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 לכבוד,

23/2016קהל המציעים במכרז   

4הבהרה מספר   

 הנדון:  תשובות לשאלות הבהרה- מכרז פומבי לקבלת שירותי פיתוח ואספקת רישוי עבור כלי דוחות 

 בחברת ענבל חברה לביטוח בע"מ

 הליך מס': 23/2016

בהמשך לשאלות ההבהרה שהוגשו למזמינה המזמינה מתכבדת לפרסם תשובות הבהרה כאמור במסמך זה 

 כדלהלן:

 י על המציע חלה חובה להתעדכן באתר המזמינה בכל עת בדבר שינויים נוספים שעלולים לעלות.מובהר כ .1

מובהר כי המזמינה פרסמה את מסמכי ההזמנה "נוסח מעודכן", אשר יחליפו את מסמכי ההזמנה "נוסח  .2

לא תקבל מסמכים קודמים שפורסמו למעט  המזמינהחדש" כשם שפורסמו וזה המסמך שיש להגיש. 

 טבלת הניסיון בגרסה הפתוחה בה לא חל שינוי. 

 להגיש מסמך זה כאשר הינו חתום, נוסף על מסמכי ההזמנה.  על המציע .3

המזמינה מבהירה כי עדכנה מספר נושאים טכניים נוספים על האמור בטבלה שלהן, על המציע החובה  .4

 לעשות את ההשוואה. 

 מצ"ב טבלת השאלות שנשאלו והתשובות לצידן:  .5

 
 

מס
 "ד

סוג המסמך:  הסעיף 
הזמנה/הסכ

ם/נספח 
)לרבות מס' 

 (/ כללינספח

 
 עמוד

השאלה/ההבהרה/הבק
 שה 

 תשובות המזמינה

האם ניתן לקבל את  כללי כללי כללי  .1
המכרז בפורמט 

WORD? 

 לא

מבקשים שמחיר  3 כללי 1.7  .2
התחזוקה לתקופה 
שמעבר לשנה הראשונה 
יוצמד לעליה אם תהיה 

 בהתאם למחירי היצרן.

 נדחה
 אין שינוי במסמכי ההזמנה

 – 2פרק  2.4  .3
 השירותים

 המבוקשים

אנו מבקשים פירוט נוסף  4
 לגבי הדרישות בנושא 

GIS 

במסמכי המכרז "נוסח  2.4ראה עדכון סעיף  :התקבל
  -מעודכן"

המערכת מנהלת טבלת ישובים בארץ )לפי סמל ישוב, שם 
מחוז צפון, דרום, מרכז, ירושלים(,  –ישוב, ולפי איזורים 

 המפה.המטרה היא להציג את הנתונים השונים על גבי 
לדוגמא: בשנה מסוימת נבקש לדעת כמה בקשות אושרו 

 בכל ישוב ומה גודל ההשקעה שאושרה. 
המטרה היא להישען ככל הניתן על הנתונים בטבלה זו. אם 

 יש צורך להוסיף נתונים נוסיף כגון מיקוד וכו'.
במידה ובמוצר קיימים שירותי מפות, יש לבחון אם 

 לשימוש במערכת. שירותי המפות של המוצר מתאימים

 

יש צורך לקבל מידע לגבי  5 2פרק  2.3  .4
מה הצורך בטיוב 

 הנתונים.

במסמכי המכרז "נוסח  2.3ראה עדכון סעיף  :התקבל
במסגרת בניית לוחות  -בעניין טיוב הנתונים -מעודכן"

העבודה, ככל שיתגלו נתונים חסרים/בעייתיים במערכת 
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צורך טיוב. התפעולית. המטרה היא להציף את המידע ל
 הטיוב יתבצע ע"י עובדי המחשוב מטעם המזמינה.

 

 – 2פרק  2.10  .5
השירותים 
 המבוקשים

האם נדרש להתחבר ל  5

DWH  :קיים,  או

חדש?  DWHלהקים 
או: להתחבר ישירות 

 למקורות המידע?

במסמכי המכרז "נוסח  2.10ראה עדכון סעיף  התקבל:

 .DWH וםהי אין זו מערכת עבור כי מובהר" -מעודכן"
 ייתכן . המידע למקורות ישירות להתחבר היא הדרישה
 להקים צורך יש כי לנכון תמצא המזמינה האיפיון ובמהלך

DWH  (ממנה לחלקים אלא,  המערכת לכל בהכרח לא.) 

תתבצע באמצעות עובדי המזמינה בהתאם  DWHבניית ה 
לאיפיון שיבוצע ע"י המציע הזוכה. תמורה בגין האיפיון 

בלבד יבוצע בהתאם לשעות פיתוח שאינם  DWHלהקמת 
 . "בתכולת העבודה

 

מבקשים לאפשר שימוש  5 כללי 2.4  .6
בשרותי המפות של 
המוצר. במידה ומדובר 

ספציפית  GISבמערכת 
אנחנו מבקשים לקבל 

 עליה פרטים.

