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הזמנה0  #

 מפרט0 חוזה
 תשובה שאלה סעיף 

1.  

 -מסמך א' 
הוראות 

 למשתתפים
1.2.1 

מועד הגשת ההצעה הנקוב 
בסעיף אינו תואם את המועד 
הנקוב בטבלה, נבקש להבהיר 
כי המועד הנכון להגשת 
ההצעות הוא המועד הנקוב 

 5029בשעה  10.20.02 -בטבלה 

 
מועד ההגשה הינו ביום 

 10:11עד לשעה  10.10.21
 בבוקר.

 

2.  

 .2 1.1נספח 

באשר לדרישה להצהרה ביחס 
המציע הינו חברה  -לבעל זיקה 

בת של חברה ציבורית, אשר 
נשלטת, בשרשור ע"י חברה 
ציבורית זרה. בשים לב שלבעלי 

קשר לפעילות השליטה אין 
המציע ו/או ליכולתו לעמוד 
בתנאי המכרז, ולאור המבנה 
התאגידי המתואר וממילא 
המציע אינו יכול להצהיר בשם 
בעלי השליטה בו, מבוקש כי 
ההתייחסות בסעיף זה תהא 
למציע ולמנהליו המוזכרים 
לעיל, ולא לבעלי השליטה )ככל 
שבקשתנו לא תתקבל, ההצהרה 

ידיעה יכולה להינתן למיטב ה
 בלבד(.

 הבקשה נדחית

1.  

מפרט עבודות  מסמך ב' 
 והצעת מחיר 

נבקש להבהיר כי בנוסף לתנאי 
המכרז, ניתן יהיה להציע 
ספקים נוספים שווי ערך 
למבוקש במכרז לדוגמא: 

LENOVO,DELL,HP . 

 הבקשה נדחית 

4.  

 )ח(5)ו(, 5 הסכם

נבקש להבהיר כי מבצע 
לבצע  השירותים מחוייב

הוראות כאמור ובלבד שלא 
יסתרו את הוראות ההסכם 

 והמכרז.

פנה במקרה של סתירה י
מבצע השירותים בכתב 

שייתן מטעם העירייה למנהל 
לו הוראות בכתב כיצד עליו 

 .לנהוג
5.  

 )ח(5 

נבקש לקבוע כי ביקורת כאמור 
תתבצע בתיאום מראש עם 
מבצע השירותים, בשעות 
העבודה המקובלות ובאופן 
שלא יפריע למהלך העבודה של 

 מבצע השירותים. 

 אין שינוי בסעיף .
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0.  

 )ב(7 

נבקש לקבוע כי הארכת 
ההתקשרות תתבצע בהודעה 
בכתב למבצע השירותים לפחות 

תקופת יום לפני סיום  11
ההתקשרות או תקופת 
ההארכה הרלוונטית, לפי 

 העניין.

 הבקשה מתקבלת. 

7.  

 )ה(7 

נבקש לקבוע כי סיום 
ההתקשרות כאמור בסעיף זה 

לפחות  11ייעשה בהודעה בכתב 
יום לפני מועד הסיום. נבקש  11

להבהיר כי אף אם בחרה 
העיריה תסיים את ההתקשרות 
כאמור בסעיף, היא תשלם 

השירותים עבור מלוא למבצע 
השירותים שבוצעו עד מועד 
סיום ההתקשרות בפועל וכן 
תישא בהוצאות לצדדי ג' 
שהוציא מבצע השירותים 
לצורך ביצוע השירותים ואשר 

 אינן ניתנות לביטול.
הערה זו רלוונטית גם לסעיף 

 להסכם. 02

 אין שינוי בסעיף. 

8.  

 8 

נבקש להבהיר כי מבצע 
באחריות השירותים לא יישא 

לעיכובים בלוחות הזמנים 
הנובעים מנסיבות שאינן 
בשליטתו, כמו נסיבות של כח 
עליון או מעשה או מחדל של 

 העירייה או מי מטעמה.

 אין שינוי בסעיף.

0.  

 א.0 

נבקש למחוק את המילים 
"בכפוף לאישור תקציבי", על 
העירייה לדאוג לאישור תקציבי 
לפני הוצאה של הזמנת עבודה. 

