
 
 

  
  

 

    

 תמיכה ותחזוקה למערכות המחשובהזמנה להציע הצעות למתן שירותי  –מענה לשאלות מציעים 
  27/2020הליך מס'  –

  מסמך  מס'
סעיף 
  רלוונטי

  תשובה  שאלה

1.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

5.6 

5.7  

5.8  

האם נוכל להתחייב לספק קורות חיים 
של עובדים העומדים בדרישות המכרז 

ה? יודגש וזאת לאחר ההודעה על הזכיי
כי פרטי מנהל הלקוח יועברו מראש 

  כחלק ממסמכי המכרז.

הבקשה אינה מקובלת. 
יש להציג את נותני 

השירותים בעת הגשה 
ההצעה. אולם, תשומת 

 5.10ליבכם לסעיף 
  להזמנה

2.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

מבוקש לקבל דחייה לשליחת שאלות   9
  הבהרה

הבקשה מתקבלת. המועד 
להגשת שאלות הבהרה 

. 13.10.2020ה ליום נדח
פורסם באתר הצוות ביום 

23.9.2020  

3.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

שנים  10מצוין כי נדרש ניסיון של   5.3-5.4
לפחות, הניסיון הנדרש הוא לחברה 

(התאגיד המציע) או ניסיון מקצועי של 
  העובד הנשלח מטעמנו ?

מדובר בתנאי סף 
המתייחסים למציע 

(לחברה) כאמור בלשון 
  הסעיף

4.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

מצוין כי נותני השירות יעסקו בהעסקה   5.10
ישירה, האם אפשרי שנותני השירות 

  יועסקו בתאגיד כפרילנסר?

נותני השירותים צריכים 
להיות עובדי המציע 
בהעסקה ישירה ככל 

  שייבחר כזוכה. 

5.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

האם הנציגים הנשלחים מטעמנו בעלי   5.6-5.9
ם והניסיון הנדרש אך אינם הידע המתאי

  בעלי כל ההסמכות המצוינות?

על נותני השירותים 
המוצעים לעמוד בתנאי 
הסף כאמור בסעיפים 

  להזמנה. 5.6-5.9

6.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

האם ניתן להגיש מועמדים רק לחלק   5.5-5.9
מהתפקידים הנדרשים ולא לכל 

 התפקידים באופן מלא?

ת הכוונה האם ניתן להגיש מועמדו
לתפקידים ספציפיים מכלל התפקידים 

  הנדרשים

(לדוגמא רק לתפקיד מנהל וטכנאי רשת 
  ללא אבטחת מידע)

  הבקשה אינה מתקבלת



 
 

  
  

 

7.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

7.1-
7.1.3  

האם השכר המוצע למועמדים הינו ביחס 
לאחוז המשרה או שכר עבור משרה 

 מלאה? 

 75%מנהל רשת באחוז משרה  -לדוג'
ח או שהשכר הנקוב ש 18,000ישתכר ב

הוא עבור משרה מלאה ועל כן ישתכר 
  פחות בהתאם?

השכר הנקוב הינו ביחס 
לאחוז המשרה המוצע 

  בהזמנה

8.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

האם נותני השירות המוצעים נדרשים   5.10
להיות עובדי החברה או שניתן לגייס 

  מועמדים ייעודית עבור הפרויקט הנ"ל?

 4ראו תשובה לשאלה 
  לעיל. 

9.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

במקרה בו המועמד אינו עומד בתנאי   5.6
הסף באחד מהסעיפים בדרישות הניסיון 

הטכנולוגיות אך בשאר הדרישות 
הטכנולוגיות המועמד/ת עומד בדרישות, 

  האם אפשרי להגישו כמנהל רשת?

 5ראו תשובה לשאלה 
  לעיל. 

10 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

דרישות  במקרה בו מועמד עומד בכל  5.6.2
הסף הטכנולוגיות למעט ידע בגיבויים, 
  נוכל להציע אותו כמועמד למנהל רשת?

