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 2018דצמבר  18   

  י' טבת תשע"ט              

 א.ג.נ.,

 

למתן שירותי ליווי וייעוץ בתחום אבטחת מידע  הליך לקבלת הצעות - 1מכתב הבהרות מספר  הנדון: 

 והגנת הסייבר

 

תכבדת לפרסם בזאת עדכונים והבהרות לתנאי ההליך ( מ"ענבל"ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן:  .1

  שבנדון וכן את תשובותיה לשאלות ההבהרה שנשאלו על ידי המשתתפים בהליך, כדלקמן.

השאלות ו/או התשובות מובאות ללא פרטיהם המזהים של הפונים או פרטים היכולים לזהות את  .2

 הפונים.

 .מנהמכתב הבהרות זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההז .3

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים בהודעה זו תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי  .4

 .ובהסכם  ההזמנה

אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם ועדת  .5

ינויים היחידים מהאמור המכרזים או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. הש

וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות הליך במסמכי ה

 , ככל שיצאו. ענבלנוספים שיצאו מטעם 

 אין בהודעה זו כדי לשנות מהוראות מסמכי ההזמנה, אלא ככל ששינוי כזה נעשה במפורש. .6

 

 ההזמנה: -א
 
 

 :בקשה

מציע במכרז להגיש הצעה גם במכרזים עתידיים בנושא ניטור מערכות מידע, לענבל מתבקשת לאפשר 

ינם ניתנים לעיל אהשירותים בשני המכרזים למסמכי המכרז, זאת במידה ו 1.2.3בניגוד לאמור בסעיף 

 על ידי אותן חטיבות במציע.

 תשובה/תיקון:

 הבקשה נדחית.
 

 :בקשה

כרז, כך שכל ביקורת על עבודתו של הספק תתבצע למסמכי המ 2.5.3ענבל מתבקשת לתקן את בסעיף 

 להסכם. 3.20כנ"ל בנוגע לסעיף  בתיאום מראש עימו.

 תשובה/תיקון:

  ביצוע ביקורת כאמור על ידי רשויות אחרות.אופן וזמני הבקשה נדחית. לענבל לא תהיה שליטה על 
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 :בקשה

שאי המשרה בו לא הורשעו בפלילים כי נובלבד  "למיטב הידיעה" ענבל מתבקשת לאפשר למציע להצהיר

לפי למסמכי המכרז. הסיבה לבקשה זו הינה כי  3.2בהתאם לסעיף השנים שקדמו להגשת ההצעה,  10-ב

לחילופין, מתבקשת ענבל  .שלו הפלילי מהמרשם מידע לקבל מעובד לדרוש יכול אינו מעבידהחוק, 

 כהגדרתו במסמכי המכרז., או נושאי המשרה\ו עצמו לקבל הצהרה כאמור על ידי היועץ

 תשובה/תיקון:

  ענבל מסכימה כי היועץ ונושאי המשרה יצהירו בשמם על העדר עבירה פלילי שיש עימה קלון.
 

 :בקשה

חברות פנסיה וגמל וחברות לניהול תיקי השקעות עונות על מתבקשת להבהיר אם חברות ביטוח,  ענבל

 רז.למסמכי המכ 3.6הגדרת "גוף פיננסי" כאמור בסעיף 

 תשובה/תיקון:

  , ובלבד כי המחזור הכספי השנתי הוא כנדרש בתנאי הסף כאמור.התשובה חיובית
 

 :בקשה

 3.6ענבל מתבקשת להבהיר אם יחידות סמך ממשלתיות עונות על הגדרת "גוף ציבורי" כאמור בסעיף 

 למסמכי המכרז.