ייתכן שמבצע השירותים לא 
יבצע שירותים ויספק ציוד 
שהוזמן על פי הזמנת עבודה 
והתמורה לא תשולם לו בגין 

 היעדר אישור תקציבי.

הזמנת עבודה חתומה, 
 משמעותה שיש תקציב.

11.  

 ב.0 

נבקש לקבוע כי אישור החשבון 
או העברת הערות מפורטות 

ימים  7לתוכנו תיעשה בתוך 
ממועד המצאת החשבון 
לעירייה. כמו כן, נבקש להבהיר 
כי לא יעוכב תשלום סכומים 

 אשר אינם במחלוקת.

יד עם אישור חשבון מבוצע מ
האספקה. מועבר לתשלום 

 בהתאם להסכם.
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11.  

 .ג.11 

נבקש לקבוע, כי חילוט הערבות 
יבוצע אך ורק במקרה של 
הפרה יסודית וזאת לאחר 

יום  11הודעה מראש ובכתב של 
ארכה לתיקון ההפרה ומתן 

 בטרם חילוט הערבות.
כי הסכום  כמו כן, נבקש

שיחולט ישקף את הנזק שנגרם 
בפועל וכי הערבות לא לעירייה 

 תהווה פיצוי מוסכם.

 אין שינוי בסעיף.

12.  

 .ד11 

נבקש למחוק את הסעיף, שכן 
משמעות הדרישה לחידוש 
ערבות כל אימת שהערבות 
מחולטת היא מתן ערבות בלתי 
מוגבלת בסכום, הדבר אינו 
מקובל ואין לו הצדקה. סכום 
הערבות נקבע לא בכדי ביחס 
להיקף ההתקשרות ולמקובל 
במקרים כאלה. אם נגרם נזק 

גם זכות  לעירייהמעבר לכך, יש 
זכויות אחרות לפי  תביעה ו/או

 .פי דין-הסכם זה ועל

 אין שינוי בסעיף. 

11.  

 .א.10 

  נבקש להוסיף לאחר המילים
"תחול אחריות" את המילים 

 "על פי דין".
  נבקש למחוק את המילה

"ולפצות", התחייבות מבצע 
 השירותים היא לשיפוי.

 נבקש למחוק את המילים "מייד 
עם דרישתה הראשונה" 
 ולהוסיף נוהל שיפוי מקובל לפיו

חובת מבצע השירותים לשיפוי 
תהא כפופה לכך שהעירייה 
תודיע לו על כל תביעה או 
דרישה, תעביר לו את השליטה 
על ניהול ההגנה או המו"מ 
לפשרה ותשתף עימו פעולה 
באופן סביר. בכל מקרה 
העירייה לא תתפשר בכל תביעה 

ור ללא הסכמת או דרישה כאמ
מבצע השירותים מראש ובכתב. 
מבצע השירותים ישפה את 
העירייה בכפוף לקבלת פסק דין 
שאין עליו עיכוב ביצוע או 
הסכם פשרה מאושר ובסכומים 

 שיקבעו שם. 

 אין שינוי בסעיף.

14.  

 .ב.10 

נבקש להחיל גם כאן את נוהל 
השיפוי המבוקש בהערה לסעיף 

.א. לעיל ולתקן את הסעיף 10
 בהתאם.

 אין שינוי בסעיף.
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15.  

 .ג )חדש(10 

נבקש להוסיף, כמקובל 
הגבלת בהתקשרויות מסוג זה, 

 מבצע השירותיםאחריות, לפיה 
ו/או מי מטעמו יישאו באחריות 
לנזק ישיר בלבד ולא יישאו 
באחריות לכל נזק עקיף, 
תוצאתי, מיוחד או עונשי 

מי ו/או  לעירייהשייגרם 
לצד שלישי מטעמה ו/או 

כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, 
אובדן נתונים, שחזור תוכנות 
ו/או עלויות השבתה, הפסד 
רווח ו/או פגיעה במוניטין. 
הגבלות האחריות כאמור 
תחולנה לגבי כל תביעה מכל 
סוג שהוא, תהא עילתה אשר 
תהא, בין חוזית, בין נזיקית 

מבצע ובין אחרת. גבול אחריות 
ין נזק לפיצוי בג השירותים

כוללת  ישיר, לא יעלה על תקרה
מצטברת בגובה סך התמורה ו

בפועל במהלך  לואשר שולמה 
החודשים אשר קדמו  12

 להיווצרות עילת הנזק.