  הבקשה אינה מתקבלת

11 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

במקרה בו למועמד אין ידע בתוכנות   5.6.4
, אך כן יש Arcserve או veritas  הגיבוי 

ידע בתוכנות גיבוי אחרות, האם נוכל 
  להגישו כמועמד/ת למנהל רשת?

  שה אינה מתקבלת.הבק

12 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

עקב הדחייה במועד הגשת שאלות   10.1
ובעקבות כך דחייה במענה על שאלות 
הבהרה ופרסומן, נבקש לקבל דחייה 

  הגשת ההצעות למכרז במועד

  הבקשה אינה מתקבלת

13 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

מה כמות המשתמשים הקיימת נכון   (כללי) 1
 לעכשיו באתר, כולל שרתים?

  והאם יש הערכה לגידול בכמות?

משתמשים  80-קיימים כ
 200- פנימיים, וכן כ

כולל  AD-משתמשים ב
חיצוניים. צפוי גידול של 

בחמשת  50%-עד כ
  השנים האחרונות

14 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

 -משרה 50%נדרש טכנאי תומך באתר   3.1.3
האם ניתן להגיש חלופה, מוקד תמיכה 

-08:00מרוחק במשרה מלאה בזמינות 
 13:00ה' ועד השעה - בימים א' 18:00

ביום ו' כולל ביקור תומך באתר לקוח 
  פעם בשבוע ליום שלם?

הבקשה אינה מתקבלת. 
נדרשת נוכחות פיזית 

  במשרדי הצוות



 
 

  
  

 

15 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

נדרשת אופציה לתומך טכני עבור משרה   3.1.3
שעות חודשיות) לא קיימת  180( לאהמ
הצעת מחיר.  -מודה לבקשה בנספח ב'ע

איך ניתן לשלוח הצעת מחיר לאופציה 
  המבוקשת?

קיימת שורה ייעודית 
לבעל תפקיד זה בנספח 
ב'. היקף המשרה כעת 

, ככל 50%עומד על 
שיוחלט על הגדלת היקף 

השכר  100%המשרה ל
  יגדל באופן יחסי. 

16 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

"בעל  האם ניתן להסיר את תנאי הסף  5.6.3
שנים לפחות בתחום  10של ניסיון מוכח 

האם ניתן אבטחת מידע ותקשורת"? 
להסתפק בניסיון באבטחת מידע 
  ותקשורת בלבד? ללא כמות שנים?

בעל תנאי סף זה ישונה ל"
שנים  5ניסיון מוכח של 

לפחות בתחום אבטחת 
  "מידע ותקשורת

מצורפת הזמנה להציע 
  הצעות מעודכנת.

17 .   

 –נספח א' 
תכולת 
  עבודה

קבל רשימת ציוד הקיימת האם ניתן ל  2
 היום באתר כולל כמות?

  

  או בקובץ המצורףר

18 .   

 –נספח א' 
תכולת 
  עבודה

האם יש דרישה או הגדרה כל שהיא   2.4
בחלוקת שעות העבודה של מנהל הרשת 

משרה? ימים שלמים? שעות  75%-ב
 יומיות?

  

על מנהל הרשת להיות 
נוכח במשרדי הצוות 
  חמישה ימים בשבוע

19 .   

 –נספח א' 
כולת ת

  עבודה

האם קיימת מערכת לניטור קריאות   2.4.5
  ופתיחתם? אם כן, איזו מערכת?

  לא קיימת מערכת

20 .   

 –נספח א' 
תכולת 
  עבודה

+תיק אתר? DRהאם קיים היום פתרון   2.4.8
  ואיכן נמצא האתר?

