקשה התקבלה. ראו סעי
 מתוקן.

 -נספח ג' להסכם 46
אישור קיום 

ביטוח   -ביטוחים
משולב לאחריות 
מקצועית וחבות 

 המוצר

תקופת הגילוי לעניין  ,3בסעיף ענבל מתבקשת כי 
 "לפחות" תימחק. המילה ,מבוקש

 .הבקשה התקבלה

 -נספח ג' להסכם 47
אישור קיום 

 כללי -ביטוחים

 ,יום לפחות" 60במקום המילים " ענבל מתבקשת כי 
 יום". 30יירשם: "

 הבקשה נדחית.

 -נספח ג' להסכם 48
אישור קיום 

 – כללי -ביטוחים
 7סעיף 

כי לאחר המילים "שקיים בפוליסות" ענבל מתבקשת 
יבוא: "אולם אין באמור בכדי לגורע מחובות המבוטח 

 .וזכויות המבטח על פי דין"

 .בקשה התקבלהה
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 בברכה,                                                        
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                          

 -נספח ג' להסכם 49
אישור קיום 

 כללי -ביטוחים

המבטח נדרש לחתום על  האם ענבל מתבקשת להבהיר 
 .הנספח

על שניהם לחתום על הנספח. 
את חתימת אולם, ניתן לצרף 

המבטח לאחר הודעת הזכייה 
למציע, שבנסיבות אלה תהיה 

הודעת זכייה מותנית בחתימת 
 האישור קיום ביטוחים.