 אין שינוי בסעיף.

10.  

 18 

  נבקש כי זכות הקיזוז תחול רק
ביחס לסכום קצוב ולא ביחס 

 לנזקים שלא הוכחו. 

 להגביל את זכות הקיזוז  נבקש
זה  הסכםלתשלומים עפ"י 

 בלבד. 

  נבקש הודעה מראש ובכתב של
 ימים טרם ביצוע הקיזוז. 7

 אין שינוי בסעיף.

17.  

 10 

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

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

 מבצע השירותים.

 אין שינוי בסעיף.

18.  

 .א.21 

נבקש להבהיר כי תינתן למבצע 
השירותים התראה וארכה של 

יום לתיקון ההפרה ואם לא  11
תוכל העירייה תיקן רק אז 

 לסיים את ההתקשרות.

 אין שינוי בסעיף.
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 אין שינוי בסעיף. יום. 01-יום ל 14-נבקש לתקן מ .1.ד.21   .10

21.  
 .2.ד.21 

"והליכים  -נבקש להוסיף 
כאמור לא בוטלו או הוסרו 

 יום". 01בתוך 

 אין שינוי בסעיף.

21.  

 .4.ד.21 

"ולא תיקן את  -נבקש להוסיף 
יום  11בתוך הטעון תיקון 

ממתן הודעה בכתב בדבר 
 ההפרה".

 אין שינוי בסעיף.

22.  
 .5.ד.21 

נבקש להוסיף "ולא תיקן בתוך 
יום ממתן הודעה בכתב  11

 בדבר העיכוב".

 אין שינוי בסעיף.

21.  

 7.ד.21 

נבקש להוסיף "ולא תיקן את 
הטעון תיקון בתוך זמן סביר 
ממועד קבלת הודעה בכתב 

 בדבר ההפרה".

 בסעיף.אין שינוי 

24.  

 .א.27 

  נבקש להפחית את גובה הפיצוי
המוסכם לסכום סביר ביחס 
להיקף ההתקשרות בגובה 

 ש"ח . 5,000

  נבקש לקבוע כי הוראות הסעיף
יחולו רק ביחס להפרה יסודית 
של ההסכם שלא תוקנה על ידי 
מבצע השירותים בתוך זמן 
סביר ממתן הודעת העירייה 
בכתב אודות ההפרה האמורה. 

זה סביר לדרוש סעד של אין 
פיצוי ללא הוכחת נזק על כל 
הפרה של ההסכם, גם אם 
מדובר בהפרה זניחה שאינה 

 תגרום לעירייה לנזק ממשי.
  נבקש להבהיר כי לא ייגבה

פיצוי מוסכם בגין הפרה 
שנגרמה בנסיבות שאינן תלויות 
במבצע השירותים כמו מעשה 
או מחדל של העירייה או מי 

של כח מטעמה או נסיבות 
 עליון.

  סך הפיצויים המוסכמים שיגבו
ממבצע השירותים על פי הסכם 
זה יהיה מוגבל בתקרה כוללת 

 ש"ח  11,111ומצטברת בגובה 

 אין שינוי בסעיף.

אין התייחסות לקנסות במפרט  .ב.27   .25
 נבקש למחוק את הסעיף. -

 .נמחק –ב' 27סעיף 

20.  
 .ג.27 

נבקש למחוק את המילים "ו/או 
הקנסות האמורים סכום 

 בנספח א".

 הבקשה מתקבלת.
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27.  

 .ד27 

נבקש למחוק את המילים 
"ומבלי שתהא חייבת להפקיד 
ערבות כל שהיא בקשר לכך", 
הפקדת ערבות בבקשה לצו 
מניעה נועדה להבטיח שלא 
יוגשו בקשות לצווי מניעה 
מקום שהדבר אינו מוצדק 
ונחוץ, אין הצדקה לפטור את 
העירייה מחובת הפרקדת 
ערבות כאמור מקום בו היא 
סבורה כי היא זכאית לצו 

 מניעה כנגד מבצע השירותים.