 תשובה/תיקון:

 .התשובה חיובית
 

 :בקשה

על מכי ההזמנה, קיימת טעות בהפניית הסעיף הנוגע לניסיון היועץ )"למס 7.1בטבלת ניקוד שבסעיף 

 3.7.3המציע לפרט ככל היותר ולהגדיר את התחומים שבהם עסק מתוך הרשימה הקבוע בסעיף 

 "(להזמנה

 תשובה/תיקון:

 למסמכי ההזמנה. 3.8.2וההפניה צריכה להיות לסעיף כאמור לעיל  7.1חלה טעות בסעיף 

 למסמכי ההזמנה יוחלף כדלקמן: 7.1ה שבסעיף על כן, נוסח הטבל

 3.8.2על המציע לפרט ככל היותר ולהגדיר את התחומים שבהם עסק מתוך הרשימה הקבוע בסעיף "

 ".להזמנה

 

 :בקשה

למסמכי המכרז, כך שתתווסף הערה לפיה הסבת ההסכם לא תפגע  8.3נבל מתבקשת לתקן את סעיף ע

 בזכויות הספק.

 תשובה/תיקון:

 . , ענבל לא תוכל להתחייב על כך עבור רשות אחרתנדחיתהבקשה 

 

 :בקשה

יעוץ למסמכי המכרז, הדורש מהיועץ להצהיר כי הוא קיבל  2-לנספח ב 3נבל מתבקשת למחוק סעיף ע

 .מוסמך למסור תצהיר זה בשם המציע הואמשפטי לפיו 
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 תשובה/תיקון:

 הבקשה התקבלה.

 

 :בקשה

שאין במקרה על זיקה אליו" בנספח ג' למסמכי המכרז, למחוק את המילים "ובמתבקשת  ענבל

 בעלי השליטה בחברת האם.\של בעלי המניות הזריםבאפשרות המציע להתייחס לעבר הפלילי 

 תשובה/תיקון:

החברה אם  את הנוסח כמות שהוא.להשאיר  המציע אם החברה הזרה מקיימת פעילות בישראל, על

", אך על הספק לצרף למחוק את המילים "ובעל זיקה אליוניתן מקיימת פעילות בישראל  הזרה אינה

 תצהיר על חוסר הפעילות כאמור.

 

 :בקשה

לנספח ה' למסמכי המכרז, על מנת להבהיר כי אי ביצוע שירותים  3-ו 2ענבל מתבקשת לתקן את סעיפי 

עליון(,  מחדל המזמין או כוח\במועד בנסיבות שלא נגרמו על ידי הספק או שאינן בשליטת הספק )מעשה

 לא יחשבו כהפרה.

 תשובה/תיקון:

 הבקשה נדחית. 

 

 :בקשה

 14לנספח ה' למסמכי המכרז, על מנת לחייב את ענבל לפנות לספק  3מתבקשת לתקן את סעיף  ענבל

 .התקשרותה עם חברה אחרת במקום הספקימים בטרם 

 תשובה/תיקון:

 להסכם.  13.2.4 -ו 4.3 את סעיפים עם הספק נדחית. ראו לעניין סיום ההתקשרותהבקשה 

 

 :בקשה

כך שהמציע לא יתחייב בשם היועץ ענבל מתבקשת למחוק את המבוא לנספח ז' למסמכי המכרז, 

 ועובדיו.

 תשובה/תיקון:

 נדחית.הבקשה 

 

 :בקשה

מתבקשת לתקן את המבוא לנספח ז' למסמכי המכרז, כך שהמצהיר יהיה מורשה חתימה של  ענבל

 המציע ולא הבעלים שלו.

 ובה/תיקון:תש

 הואיל"הבקשה התקבלה. על כן, נוסח ה "הואיל" הראשון לנספח ז' למסמכי ההזמנה יוחלף כדלקמן: 

 ."זה תצהיר על ולחתום להתחייב להצהיר, המציע מטעם מורשהו מוסמך ואני
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 :בקשה

מידע שהיה בידי לנספח ז' למסמכי המכרז את המקרים הבאים: )א(  4מתבקשת לחרוג מסעיף  ענבל

; )ב( מידע שהתקבל מידי צד שלישי ללא , ללא הפרת סודיותהמציע ו/או העובד לפני קבלתו מענבל

, בטרם התקשרות הספק הפרת חובת סודיות; )ג( מידע שפותח על ידי היועץ ו/או המציע באופן עצמאי

 ; או )ד( מידע שגילויו התבקש על ידי צו של רשות מוסמכת או על פי כל דין.עם המזמינה

 ובה/תיקון:תש

  הבקשה התקבלה.