 3ראה תשובה 

ניהול הרשאות  5 2פרק  2.5  .7
למשתמשים הוא 
באחריות ענבל. ניתן 

ה בו יש לבצע רק במקר
 מיישם קבוע באתר.

במסמכי המכרז "נוסח  2.5ראה עדכון סעיף  התקבל:
ניהול ההרשאות יבוצע על ידי המזמינה,  -מעודכן"

הדרישה במסגרת המכרז הינה בנית תשתית לניהול 
 הרשאות.

על מנת לבצע בדיקת  5 2פרק  2.8  .8
תקינות מלאה יש צורך  
לעבוד במשותף עם צוות 

ע מענבל לצורך ביצו
 בדיקות קבלה.

במסמכי המכרז "נוסח  2.8ראה עדכון סעיף  התקבל:
ענבל תעמיד איש צוות מטעמה לליווי המציע  -מעודכן"

 הזוכה בתהליך.

אנחנו מעוניינים לספק  5 2פרק  2.9  .9
מסמכי תיעוד של היצרן 
לחלק מהנקודות בסעיף 

 זה.

התיעוד בסעיף זה מתייחס לתוצרים של האיפיון  נדחה:
ח לפרויקט הנדרש במסגרת מכרז זה. אין והפיתו

 רלוונטיות למסמכי התיעוד של היצרן.

הגדרת  2פרק  2.9.1  .10
השרותים 

 המבוקשים

 SOURCEמושגים כ  5

TO TARGET  יותר

ולא  DWHמתאימים ל
 .בטוח ישימים כאן

במסמכי המכרז "נוסח  2.9.1ראה עדכון סעיף  התקבל:
 החלטה לתתקב האיפיון ובמהלך )במידה -מעודכן"

  (.DWH לבניית
  .5 תשובה ראה בנוסף,

הגדרת  2פרק  2.10  .11
השרותים 

 המבוקשים

מבקשים לדעת מה נדרש  5
קט בעבודה בדיוק בפרוי

מעל סביבות העבודה 
ימות. בעיקר מול הקי

Panorama   ו

Reporting services. 

 מובהר כי: 
 בפרויקט הנוכחי אין קשר לפנורמה. 

ייקבע במסגרת האיפיון אם  – Reporting servicesלגבי 
 .בכך צורך היהי

הגדרת  2פרק  2.10.2  .12
השרותים 

 המבוקשים

לא ניתן להתחייב לגבי  5
סביבות עבודה עתידיות 

 מבלי לדעת מה הן.

במסמכי המכרז "נוסח  2.10.2ראה עדכון סעיף  התקבל:
 -מעודכן"

 בענבל" שיהיו עתידיות טכנולוגיות סביבות ו/או המשפט "

 ההזמנה. ממסמכי קיימח

יש להוסיף במוצר  5 2פרק  2.11  .13
ובתוצרים שפותחו 

 במסגרת המכרז.

 נדחה: 
 אין שינוי במסמכי ההזמנה. 

נבקש להבהיר כי  5 2מנהלה פרק  2.11  .14
אחריות המציע לתיקון 
תקלות, מכל סוג שהוא, 

 :נדחה
 אין שינוי במסמכי ההזמנה

 מובהר כי סייגים לאחריות מצויים ביתר מסמכי המכרז. 
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( אחריות 1)לא תכלול: 
לתיקון תקלות ברכיבי 
חומרה ו/או תוכנה אשר 

הכריז כי אינו היצרן 

 end of)תומך בהם עוד 

life)( ;2)  אחריות
לתיקון תקלות אשר 
נגרמו בשל מעשה ו/או 
מחדל המזמין ו/או מי 
מטעמו אשר נעשו בניגוד 
להוראות המציע ו/או 

( אחריות, 3היצרן; )
במישרין ו/או בעקיפין, 
לכל שינויים שיעשו על 
ידי המזמין ו/או מי 
מטעמו במערכת שלא 

 המציע. באמצעות

האם ניתן לעמוד בתנאי  6 מסמך מכרז 3  .15
הסף של המציע על ידי 
התחשבות בניסיונו של 

 קבלן משנה

 אין שינוי במסמכי ההזמנה -נדחה
מובהר כי אלא אם נאמר אחרת, על המציע לעמוד בנדרש 

 מו.בעצ

אם ההמלצה הינה  6 תנאי הסף 3.4  .16
מיקרוסופט )שהוא מוכר 
ישירות רישוי לענבל 
ביטוח( האם ניתן להגיש 
יחד עם מיקרוסופט את 

 ההצעה?