 אין שינוי בסעיף.

28.  

  

האם קיימת אפשרות להציע 
מוצרים שווה ערך מבחינה 
טכנולוגית למפרט הטכני 

 במכרז? 

 הבקשה נדחית.

מפרט פרק   .20
א' מחשבים 

 נייחים

הדרישה הינה למחשב נייח  1
Lenovo    נבקש לאפשר להציע

הזהה  Hpגם מחשב של 
 בתכונותיו למחשב הנדרש 

 הבקשה נדחית. 

מפרט פרק ג'   .11
 טבלטים

, כיום   EOLהדגם הנ"ל הוכרז  7
נמכר דגם חדיש יותר, נבקש 

לעכן את הדרישה לדם העדכני, 
כ"כ נא לציין כמה זיכרון נדרש 

 למחשב טבלט 

ניתן לספק דגם חדש יותר 
  GB 4של  ramבעל זיכרון 

 GB 128וזכון אחסון 

מפרט פרק   .11
ה' ציוד 

 תקשורת 

נקודת תקשורת 
 אלחוטית 

 נבקש להציע  מוצר זהה של 
HPE Aruba 

 לא ניתן 

מפרט פרק   .12
ה' ציוד 
 תקשורת

מתגי תקשורת 
Juniper  

 נבקש להציע  מוצרים זהים של 
HPE Aruba 

 לא ניתן

מפרט פרק   .11
ה' ציוד 
 תקשורת

GBIC Juniper   נבקש להציע מוצר זהה של
HPE Aruba 

 לא ניתן

הסכם   .14
 התקשרות

סעיף  :ערבות ביצוע
11 

צויין בסעיף זה כי הערבות הנה 
 ש"ח 11,111ע"ס 

)הצעה( הינה  ערבות מכרז
 לפחות.  ₪ 11,111ע"ס 

ערבות הביצוע הינה ע"ס 
21,111 ₪ 

-  
 

15. 

סח הערבות נו 'נספח ג
הבנקאית לביצוע 

דוגמא )החוזה 
 )בלבד

 21,111) האם הסכום המצויין
הנו דוגמא בלבד, ויש צורך ₪ ( 

ת סכום הערבות ע"ס לרשום א
ין בסעיף כמצו₪  11,111

 בערבות ביצוע.11

)הצעה( הינה  מכרזערבות 
 לפחות. ₪ 11,111ע"ס 

ערבות הביצוע הינה ע"ס 
21,111 ₪ 
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 ועדת מכרזים
 

 
 
 
 
 
 
 

 'מסמך ב .10
 מפרט

והצעת 
 המחיר

פרק א' מחשבים 
 נייחים

איזה אחריות נדרשת 
 למחשבים הנייחים?

 שנה אחריות באתר הלקוח

1
0 

17. 

 'מסמך ב
מפרט 

והצעת 
 המחיר

פרק ב' מחשבים 
 ניידים

איזה אחריות נדרשת 
 למחשבים הניידים?

 שנה אחריות באתר הלקוח

 
18. 

 'מסמך ב
מפרט 

והצעת 
 המחיר

פרק ב' מחשבים 
 ניידים

איזה אחריות נדרשת 
 למחשבים הניידים?

 הלקוחשנה אחריות באתר 

 
10. 

 הסכם
 התקשרות

תקופת  7סעיף 
 :ההתקשרות

לאיזה הקשר מתייחס סעיף זה 
? 

 . השאלה אינה ברורה

 
41. 

נבקש לקבל את רשימת  מסמך ב' מפרט
 הפריטים בקובץ אקסל

 הבקשה נדחית. 

 
41. 

מקובל בתחום מינימום הזמנה  כללי חוזה
 בתוספת מע"מ₪  451של 

 הבקשה מתקבלת. 

 
42. 

מה מספר נקודות האספקה?  כללי חוזה 
נבקש לקבל את רשימת 

 הנקודות?

 השאלה לא ברורה.

 
41. 