ישנו אתר גיבוי מרוחק 
הממוקם באזור הגבעה 

  הצרפתית

21 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

ות השכלה ספציפיות? אם האם יש דריש  5.2-5.9
  ?כן מה הדרישות

  

השכלה אינה תנאי סף 
עבור מי מנותני 

השירותים, אולם השכלה 
מהווה יתרון, כאמור 

(עבור מנהל  6.4בסעיפים 
 6.11הרשת) ובסעיף 

  (עבור טכנאי הרשת)

22 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

היקף המשרות נקבע   ?מדוע המשרות מוגדרות חלקיות  3
  בהתאם לצרכי המזמין



 
 

  
  

 

23 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

 90מה הכוונה  –במשרת תומך טכני   3
שעות חודשיות ? האם יעבוד רק מס 

או שיעבוד כל יום  ימים בודדים בשבוע 
  אך רק למשך מס שעות ?

ייקבע במשותף עם נותן 
  השירותים

24 .   

תכולת 
  עבודה

נבקש להבהיר כי שירותי התמיכה,   2
והתחזוקה לרבות בתקופת האחריות, 

ללים טיפול בנזק או תקלה אשר אינם כו
נגרמו בשל המקרים המפורטים להלן: 

) שימוש או הפעלה לא נכונים של 1(
התוצרים/המערכת או של כל חלק מהם.   

) ביצוע עבודה או שינויים במערכת או 2(
בתוצרים או בכל חלק מהם, ובכלל זה 

ממשק המערכת על ידי גורם כלשהו לבד 
) 3שלו. ( מעובדי הספק או קבלני משנה

מעשה זדון, תאונה, כוח עליון או פגעי 
טבע למיניהם, הזנחה, נזק בשל אש או 

מים, הפרעות חשמליות או סיבות 
) 4אחרות שמעבר לשליטתו של הספק. (
תחזוקה או כיול לקויים או בלתי 

) תנאי אתר שאינם הולמים 5נאותים. (
או אי עמידה בדרישה לקיום סביבת 

בלה שלא על ידי ) הו6עבודה נאותה. (
) הפסקות ו/או 7נותן השירותים. (

הפרעות ו/או שיבושים ו/או ניתוקים 
ו/או תקלות שיגרמו בשל מערכות 

המזמין  ו/או רשת הטלפונים הציבורית 
ו/או בשל כל רשת תקשורת אחרת 
לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב 

) תקלות בתוכנה 8תקשורת אחר (

 end ofשאיננה נתמכת ע"י היצרן (
support ותמיכה זו נדרשת (

לפתרונה/תקלות בחומרה שאיננה 

) ותמיכה End of lifeנמכרת ע"י היצרן (
  זו נדרשת לפתרונה.

הבקשה אינה מתקבלת, 
אחריות הזוכה היא על פי 

האמור בהסכם 
  ההתקשרות. 

25 .   

נבקש לקבוע מנגנון יישוב סתירות   3.4  הסכם
אובייקטיבי לפיו בכל הקשור לנושא 

או מקצועי נספח מאוחר יגבר על /טכני ו
נספח מוקדם לו ונספח ספציפי יגבר על 

 כללי.
במקרה של סתירה בין הצעת הספק לבין 

ההזמנה להציע הצעות (לרבות מפרט 
השירותים בה), נבקש כי יגברו הוראות 
ההצעה, שהרי ההצעה מפרטת את אופן 
המענה להזמנה, ובכך שההצעה זכתה 

ור המזמין היא למעשה קיבלה את איש
  לתוכנה.

  הבקשה אינה מתקבלת



 
 

  
  

 

26 .   

אין בכוונת הספק להחליף מי מנותני   7.3.2  הסכם
השירותים מטעמו ללא אישור הצוות, 
עם זאת, מדובר בסנקציה מחמירה ולכן 

  נבקש כי : 

בנסיבות אלה ההסכם יבוטל בכפוף  .1
ימים אשר לא  14מתן התראה בת 

  תוקנה.

רותים נבקש כי במקרה שבו נותן השי. 2
לא יהיה זמין עקב נסיבות שאינם 
בשליטת הספק (כגון: מצב בריאותי, 
מילואים, התפטרות, כוח עליון וכיוצ"ב), 
יתאפשר לספק להציג מומחה אחר בעל 

  קריטריונים דומים.