 ה. אין שינוי במסמכי ההזמנ -נדחה
 

נבקש לאשר כי לצורך  6 3מנהלה פרק  3.5  .17
עמידתו של המציע 
בתנאי סף זה )והמפ"ל(, 
יוכל המציע לייחס 

ון של קבלן משנה ניסי
מטעמו. נבקש להדגיש 
כי מתן אפשרות 
למציעים להגיש 
הצעותיהם תוך שילוב 
קבלן משנה ביחס 
לדרישות סעיף זה, לא 
רק שלא תפגע כלל 
בעורך המכרז, אלא 

מתן אפשרות זו  -להפך 
תאפשר למציעים להציע 
ניסיון נרחב ומגוון יותר 
באופן אשר ישרת את 

 עורך המכרז.

 ינוי במסמכי ההזמנהאין ש -נדחה

לא ברור על אילו  8 הזמנה 5.1.1  .18
 תצהירים עלינו לחתום

 מובהר כי:
כלל התצהירים המצורפים למסמכי ההזמנה כנספח א' 

כמו כן ראה וכל מקום הדורש אימות חתימה של עו"ד. 
 למסמכי ההזמנה 5 -ו 4פרקים 

האם הכוונה במתן  8 הזמנה 5.1.2  .19
חומר/מידע על החברה 

 עצמה?

 מובהר כי: 
 .הכוונה היא לכל המסמכים הנדרשים כצרופה לתצהירים
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מאחר וישנם מספר סוגי  11 כללי 6.7.2  .20
רישיונות, איזה יכולות 
 נדרשות לרישיון המוצע.

 מובהר כי:
 למסמכי ההזמנה.  8ראה נספח א' טופס מס' 

האם ניתן להפריד את  11 כללי 6.7.4  .21
מחיר השעה לשתי 

איש רמות: ראש צוות ו
 צוות

 התקבל
לנספח ב' )הצעת המחיר( במסמכי  5ראה עדכון סעיף 

 -המכרז "נוסח מעודכן"
"בגין שעת פיתוח נוספת של איש צוות שאינו ראש הצוות 

 משכר שעת פיתוח של ראש הצוות". 70% הסך של ישולם

1א.  .22  –נספח ב  
 הצעת מחיר

מבנה הרישוי הוא  15
מורכב יותר )יש שתי 

ו  Desktopסוגי רישוי 

server ויש צורך )
להוסיף הערות שנובעות 
מתנאי הרישוי של 

 היצרן.

 נדחה
 .אין שינוי במסמכי ההזמנה

 . 25ראה גם תשובה 

1א.  .23  –נספח ב  
 הצעת מחיר

מבקשים לפצל את סעיף  15
לתחזוקה של רשיונות  3

 בנפרד ותוצר בנפרד.

 נדחה
  .ההזמנהאין שינוי במסמכי 

1א.  .24  –נספח ב  
 חירהצעת מ

מבקשים לתמחר רישוי  15
ותחזוקת המוצר 

 בדולרים.

 נדחה
 אין שינוי במסמכי ההזמנה. 

1א.  .25 ישנם  BI -בכל מוצרי ה 15 הצעת מחיר 
-מחירים שונים ל

Power users 
 -ולמשתמשי קצה 

לאיזה מחיר יש 
להתייחס? )לרוב 
נדרשים מספר רשיונות 
בודדים של 

מפתחים/משתמשים 
חכמים שהם יקרים 

ומספר רב של  יותר
משתמשי קצה שהם 

 זולים יותר(

 מובהר כי:

משתמשי על, על המציע לקחת  2 -לא יהיו יותר מ .א
פרשים בחשבון בעת הוא מציע הצעה לרישיון בודד, הה

  . במובן זה המזמינה לא מעדכנת את הצעת המחיר

לבצע שינויים בהצעת  חל איסור חמורמובהר כי  .ב
מחיקה( והצעת המחיר )כגון הפרדה או תוספת או 

 שלא תמולא בהתאם לאמור בנספח, תיפסל. מחיר 

 1לנספח  2.6להזמנה וסעיף  2.7ראה עדכון סעיף  .ג
לנספח במסמכי המכרז "נוסח  )המפרט הטכני(

 -מעודכן"
 רישיונות 2 מתוכם ראשון בשלב רישיונות 17 אספקת"

  ."(POWER USERS) על" "משתמשי של יהיו
 

ר אילו תצהירים לא ברו 16 נספח א'  1/2  .26
 צריך

 כלל התצהירים המופיעים בהזמנה.

האם יש להציג את   16/17 נספח 7   .27
קורות החיים כנספחים 
כפי שצויין או בחוצצים 

 8כפי שהוגדר בעמוד 
 בהזמנה  -5פרק 

 . 5לפי פרק 

נספח א טופס  1.9  .28
8 

האם  –תאריך עברי  27
הכוונה להצגת תאריך 

 לועזי בעברית.

במסמכי המכרז "נוסח  1.9דכון סעיף ראה ע התקבל:
 -מעודכן"

 תימחק. " עברי" ההמיל

נספח א טופס  1.16  .29
8 

מבקשים לקבל דוגמא  27
 מה נדרש.