 

 :בקשה

לנספח ז' למסמכי המכרז הינו שעל כל עובד המציע אשר  6מתבקשת להבהיר אם הכוונה בסעיף  ענבל

 יעניק ייעוץ לענבל במסגרת המכרז לחתום על הנספח כאמור.

 תשובה/תיקון:

 פח ז' לידיעתם.חובת המציע, אשר מתחייב בשם עובדיו כאמור לעיל, הינה להביא את החובות שבנס

  אין צורך להחתים בנפרד כל עובד כאמור על התצהיר.

 

 :בקשה

וזאת כפי לנספח ז' למסמכי המכרז, כך שבסופו יתווסף הנוסח הבא: " 7מתבקשת לתקן את סעיף  ענבל

 ".שייקבע בפסק דין סופי שאין עליו עיכוב ולאחר שניתנה לי ההזדמנות להתגונן

 תשובה/תיקון:

 הבקשה נדחית.

 

 :בקשה

יהיו בתוקף  ות בוכוללהלנספח ז' למסמכי המכרז, כך שההתחייבויות  9מתבקשת לתקן את סעיף  ענבל

 לתקופת מתן השירותים בלבד.

 תשובה/תיקון:

 הבקשה נדחית.

 

 :בקשה

לנספח י' למסמכי המכרז, כך שלספק לא תהיה  2.3.2 -ו 2.1.2 פימתבקשת למחוק את סעי ענבל

 של החוקים, התקנות והכללים החלים על ענבל בתחום אבטחת המידע.התחייבות לבצע מיפוי 

 תשובה/תיקון:

  הבקשה נדחית.
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 ההסכם: -ב
 

 :בקשה

ממונה אבטחת מידע, כהיועץ ישמש שלהסכם וכל הזכור הנוגע לכך  1.4ענבל מתבקשת למחוק את סעיף 

ממונה אבטחת מידע כאמור,  ענבל תתחייב לבצע את כל כאו לחילופין, לקבוע כי במידה וימונה היועץ 

 ממצאי השירותים שיוכנו על ידי היועץ.

 תשובה/תיקון:

  הבקשה נדחית.

 

 :בקשה

של ענבל תימסר עותק של מדיניות אבטחת המידע שלהסכם, כך  3.5ן את סעיף קענבל מתבקשת לת

 .ה שתינתן על ידהיקבע כי ענבל תהיה אחראית לכל הוראמראש לספק וכך כי ההסכם 

 תשובה/תיקון:

 נוסח הסעיף לא יתוקן.. לספקעותק של מדיניות ענבל יימסר עם חתימת ההסכם  

 

 :בקשה

להסכם כך שלספק תהיה גם אפשרות לסיים את ההסכם בטרם סיום  4ענבל מתבקשת לתקן את סעיף 

 תקופתו.

 תשובה/תיקון:

 הבקשה נדחית.

 

 :בקשה

 התחייבויותלהסכם, בו יפורטו התחייבויות המזמין כלפי הספק, כגון  א4ענבל מתבקשת להוסיף סעיף 

לעמידת המזמין בהוראות הדין בכל הנוגע לבעל מאגר מידע ומנהל אבטחת מידע, התחייבות  הנוגעות

 בתנאי לעמוד התחייבות, ארגונית מחויבות, למכרז הספק במענה שיפורטו ספציפיות בדרישותלעמידה 

 לבצע התחייבותהעמדת תשתיות מתאימות, מתן מענה לפי לוחות זמנים קבועים, , 'ג צד של הרישיונות

 ועוד. במועד תשלומים

 תשובה/תיקון:

 להסכם.  7ראו המנגנון הקבוע בסעיף –לעניין התשלומים הבקשה נדחית. 