  
הבקשה אינה  - 1סעיף 

  .תמתקבל

  

, בכפוף מקובל – 2סעיף 
  . להסכם 7.3.1לסעיף 

27 .   

הצוות יהיה רשאי נבקש להבהיר כי   7.3.3  הסכם
לבקש החלפתו של נותן שירותים מטעם 

  הספק מטעמים סבירים בלבד.

  הבקשה אינה מתקבלת

28 .   

שא ינבקש להבהיר כי הספק לא י  7.3.5  הסכם
באחריות לדחייה ו/או איחור ו/או גריעה 

ו/או פגיעה בביצוע התחייבויותיו לפי 
ההסכם, במקרה שבו הצוות לא אישר 

שר עמד בדרישות נותן שירותים חלופי א
המפורטות בנספח א' להסכם, מטעמים 

  שאינם סבירים.

  הבקשה אינה מתקבלת

29 .   

נבקש כי עבודות שתדרושנה הורדת   8.2.4  הסכם
שעות,  3- שרתים לפרק זמן שמעבר ל

תבוצענה בימי שישי או ערבי חג או 
בשעות שהן מחוץ לשעות הפעילות 

  יחייבו לפי ביצוע בפועל.

על ככל והעבודה תבוצע 
ידי נותני השירותים 
הקבועים, לא תהיה 

 תוספת תשלום. 

ככל ויידרשו נותני 
שירותים נוספים הרי 
שעבודתם תתומחר 
בהתאם למחיר שעת 

עבודה לטיפול בתקלות 
    תוכנה. 

30 .   

נבקש להבהיר כי הזמנים הקבועים   8.3  הסכם
וש בסעיף זה מגדירים את פרק הזמן הדר

לתחילת הטיפול בתקלה (להבדיל מפרק 
הזמן לתיקון התקלה), שכן מטבע 

הדברים לא ניתן להתחייב לפרק הזמן 
  .לתיקון התקלה

  נכון



 
 

  
  

 

31 .   

נבקש להבהיר כי המזמין יהיה זכאי   9.1  הסכם
לפיצויים המוסכמים הקבועים בסעיף 

 זה בגין עיכוב בזמן התגובה בלבד. 

נבקש להבהיר על האמור בכל מקום 
  חר במסמכי המכרז ובהסכם כי:א

הספק לא יישא באחריות להפרה  .1
שנגרמה בנסיבות שבשליטת המזמין 
ו/או מי מטעמו, ו/או בנסיבות שבשליטת 
צד שלישי כלשהו ו/או בנסיבות של כוח 
עליון וכי לא יוטל על הספק פיצוי 
מוסכם בגין הפרה שנגרמה עקב איזו 

  מהנסיבות הללו;

מוסכם יוגבל לסך כי סכום הפיצוי ה. 2

מסך התמורה  10כולל ומצטבר בגובה %
 הכוללת;

כי טרם הטלת הפיצוי המוסכם . 3
 14תימסר לספק הודעה בכתב לפחות 

ימים מראש, אפשרות לתיקון ההפרה 
  וזכות טיעון.

אכן, מדובר בזמני תגובה, 
 8.3כאמור בסעיף 

  להסכם.

הטלת הקנס כפופה לכך 
שהאיחור נבע מסיבות 

ספק ו/או מי התלויות ב
  מטעמו

יתר הבקשות אינן 
  מתקבלות

  

32 .   

נבקש להגדיר מה היא "תקלה . 1  9.2  הסכם
חוזרת". נבקש כי תקלה חוזרת תהיה 
בעלת מאפיינים זהים לתקלה שכבר 
תוקנה ושהגורמים לתקלה יהיו זהים 

  לגורמי תקלה שכבר תוקנה.