 מובהר כי:
יכולת לבחור לא להציג עמודות ו/או שורות שערך  -לדוג'

 nullבשדה מסויים הינו 

נספח א'  2.5  .30
 8טופס 

–האם סעיף זה הוא  28
 ?חובה? קיים/לא קיים

 הסעיף עודכן: התקבל:
 קיים/לא קיים

נספח א טופס  1.23  .31
8 

"ללא  יש להוסיף: 28
הוספה של אובייקטים 

 מבחוץ"

 הסעיף עודכן: התקבל:
 ו המילים "מתוך הכלי". פהתווס
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 – 1נספח     .32
המפרט 

 הטכני

מהם העולמות  28
העסקיים הנדרשים? 

 אילו עולמות תוכן?

 .  40ראה תשובה 

 – 1נספח     .33

פרט המ

 הטכני

מהם מקורות הנתונים  28
)איזה מע' מידע 

 קיימות(?

 .  40ראה תשובה 

 – 1נספח     .34

המפרט 

 הטכני

האם כולל ניתוח ובקרה  28
של עולם המסחר, 

 תעסוקה ותיירות?

 לא .

 – 1נספח     .35

המפרט 

 הטכני

האם הפרוייקט כולל   28
בקרה על מערך ניהול 

 הפרוייקטים?
 

 לא

 – 1נספח     .36

ט המפר

 הטכני

האם הפרוייקט כולל  28
ניתוח ובקרה על מערך 
ההלוואות, לוחות 
סילוקין וסיכוני אשראי 

 הכרוכים בכך?

 לא

 – 1נספח     .37

המפרט 

 הטכני

האם הפרוייקט כולל   28
ניתוח ובקרה של ביטוח 

 אלמנטרי

 לא

 – 1נספח   1.3.1.2  .38

המפרט 

 הטכני

האם למודלים הקיימים  30
בשימושכם כיום יש 

 Role base -מוש בשי

security ? 

 כן.

 – 1נספח     .39

המפרט 

 הטכני

בכמה מודלים עסקיים  30
מדובר? בכמה עולמות 

 מתונים?

 .  40ראה תשובה 

 – 1נספח     .40

המפרט 

 הטכני

מה מספר מקורות  30
המידע )מערכות 
תפעוליות(? מאילו 
בסיסי נתונים? כמה 
טבלאות רלוונטיות יש 

 בכל בסיס נתונים?

 :התקבל

במסמכי המכרז  1( בנספח 1)1.3.1ראה עדכון סעיף  .1
 התווספו המילים:  "נוסח מעודכן"

Dashboards"  דוחות +drill down." 

במסמכי המכרז "נוסח  2.10.3הוספת סעיף ראה  .2
 מעודכן" לפיו: 

"אצל המזמינה קיימת מערכת תפעולית אחת 

טבלאות  100-הכוללת כ Data Base Oracleמבוססת 
 טבלאות פענוח". 50-מידע, כ

 כמו כן מובהר כי: .3

ניתן למצוא  BI-דוגמא למידע שיופק ממערכת ה
 בקישור הבא:

http://www.economy.gov.il/Industry/Investme

ation.aspxntCenter/Grants/Pages/Public 

 – 1נספח     .41

המפרט 

 הטכני

 DWHהאם קיים  30
בארגון שניתן להתבסס 

 עליו?

 . 5ראה תשובה 

http://www.economy.gov.il/Industry/InvestmentCenter/Grants/Pages/Publication.aspx
http://www.economy.gov.il/Industry/InvestmentCenter/Grants/Pages/Publication.aspx
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 – 1נספח     .42

המפרט 

 הטכני

האם יש אפיון דרישות  30
למערכת שניתן להעביר 

 לעיון?

 מובהר כי:
ובמכרז מצוינת המסגרת  עניין זה במסגרת תכולת העבודה

 מציעתבצע יחד עם ההאיפיון י הכללית של הדרישות.
 . הזוכה בשיתוף עם הלקוח

 – 1נספח     .43

המפרט 

 הטכני

באופן כללי חסרים  30
נתונים לגבי כמויות בכל 

 - Backend-אזור ה
מקורות הנתונים 
והמודלים בכדי לתת 

 FIX-הערכת מחיר ב
 לפרויקט.

 40 תשובהראה 

 – 1נספח  1.3.1  .44
 מפרט טכני

על מנת להציע מחיר  30
שת הגדרה פיתוח נדר

 30מפורטת יותר של 
 לוחות העבודה.

 40 תשובהראה 

 - 1נספח    .45
 מפרט טכני

מבקשים מקום במענה  30
להתייחס לחלק 
מהדרישות המופיעות 

 לצורך דיוק במענה.

 אין שינוי במסמכי ההזמנה.