 

 :בקשה

הספק וכן להחזר הוצאות שהוצאו על ידי להסכם, את המלל הבא: " 4.3ענבל מתבקשת להוסיף בסעיף 

"התמורה , לאחר המילים "לצורך מתן השירותים ואשר אינן ברות החזרה במועד סיום ההתקשרות

 .הנזכרת בסעיף זה"

 תשובה/תיקון:

 להסכם. 3.13 -ו 7.9הוצאות, אנא ראו סעיפים  בכל הנוגע להחזרהבקשה נדחית. 
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 :בקשה

ביצוע  בשלהחלפת היועץ דרישה לשל בכל מקרה להסכם, כך ש 5.5ענבל מתבקשת לתקן את סעיף 

יום מראש לתיקון ההפרה, כמו גם  45, תינתן התראה בכתב של לפחות וכדומה השירותים באופן רשלני

 .זכות טיעון

 תשובה/תיקון:

של ביצוע השירותים במקרים  ובכתב ימים מראש 14הבקשה התקבלה חלקית, ענבל תיתן התראה של 

 .באופן רשלני ו/או בלתי מקצועי ו/או לקוי

 

 :בקשה

 להסכם. 7.1ענבל מתבקשת למחוק את המילים "לשביעות רצונה של ענבל" בסעיף 

 תשובה/תיקון:

 הבקשה נדחית. 

 

 :בקשה

אינו כולל תנאי  4.2להסכם, כאשר סעיף  7.1ענבל מתבקשת לתקן את ההפניה לתנאי תשלום בסעיף 

 תשלום.

 תשובה/תיקון:

 י לסעיף.כולל תנאי תשלום. אין שינו 4.2.5תת סעיף 

 

 :בקשה

בפסקה השנייה בשורה השנייה, יש למחוק את המילה להסכם, כך ש 7.5סעיף ענבל מתבקשת לתקן את 

 "לפחות".

 תשובה/תיקון:

  התקבלה.הבקשה 

 

 :בקשה

להסכם, או לחילופין, להגביל את זכות הקיזוז ועיכבון שלה  7.10סעיף מתבקשת למחוק את  ענבל

 לסכומים שאינם במחלוקת.

 בה/תיקון:תשו

 הבקשה נדחית.

 

 :בקשה

מתבקשת למחוק את המילה "בלבד" ולהוסיף לאחר המילה "אחראי" את להסכם, ענבל  10.2בסעיף 

 המילים "על פי דין".

 תשובה/תיקון:

 .הבקשה נדחית
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 :בקשה

לצמצם את חובת השיפוי של הספק לנזקים ישירים ולהוצאות מתבקשת להסכם, ענבל  10.2בסעיף 

 פסק דין חלוט.שנקבעו ב

 תשובה/תיקון:

  הבקשה נדחית.

 

 :בקשה

 להסכם. 10.5ענבל מתבקשת למחוק את סעיף 

 תשובה/תיקון:

 הבקשה נדחית. 

 

 :בקשה 

מוגבלת בתקרה כוללת ומצטברת אחריות הספק תהיה שלהסכם כך  11ענבל מתבקשת לתקן את סעיף 

 ביעה.תלהחודשים אשר קדמו  12של סך התמורה ששולמה לספק במהלך 

 תשובה/תיקון:

  הבקשה נדחית.

 

 :בקשה

 להסכם כך שאחריות הספק תהיה רק לנזק ישיר. 11ענבל מתבקשת לתקן את סעיף 

 תשובה/תיקון:

  הבקשה נדחית.

 

 :בקשה

להסכם כך שחובת השיפוי של הספק תהיה רק במקרה של קבלת  11ענבל מתבקשת לתקן את סעיף 

 פסק דין חלוט ובכפוף להסכמת הספק.

 תשובה/תיקון:

  הבקשה נדחית.