נבקש להבהיר כי זכות המזמין לפיצוי . 2
רת יוגבל לעד מוסכם בגין תקלה חוז

 פעמים לכל תקופת ההתקשרות. 

נבקש כי על הפיצוי שינתן למזמין בגין . 3
תקלה חוזרת בגין סעיף יחולו ההוראות 

לעיל (כלומר,  9.1המבוקשות בסעיף 
פיצוי מוסכם בגין תקלה חוזרת הינו ככל 
פיצוי מוסכם ו/או קנס אחר שיוטלו על 

  הספק במסגרת הסכם זה).   

  קבלתהבקשה אינה מת

33 .   

ביחס לקיזוז בגין תקלה חוזרת וביחס   9.2-9.3  הסכם
נבקש כי זכות  -לקיזוז באופן ככלי 

הקיזוז תחול רק ביחס לסכום קצוב ולא 
ביחס לנזקים שלא הוכחו. כמו כן נבקש 
להגביל את זכות הקיזוז לתשלומים 
עפ"י הסכם זה בלבד ונבקש הודעה 

ימים טרם ביצוע  7מראש ובכתב של 
  הקיזוז.

  הבקשה אינה מתקבלת



 
 

  
  

 

34 .   

נבקש כי על אף האמור בכל מקום אחר   12,19  הסכם
  בהסכם: 

כל צד יישא באחריות המוטלת עליו  .1
על פי דין, במיוחד בכל הנוגע לנזק גוף 
ו/או לרכוש, שכן הרחבת אחריותו של 
הספק מעבר לאחריות הקבועה בדין, 
לרבות נזק שייגרם בגין מעשה או מחדל 

מי מטעמו או צד ג' של המזמין או 
כלשהו, מטילה נטל כלכלי מיותר על 
הספק, שאינו בר ביטוח, שעה שביטוחי 

  המזמין מכסים נזקים אלה.

הספק יהא אחראי לנזק ישיר בלבד . 2
ולא יישא באחריות לכל נזק עקיף, 
תוצאתי, מיוחד או עונשי, שייגרם 
למזמין ו/או מי מטעמו ו/או לצד שלישי 

ן הכנסה ואובדן כלשהו, לרבות אובד
  רווח.

גבול אחריות הספק בגין נזקים . 3
כלשהם לא יעלה על סך כל התמורה 

 12ששולמה בפועל לספק בתקופה של 
החודשים שבסמוך לפני אירוע הנזק או 
שהייתה צפויה להיות משולמת (אם 

  חודשים).   12טרם חלפו 

לכל נזק שהוא  אחראי יהיה לא הספק. 4
 שליטתו סבירהב שאינן שנגרם בנסיבות

 כוח של כתוצאה מאירוע הספק ו/או של
של  מחדל או כתוצאה ממעשה ו/או עליון

מטעמו, לרבות הפרת  מי ו/או המזמין
  רישיון שימוש של רכיבי צד שלישי.

נבקש כי הספק יהיה מחויב לשיפוי . 5
המזמין לאחר שהמזמין הודיע לו באופן 
מיידי על כל תביעה ו/או דרישה לתשלום 

יעביר לספק את ניהול התביעה ו/או וכן 
המשא ומתן. המזמין יהיה זכאי לשיפוי 
בגובה הנזקים שנגרמו לו בכפוף 
ובהתאם לפסק דין חלוט של ערכאה 

 שיפוטית מוסמכת.
הגבלות האחריות כאמור תחולנה לגבי 
כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה 
אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין 

  .אחרת

  אינה מתקבלתהבקשה 

35 .   

נבקש למחוק סעיף זה לאור נוהל השיפוי   14.7  הסכם
לפיו הספק מתחייב לשפות את הצוות 
במלוא הסכום בו יחויב (אם יחויב) 
במקרה של תביעה על דיי נותן שירותים 

  מטעם הספק. 

  הבקשה אינה מתקבלת



 
 

  
  

 

36 .   