 - 1נספח  1.3.1  .46
 מפרט טכני

 –תכולת עבודה  30
מבקשים לקבל פירוט 

דה ובלתכולת הע
לוחות  30 הנדרשת ב

העבודה או לחילופין 
 דוגמאות מייצגות 

 40 תשובהראה 

 - 1נספח  1.3.1  .47
 מפרט טכני

מבקשים התייחסות  30
למקרים בהם לא נדרש 

ETL  תהליך הטעינה
 יתבצע דרך הכלי עצמו

במסמכי  1( לנספח 2) 1.3.1ראה עדכון סעיף  התקבל:
 -המכרז "נוסח מעודכן"

במהלך האפיון כאמור בהבהרה  DWH"במידה ויוקם 
 בנייה ובדיקת תהליך  -למסמכי המכרז 2.10בסעיף 

ETL כולל כתיבת מסמכי תיעוד. במידה ולא יוקםDWH  
הטעינה תתבצע ע"י הכלי עצמו, והמציע הזוכה יבצע 

כתיבת  כולל  –אפיון, בנייה ובדיקת תהליך הטעינה 
 מסמכי תיעוד".

 – 1נספח  1.3.1  .48
המפרט 

 הטכני

מכמה מקורות מידע  30
)בסיסי נתונים( נדרש 

 להביא הנתונים?

 40ראה תשובה 

 – 1נספח  1.3.1  .49
המפרט 

 הטכני

מה מספר הטבלאות  30
בבסיסי המידע של 

 מקורות המידע?

 40ראה תשובה 

 – 1נספח  1.3.1  .50
המפרט 

 הטכני

כמה נושאים עסקיים /  30
עולמות תוכן נכללים 

 בדשבורדים ?

 40ראה תשובה 

 – 2נספח  2.2.6  .51
 אמנת השרות

 0מבקשים להוסיף שלב  32
ימי עסקים  30 –

מהודעה על זכיה לצורכי 
 התארגנות.

ביצוע  – 1מספר סידורי 
 10האיפיון המפורט תוך 
 30-ימים אינו מעשי ל

Dashboard מבקשים.
ימי  30 -להאריך ל

 עסקים .

 אין שינוי במסמכי ההזמנה. -נדחה
כי התקופה שבין יום חתימת ההסכם ועד ליום מובהר 

 3-המוערך בכ הזמנת העבודה יהיה זמן התארגנות
 שבועות.
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יש  – 3מספר סידרי 
 ימי עסקים. 90לעדכן ל 

 – 5מספר סידורי 
 30-מבקשים להאריך ל 

 ימי עסקים.

אמנת  2נספח  2.3  .52
 השירות

נבקש למחוק את  34
ההתייחסות "לשביעות 
רצון", שכן המדובר 

 סובייקטיביבמונח 
 ואמורפי שאיננו מדיד.

במסמכי  2( לנספח 2) 1.3.1ראה עדכון סעיף  התקבל:
המילים" לשביעות רצון  -המכרז "נוסח מעודכן"

לביצוע כלל המזמינה" יימחקו ובמקומן יבואו המילים: "
 הנדרש מהמציע הזוכה".

 

 – 2נספח  3.1  .53
אמנת 

 השרות.

יש לשנות את שעות  35
 8:00-17:00המענה ל 

במסמכי המכרז  2לנספח  3.1ראה עדכון סעיף  התקבל:
תימחק ובמקומה תבוא " 8"ספרה ה -"נוסח מעודכן"

 ".7: "הספרה
 

אמנת  2נספח   2.4.1  .54
 השירות

נבקש לבטל ו/או  35
להפחית את הפיצוי 

בגין אבני  המוסכם
אנו סבורים  שכן הדרך

כי לרשות המזמינה 
עומדים סעדים רבים 
ומספקים מעל ומעבר 

זה, ואין צורך בהסכם 
 בפיצוי המוסכם הנ"ל.

כמו כן, נבקש לקבוע 
תקרה כוללת של 
פיצויים מוסכמים אשר 

 5%לא תעלה על סך של 
מהתמורה הכוללת 

 במסגרת המכרז.

 אין שינוי במסמכי ההזמנה.  -נדחה
 מובהר כי יש די כלים למניעת הטלת הקנסות. 

אמנת  2נספח  2.4.2  .55
 השירות

 נבקש להחריג את 35
 2.4.1ולתו של סעיף תח

אי  גם עבור מקרים בהם
זמנים העמידה בלוחות 

נגרמה עקב מעשה ו/או 
צד  ענבל ו/או מחדל של

ג' כלשהו או עקב מעשה 
 שאינו בשליטת הספק.

 אין שינוי במסמכי ההזמנה. -נדחה
 . 2.4.2.2מובהר כי סעיף כזה כבר קיים בסעיף 

"הספק יחל  –יש לתקן    3.3.3  .56
 3בתוך לטפל בתקלה 

ימי עבודה". מאחר 
ותיקון תקלה דורש 
לעיתים את מעורבות 
היצרן לא ניתן להתחייב 

ימי  3לתיקון תוך 
 עבודה.