 

 :בקשה

אי \להסכם על מנת להחריג את המקרים בהם הפרת ההסכם 11.1ענבל מתבקשת לתקן את סעיף 

, אופן יישום בשליטת הספק, לרבות מעשה ו/או מחדל של המזמיןאינה באופן מלא אספקת השירותים 

  .יוןו/או מי מטעמו ו/או נסיבות של כוח על השירותים על ידי המזמין

 תשובה/תיקון:

 סעיף זה אינו דורש לכסות את אחריותו של המזמין או מקרים של כוח עליון. הבקשה נדחית.

 

 :בקשה

 להסכם לחתימת המציע. 12בהתאם לאמור בסעיף  אישור קיום ביטוחיםענבל מתבקשת להמציא נוסח 

 תשובה/תיקון:
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 ציג את הפוליסות עצמן.כי הסעיף לעיל מאפשר גם לה יצוין ' להסכם.גמצ"ב כנספח 

 

 :בקשה

ימים מראש לספק בכל מקרה של  14להסכם כך שתינתן התראה של  13ענבל מתבקשת לתקן את סעיף 

 סיום ההסכם על ידי ענבל.

 תשובה/תיקון:

של ההסכם לעניין מתן התראה מראש לתיקון הפרה יסודית ותינתן התראה  13.2.4יתוקן נוסח סעיף 

 יסודית.  ימים לתיקון הפרה 7של 

 

 :בקשה

 להסכם את המילים "לא מלאה". 13.2.3ענבל מתבקשת למחוק מסעיף 

 תשובה/תיקון:

 נדחית. הבקשה

 

 :בקשה

 זכויותכל ג מבעלותה של ענבל ילהסכם, באופן אשר יחר 14.4ענבל מתבקשת לתקן את סעיף 

 פיתוחים או/ו know-how, תפישות, רעיונות, סטנדרטיים כלים, עבודה ושיטות נהלי, במתודולוגיות

 עבור המזמין. ייעודי באופן לא נוצר אשר גנרי, ידע הנו אשר ידע או/ו סטנדרטיים

 תשובה/תיקון:

 ".גנרי ידע הנו אשר ידע או/ו סטנדרטיים פיתוחיםהבקשה התקבלה חלקית, והסעיף יחרוג "

 

 :בקשה

טחון נוספים יהיו להסכם, כך שהבקשה לנקיטת אמצעי בי 14.6ענבל מתבקשת לתקן את סעיף 

 לאמצעים "סבירים" בלבד.

 תשובה/תיקון:

 הבקשה נדחית.

 

 :בקשה

של חילוט הערבות יבוצע רק במקרה של הפרה יסודית להסכם, כך ש 15ענבל מתבקשת לתקן את סעיף 

 יום 14לפחות  של בכתבהודעה שניתנה לספק ולאחר  ההסכם ותוך חילוט חלקי בהתאם לנזק שנגרם,

כמו כן, מתבקשת ענבל שהערבות לא תשמש לחילוט במקרה של חובת  ן ההפרה.מראש לשם תיקו

 תשלום פיצויים מוסכמים מצד הספק.

 תשובה/תיקון:

 הבקשה נדחית.

 

 :בקשה

 להסכם. 15.6ענבל מתבקשת למחוק את סעיף 

 תשובה/תיקון:
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  הבקשה נדחית.

 

 :בקשה

ת סכסוך בין הצדדים, כאמור ענבל מתבקשת להבהיר אם במקרה של המשך מתן שירותים במסגר

 , ימשיך הספק לקבל תשלום.17בסעיף 

 תשובה/תיקון:

 .סעיפיוהספק יקבל תשלום בהתאם לקבוע בהסכם על כל 

  

 :בקשה

 להסכם. 19.3ענבל מתבקשת למחוק את סעיף 

 תשובה/תיקון:

  הבקשה נדחית.

 

 :בקשה 

  להסכם. 19.4ענבל מתבקשת למחוק את סעיף 

 תשובה/תיקון:

 שה נדחית. הבק

    

 בכבוד  רב,        
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ           