נבקש להבהיר כי השיפוי יהיה בכפוף   14.8  הסכם
וטית לפס"ד חלוט של רשות שיפ

  מוסמכת.

  הבקשה אינה מתקבלת

37 .   

-  15.1  הסכם
15.2  

  נבקש להבהיר כי: 

הוראות הסעיף לא יחולו לגבי זכויות 
הקניין במתודולוגיות, נהלי ושיטות 
עבודה, כלים סטנדרטיים, רעיונות, 

ו/או פיתוחים  know-howתפישות, 
סטנדרטיים ו/או ידע אשר הנו ידע ג'נרי 

ר אשר נוצר ואינו מהווה פיתוח או תוצ
באופן ייעודי עבור המזמין, ואלה יישארו 

  בבעלות הספק.

אין בהסכם זה כדי להעביר זכויות 
יוצרים על מוצרי מדף ו/או מוצרים 
גנריים של הספק ו/או של צדדים 
שלישיים ככל שיסופקו /או יעשה בהם 

  שימוש במסגרת מתן השירותים.

  הבקשה אינה מתקבלת

38 .   

  כי: להוסיף נבקש   15.5  הסכם

במידה שקיים סיכוי לתביעה לפיה 
החומרים, המוצרים או התמיכה 
שסופקו על פי מפרים פטנט, זכות 
יוצרים, יהא הספק רשאי לשנות את 
המוצר/מערכת, להחליפו או להשיג 

  רשיון נדרש כלשהו. 

לספק לא תהא כל חבות או אחריות בגין 
)  1כל תביעה או הפרה הנובעות מ: (

תכנוני, במפרטי או עמידתו של הספק ב
)  שימוש של הספק 2בהוראות המזמין. (

במידע טכני או בטכנולוגיה שסופקו על 
)  שינוי מוצר/מערכת על 3ידי המזמין. (

)  4ידי  המזמין או על ידי  צד שלישי. (
שימוש במוצר/מערכת באופן האסור על 
פי המפרט הטכני או על פי דפי היישום 

שימוש )  5או על פי התיעוד; או (
במוצר/במערכת עם מוצרים שאינם 
מסופקים על ידי הספק, כאשר אלמלא 
שימוש כזה לא היה במוצר/במערכת 

  .כשלעצמו כדי להפר זכויות צד ג'

  הבקשה אינה מתקבלת

39 .   

נבקש כי הסדר כאמור בסעיף זה יהיה   17.2  הסכם
  בכפוף להסכמה של הספק. 

  הבקשה אינה מתקבלת



 
 

  
  

 

40 .   

מקרה בו המזמין יבקש נבקש כי בכל   18.2  הסכם
לסיים את ההסכם מטעמי נוחות 
המזמין ישלם עבור עבודה שבוצעה ע"י 
הספק בפועל (ולא רק שתוצריה עברו עד 
לתאריך הביטול), וכן עבור הוצאות 
שהוציא הספק שאינן ניתנות לביטול 

 (ככל שיהיו כאלה).

 10.2הערה זו רלוונטית גם לסעיף 
  בהסכם

  הבקשה אינה מתקבלת

41 .   

נבקש כי המשך אספקת השירותים על   18.4  סכםה
דיי הספק, לאחר סיומו של ההסכם, 
תהא בכפוף לתמורה שתוסכם בין 

  .הצדדים

  

  הבקשה אינה מתקבלת

42 .   

נבקש להבהיר כי כל פיצוי לפי סעיף זה,   19  הסכם
או בכל מקום אחר בהסכם, הינו בכפוף 
לסעיף האחריות ובכפוף להערותינו לגבי 

  ות הספק). (אחרי 12סעיף 

  הבקשה אינה מתקבלת

43 .   

נבקש לוודא כי שכרו המינימלי של מנהל   7.1.1  
הרשת המוצע, כפי שהוגדר בסעיף 

ברוטו) הוא השכר שישולם לו ₪  18,000(
) ולא 75%בגין היקף המשרה המבוקש (

  בגין משרה מלאה.