 נדחה
צריך להיות מומחה  מובהר כי ספק שמספק את הרישוי

  לעניין התוכנה שהוא מספק. 

 – 2נספח  3.3.3  .57
אמנת 

 השירות

ניתן להתחייב על תחילת  35
הטיפול בבעיה ועל 

יפותו, אך לא ניתן רצ
להתחייב על מועד תיקון 

 התקלה.

במסמכי המכרז  2לנספח  3.3.3ראה עדכון סעיף  התקבל:
המילה "יתקן" תימחק ובמקומה יבואו  -"נוסח מעודכן"

  המילים "יחל לתקן".
 

 – 2נספח  3.4  .58
אמנת 

השרות. 
 מנגנון קנסות

מבקשים לתקן את סעיף  36
זה להתיחסות לתחילת 

 3.3שמוגדר  טיפול כפי

 :התקבל  
במסמכי המכרז "נוסח  2לנספח  3.4ראה עדכון סעיף 

 המילה "בתחילת" נוספה לפני המילה "תיקון".  -מעודכן"
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אמנת  2נספח  3.4  .59
 השירות

נבקש לבטל ו/או  36
להפחית את הפיצוי 

בגין שירותי  המוסכם
אנו  התחזוקה שכן

סבורים כי לרשות 
המזמינה עומדים 

ומספקים סעדים רבים 
מעל ומעבר בהסכם זה, 
ואין צורך בפיצוי 

 המוסכם הנ"ל.
כמו כן, נבקש לקבוע 
תקרה כוללת של 
פיצויים מוסכמים אשר 

 5%לא תעלה על סך של 
מהתמורה הכוללת 

 במסגרת המכרז.

 נדחה
 אין שינוי במסמכי ההזמנה. 

אמנת  2נספח  3.4.5  .60
 השירות

 נבקש להחריג את 36
תחולתו של מנגנון 

סות גם עבור מקרים הקנ
עקב  םנגר האיחור בהם

 מעשה ו/או מחדל של
צד ג' כלשהו  ענבל ו/או

או עקב מעשה שאינו 
 בשליטת הספק.

 בטרם התיקון(.  3.4.5.3) 3.5.5.3ראה סעיף 

הסכם  5.1.1  .61
 ההתקשרות

 5יש סתירה בין סעיף  40
 1.7בהסכם לבין סעיף 

 3עמוד 

 מובהר כי :
ההתקשרות הראשונה  הסעיף בהסכם תוקן. תקופת

 שנות תחזוקה .   3כוללת 

62.  2 

+ 

6 

 38 הסכם
+ 

40 

נבקש למחוק את 
ההתייחסות "לשביעות 
רצון" בהגדרת 

"השירותים 
המבוקשים", שכן 
המדובר במונח 
סובייקטיבי ואמורפי 

 שאיננו מדיד.

 נדחה
מובהר כי שביעות הרצון בעניין זה הינו ביצוע כלל המוטל 

 על הספק. 

נבקש להאריך את מועד  40 םהסכ 5.4  .63
ההודעה המוקדמת 

ימים  60לפרק זמן של 
 16.1)בהתאם לסעיף 

 להסכם(.

 נדחה חלקית
 ימים.  30 -שני הסעיפים עודכנו ל

נבקש להוסיף לסעיף זה  43 הסכם 12.7  .64
את החריגים המקובלים 
לחובת הסודיות 
הכלולים במסגרת נספח 

 .6א' טופס מס' 

 נדחה
 ההזמנהאין שינוי במסמכי 

הסכם  15.1  .65
 התקשרות

באחריות  א"הספק ייש 44
מלאה לכל נזק ו/הפסד" 

האם ניתן להגביל  –
סעיף זה לנזק ישיר 

 בלבד?.

 נדחה
 להסכם 15.4ראה סעיף 

66.  15.1 

+ 

20.1 

 44 הסכם
+ 

51 

נבקש לקבוע כי אחריותו 
של הספק הינה לכל נזק 
על פי דין ולמעט נזק בגין 

 נדחה
 להסכם 15.4ראה סעיף 
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מעשה או מחדל אשר 
 שליטת הספק.אינם ב

הסכם  15.2  .67
 התקשרות

האם ניתן להוסיף  45
לסעיף  הגבלה לנזק 

 ישיר בלבד?.

 65ראה תשובה 

הסכם  15.4  .68
 התקשרות

האם ניתן לבטל סעיף  45
 זה?