מה הם זמני האספקה? מקובל  כללי חוזה
ימי  7בתחום זמן אספקה של 

 עבודה 

 הבקשה מתקבלת.

 
44. 

נבקש לדחות את מועד הגשת  כללי כללי
 המכרז.

 הבקשה נדחית

 
45. 
 

 

 10ע"מ 
מסמכי 
 המכרז

שורה -ב'מסמך 
 אחרונה

כי  מניע האם הכוונה 'אין
המציע ייתן הצעה רק עבור 

חלק מהפרקים'? )במקום 'אין 
 'מציע...

כי המציע מציע במקום "אין 
יתן הצעה רק עבור חלק 
מהפרקים" יבוא: " אין 

כי המציע יתן הצעה  מניעה
 רק עבור חלק מהפרקים"

 
40. 

רכיב המע"מ הינו רכיב משתנה  מסמך ב' מפרט
ואינו תלוי במציע. כמו כן, 

מקובל להגיש מחיר לפני מע"מ, 
דבר שעלול להוביל לטעות 

בהגשה של אחד המשתתפים 
 ובכך להוביל לזכייתנו.

נבקש לשנות את מחירי ההצעה 
 ל'מחירים ללא מע"מ'

 המחירים כוללים מע"מ

 
47. 
 

 מפרט

 

 נא הבהירו כוונתכם:
האם השדרוג נידרש בעת -

 אספקת המחשב? 
או שמדובר באספקת החלקים -

 בנפרד?
או האם מדובר באספקה -

 והתקנה של החלקים?

השדרוג הנדרש יהיה בעת 
אספקת המחשב עם חלקים 

 מקוריים בלבד.

  



 

 20-0920029, פקס 20-0922050, טלפון 02, שד' בן גוריון 1עיריית ק. מלאכי ת.ד. 
shani@k-m.org.il 

 בס"ד

 עיריית קרית מלאכי
 )מלאכי א',א'( ""משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי

 ועדת מכרזים
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
48. 

המספרים הסידוריים של  מסמך ב' מפרט
הפריטים אינם עיקביים 

 ולחלקם אין מספר סידורי.

 לא רלוונטי

40. 
 

מדובר באומדן רכישות  האם מסמך ב' מפרט
 שנתי?

 עד סוף תקופת ההתקשרות.

  0.0.2121ציינתם תאריך הגשה   1.2.1  .51
בטבלת  ריכוז מצויין תאריך 

 10.0.2121הגשה 

מועד ההגשה הינו ביום 
 10:11עד לשעה  10.10.21

 בבוקר.
 

 אין פירוט לגבי זמן אחריות  560פרק ב' שורה   .51
האם אתם מבקשים שנה אחת 

 שנים ?  1בניידים או אחריות 

 שנה אחריות באתר הלקוח

לא צויין זמן –תחנות עבודה   1פרק ב' שורה   .52
 אחריות למחשב .

האם אתם מבקשים שנה אחת 
שנים לתחנות  1אחריות או 

 עבודה ?

 שנה אחריות באתר הלקוח

  GB480  SSDשדרוג לכונן   1פרק ב' שורה   .51
האם ניתן להוסיף דיסק נוסף 

 על הדיסק הקיים במחשב , 
 1דיסקים במחשב  2כלומר 

256GB SSD M2 , 
  481GBודיסק נוסף 

? 

 הבקשה נדחית.

מסכים -–פרק ד'    .54
S24D330H 

S24D330H  זהו מסךE.O.L  
הדגם שהחליף הוא 

S24D332H- 
 1MSזהו מסך עם זמן תגובה 

 
ניתן גם להציע במקום  

S24D332H  את המסך  מסך
S24F350FH 

  VGA, HDMIכולל  
 )ללא רמקולים ( ?

משמעותי  –הפרש מחיר   
 במחיר !!!

ניתן לספק גם את הדגם 
 S24D332Hהמחליף 

 
 S24F350FHלא ניתן לספק 

" כמו כן , אין מציע כי המציע  מסמך ב'   .55
 יתן הצעה רק עבור חלק 

 מהפרקים"  .
 למה הכוונה ?    

 לעיל. 45לשאלה ראה תשובה 

 

                                                                          