משרה  75%כלומר: מנהל הרשת יבצע 
ויקבל עבור עבודתו לפחות שכר של 

כפול ₪  18,000ברוטו ולא ₪  18,000
  בלבד. 75%

  נכון

44 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

נבקש לוודא כי שכרו המינימלי של   7.1.3
התומך הטכני המוצע, כפי שהוגדר 

ברוטו) הוא השכר ₪  5,000בסעיף (
שישולם לו בגין היקף המשרה המבוקש 

  ) ולא בגין משרה מלאה.50%(

  נכון

45 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

  הסכם

4.2  

  

10.2  

נבקש שיובהר כי ככל שהכוונה במילה 
"להשתנות בהתאם לצרכי המזמין" היא 
הארכת ההסכם, הרי שכל הארכה מעבר 

שנים תאושר ותסוכם עם המציע/  5 -ל
  הספק הזוכה מראש ובכתב.

  הבקשה מתקבלת

46 .   

מאחר ומדובר בכוח אדם הזכאי להודעה   7.3  הסכם
מוקדמת לפי הסכם או דין, נבקש כי כל 

 30תעשה בהודעה מוקדמת של החלפה 
  ).14ימים (ולא 

  הבקשה אינה מתקבלת



 
 

  
  

 

  

47 .   

נבקש שיובהר כי הטלת הקנס כפופה   9  הסכם
לכך שהאיחור נבע מסיבות התלויות 
בספק ו/או מי מטעמו בלבד וכי בכל 
מקרה התקרה הכוללת והמצטברת של 
הקנסות שעשויים להיות מוטלים על 

מהתמורה  20%הספק לא תעלה על 
  המגיעה לו לפי בסכם זה. החוזית

הטלת הקנס כפופה לכך 
שהאיחור נבע מסיבות 
התלויות בספק ו/או מי 

(ר' תשובה  מטעמו
  ).31לשאלה מספר 

יתר הבקשה אינה 
  מתקבלת

48 .   

נבקש שיובהר כמקובל בהסכמים מסוג   12  הסכם
זה כי הספק יישא באחריות המוטלת 
עליו על פי דין לנזקים ישירים בלבד, 

ברת הנמל עקב מעשה ו/או שייגרמו לח
מחדל של הספק ו/או של מי מטעמו ו/או 
כתוצאה מהפרת התחייבות כלשהי של 
הספק ו/או מי מטעמו, לפי הסכם זה. 
סכום חבותו של הספק כאמור לעיל לא 
יעלה בכל מקרה על סכום התמורה 

לספק בגין  המזמינהששילמה 
השירותים. הספק לא יישא באחריות 

או תוצאתיים לרבות לנזקים עקיפים ו/
אך לא רק, זמן השבתה, אובדן 
הזדמנויות עסקיות, אובדן הכנסות או 
רווחים, אובדן חסכונות צפויים, אובדן 

זמינות שלו, או -או נזק למידע או אי
  שחזור תוכנה.

  הבקשה אינה מתקבלת

49 .   

נבקש שיובהר כי העברת בעלות   15.1  הסכם
בתוצרים שהוכנו במסגרת הסכם זה 

חס לתוצרים אשר הוכנו באופן הינה בי
ייעודי וייחודי עבור המזמינה ו/או על 

  בסיס מידע סודי שלה.

  הבקשה אינה מתקבלת

50 .   

נבקש שיובהר כי האמור בסעיף זה כפוף   19.2  הסכם
למגבלת האחריות כמבוקש ביחס לסעיף 

  להסכם. 12

  הבקשה אינה מתקבלת

51 .   

נבקש שיובהר כי הקיזוז יעשה, אם   20.1  הסכם
, אך ורק מכוח הסכם זה ובכל בכלל

ימי  5מקרה תינתן לספק הודעה של 
  עבודה בטרם ביצוע הקיזוז.

  הבקשה אינה מתקבלת
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