 אין שינוי במסמכי ההזמנה  נדחה

69.  15.2 

+ 

20.4 

 45 הסכם
+ 

51 

באשר לתנאי השיפוי, 
כי אנו נבקש לקבוע 

השיפוי יעשה על פי 
פס"ד חלוט בלבד 

( 1ובכפוף לכך ש: )
מסמכי התביעה או 
הדרישה יועברו לספק 
מיד עם קבלתם אצל 

( תינתן 2המזמינה )
לספק אפשרות לנהל את 
קו ההגנה של עצמו )בין 
היתר על ידי מינוי יועץ 

( לא 3משפטי מטעמו(, )
ייחתם על ידי המזמינה 
כל הסכם פשרה עם 

א הסכמת התובע, לל
 הספק בכתב ומראש.

 התקבל חלקית
 :15.5נוסף סעיף 

מבלי לגרוע באחריות הספק, ככל שהוגשה תביעה או 
התנהל הליך כנגד ענבל, עבור נזק שנגרם לצג ג' באמצעות 

ידע את הספק ותאפשר לספק להצטרף יהספק, ענבל ת
 . ככל שהדבר יהיה אפשרי להליכים

 

ב בו על מנת למנוע מצ 45 הסכם 15.4  .70
הסיכון של הספק 
בפרויקט זה עולה על 
הסיכוי מבחינתו, נבקש 
להגביל את תקרת 
אחריות הספק לנזקים 
ישירים בלבד שייגרמו 
למזמינה עקב מעשה או 
מחדל של הספק בקיום 
התחייבויותיו במסגרת 
השירותים, ולא תעלה 
בכל מקרה על סך 
התמורה ששולמה לו 

 -בפועל מכח הסכם זה ב
אשר קדמו החודשים  12

למועד היווצרות עילת 
 התביעה.

 .אין שינוי במסמכי ההזמנה נדחה
 להסכם 15.4ראה סעיף 

71.  17 
פסקת 
 הרישא

לאור המקובל בשוק  47 הסכם
 הביטוח מבוקש כי:

לאחר המילים:  .א
"ענבל חברה 
לביטוח בע"מ" 
יבוא: "בהתאם 
להרחבי השיפוי 

 המפורטים להלן"

לאחר המילים: "את כל 
נאים הכיסויים והת

הנדרשים" יבוא: 
 "להלן".

 אין שינוי במסמכי ההזמנה. נדחה
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מבוקש כי בסעיף קטן ד  47 הסכם 17.1  .72
תיווסף סיפא "היה 
 וייחשבו לעובדי הספק".

 אין שינוי במסמכי ההזמנה. נדחה

 מבוקש כי: 48 הסכם 17.3  .73

אחרי  -סעיף קטן א  .א
המילים: "את 

"על : אחריותו" יבוא
 פי דין".

במקום  -סעיף קטן א .ב
"בהתאם למכרז" 
יבוא: "בקשר 

 למכרז".

 – גבסעיף קטן  .ג
המילה: "שנה" 
תמחק ובמקומה 
יירשם: "ולתקופת 

 ביטוח.

המילה: "לפחות"  .ד
בתקופת הגילוי 

 תימחק.

לאחר המילים : 
"אחריות צולבת" יבוא: 

"אולם חבות מדינת 
ישראל משרד החינוך 

אינה  צד בכלפי 
 מבוטחת".

 הבקשה נדחית.  .א

 דחית. הבקשה נ .ב

 הבקשה נדחית.  .ג

 הבקשה נדחית.  .ד

, ניתן לציין את המילים :"אולם כחלופההבקשה נדחית. 
 –הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד מדינת ישראל 

 משרד הכלכלה, ענבל חברה לביטוח בע"מ".

)י( 17.4  .74 הסכם  
 התקשרות

יש למחוק את המילים  49
"לכל המאוחר שבועיים 
לפני" ובמקומן לציין 

 "עם".

 אין שינוי במסמכי ההזמנה. נדחה

סעיף ט מבוקש כי  49 הסכם 17.4  .75
במקום המילים : "מדי 
שנה בשנה" יבוא: "מדי 
תקופת ביטוח" )פסקה 

 אחת לפני האחרונה(.

מבוקשת "  -סעיף י
שבועיים"  והחלפתה 

 ב"שבוע".

משנה אזי הבקשה  שונהככל שתקופת הביטוח  -סעיף ט'
 תאושר. 

 קשה נדחית.הב -סעיף י'

נבקש הבהרתכם כי  49 הסכם 18  .76
זכויות הקניין הרוחני 
המבוקשות בסעיף לא 
יחלו לגבי כל תוצרים 
קיימים שימסרו או 
יסופקו טרם תחילת 
ההסכם ובכלל זה ידע 
ומיומנויות של הספק, 
שפותחו על ידי הספק 
שלא במסגרת הפרויקט 
או שאינם ייחודיים 

, לרבות המזמינהעבור 
ודה, ידע שיטות עב

 know howמקצועי, 
 מתודולוגיות ורעיונות.

מבלי לגרוע בזכויות ענבל בתוצרי השירותים ולמען הסר 
, מובהר כי זכויות קניין רוחני כלפי מוצריםספק 

וכו', שהיו ערב חתימת ות, שיט, מתודולוגיות רעיונות
 ההסכם שייכות לספק ישארו של הספק. 

 

קיזוז  נבקש להבהיר כי 51 הסכם 21.1  .77
יבוצע בכפוף למתן 

 להסכם 4.2.5ראה סעיף 
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הודעה בכתב לספק של 
יום מראש ומתן  14

הזדמנות להשמיע 
 טענותיו.

2ב  .78 טופס אישור  
קיום 

 ביטוחים

יש למחוק "לא יפחת  53
 מסך" ל "על סך"

 אין שינוי במסמכי ההזמנה. נדחה

3ב  .79 טופס אישור  
קיום 

 ביטוחים

 ין שינוי במסמכי ההזמנה.א נדחה יש להוסיף כאופציה 53

טופס אישור  ג  .80
קיום 

 ביטוחים

למחוק את המשפט :"  53

combined 

products….” 

 התקבל חלקית:
 כי המשפט הבא יצוין :  בתנאייתקבל שינוי  

    ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES 

ERRORS OR OMISSONS 

    . AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE       
 

שור קיום אי ג.  .81
ביטוחים/בי

טוח אחריות 
 מקצועית

לחברתנו ביטוח אחריות  53
 500מקצועית על סך 

אלף ש"ח.   בקשתנו:  
אישורכם לביטוח 

 בסכום זה.  

  הבקשה נדחית.
לציין גבולות אחריות בש"ח וזאת כל עוד כי ניתן  מובהר

אינם פחותים משער ההמרה בש"ח עפ"י הדולר היציג. 
 למקרה ולתקופת ביטוח.₪   2,000,000 -במקרה דנן, כ

אישור קיום  ביטוח  .82
 ביטוחים

מבוקש כי תצוין כתובת  53
 למשלוח דואר רשום

 התקבל
 נוספה כתובת בנספח. 

ביטוח   .83
חבות 
מעבידי

 ם

אישור קיום 
 ביטוחים

מבוקש כי המילים: "לא  53
יפחתו מסך" תוחלפנה 
במילים: "הינם בסך 

 של".

ניתן מבוקש להבהיר כי 
לערוך את הביטוח יהיה 

גם בש"ח ובלבד שלא 
 םיפחת משווה ערך לסכו

 ן.הדולרי שצוי

מבוקשת מחיקת 
 המילה: ")שנה(".

תיווסף  4בסעיף קטן 
סיפא "היה וייחשבו 

 לעובדי הספק".

 הבקשה מאושרת.  .א

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

 הבקשה מאושרת.  -שתקופת הביטוח שונה משנהככל  .ג

 הבקשה מאושרת. .ד

 
בנספח לעיל מובהר כי המזמינה תקבל שינויים שאושרו 

 ככל שיבוצעו ע"י המבטח. 

ביטוח   .84
צד 

 שלישי

אישור קיום 
 ביטוחים

מבוקש כי המילים:  
"שלא יפחת מסך" 
תוחלפנה במילים: 

 "הינם בסך של".

מבוקש להבהיר כי ניתן 
וך את הביטוח יהיה לער

גם בש"ח ובלבד שלא 
יפחת משווה ערך לסכום 

 הדולרי שצוין. 

מבוקשת מחיקת 
 המילה: ")שנה(".

 הבקשה מאושרת. .א

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

 הבקשה מאושרת. -ככל שתקופת הביטוח שונה משנה, .ג

נה תקבל שינויים שאושרו בנספח ככל מובהר כי המזמי
 שיבוצעו ע"י המבטח.

ביטוח   .85
אחריות 
מקצועי

ת 
וחבות 
 מוצר

אישור קיום 
 ביטוחים

 מבוקש כי: 53

מבוקשת החלפת  .א
המילה: "בהתאם" 

 במילה: "בקשר".

 – 3בסעיף קטן  .ב
המילה: "ולשנה" 

 הבקשה מאושרת. .א

 הבקשה מאושרת.  -ככל שתקופת הביטוח שונה משנה, .ב

 הבקשה מאושרת. .ג

הבקשה נדחית. כחלופה, ניתן לציין את המילים  .ד
הספק כנגד מדינת :"אולם הכיסוי לא יחול על תביעות 

 משרד הכלכלה, ענבל חברה לביטוח בע"מ". –ישראל 
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תמחק ובמקומה 
יירשם: "ולתקופת 

 ביטוח.

המילה: "לפחות"  .ג
בתקופת הגילוי 

 ימחק.ת
לאחר המילים : 
"אחריות צולבת" יבוא: 
"אולם חבות 
ענבל.....מדינת ישראל 
משרד הכלכלה כלפי 

 הספק אינה מבוטחת".

 

מובהר כי המזמינה תקבל שינויים שאושרו בנספח ככל 
 שיבוצעו ע"י המבטח.

 
 
 
 

 
 בברכה,                                                                                           

 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 

 


