
 
 

  
  

 

  עבור מנת"י  SIEM/SOCהזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי 

  022/2021מס' הליך  

  מענה לשאלות הבהרה

  מסמך  מס'
סעיף 
  רלוונטי

  תשובה  שאלה

1.   

  הבקשה נדחית  בקשה לדחיית מועד שאלות הבהרה    

2.   

לאור הלו"ז הצפוף, תקופת החופשות והחגים הקרובים נבקש     
  תאמה לאחרי החגים.לדחות את מועד הגשת מענה להליך בה

  הבקשה נדחית

3.   
הזמנה 
להציע 
  הצעות

 -11.1סעיף 
  כללי

מאחר ומספר אנשי מפתח שוהים כעת בחופשות/ בידוד ועל מנת 
שחברתנו תוכל להעניק מענה איכותי ומיטבי עבור המכרז נבקש 

  דחייה של כשבועיים לפחות במועד הגשת ההצעות.

  הבקשה נדחית

4.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

לאחר המילים: "צרכי המזמין", יש לכתוב: כפי שהם מפורטים   3.3.3
  במפרט השירותים.  

  הבקשה נדחית

5.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

מתבקש, כי החוזה יכלול מנגנון לעדכון רכיבי התמורה   4
המתייחסים לשירותי הניטור החודשיים. ההתקשרות כרוכה 

ן על באספקת רישיונות ומוצרי צד ג' נוספים אשר מחירם מתעדכ
ידי היצרן בתדירות גבוה יותר מפרק הזמן העצום בו מבקש 

שנים). זאת גם בשל  10המזמין להותיר את ההתקשרות בתוקפה (
הרלוונטיות בהכרח עבור מערכות מהסוג  EOLנסיבות של 

המתבקש במכרז. לא באמת ניתן לשקלל את התנודות במחירים 
רישוי האמורים ואלה אמורים להיות צמודים למדיניות ה

  ולשיעורי השינוי במחירי היצרן.

לאחר תום תקופת 
ההתקשרות 

הראשונית  בת חמש 
השנים, במידה 
והמזמין יממש את 
האופציה להארכת 
ההתקשרות, המזמין 
יבחן את מחירי 
הרישיונות ומוצרי 

  צד ג' נוספים.

6.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

הבקשה התקבלה.   בלבד. 5 –מתבקש להגביל את מספר הגופים הציבוריים ל   5.4
יעודכן  5.4סעיף 
  כדלהלן:

 הגשת למועד כון"נ
 המערכת, ההצעה

 ומופעלת תנמותק
אצל לפחות גופים 
ציבוריים בעלי 
מיקומים מבוזרים 
ורשתות מבוזרות, 

-ו  ITוניטור של 
OT"  



 
 

  
  

 

7.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

מתבקש כי התשלום ייערך בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים   9.7
  לספקים.     

 -  הבקשה התקבלה
 יתבצע התשלום

 45+  שוטף במועד
 אישור ממועד

 נציג ידי על החשבון
  .המזמין

8.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

מתבקש להבהיר את הקריטריונים לבחירת המועמדים לעריכת   12.4
F&B."לא ברור מהי מצבת "המציעים המובילים .  

ככל שיתקיים הליך 
Final & Best 
קריטריון בחירת 

לעריכת המועמדים 
ההליך יהיה שקוף, 

  מנומק ומפורט.

9.   
 נספח ב'

  

מתבקש להגדיר את המונח "אירוע" המהווה בסיס לתשלום   4
  התמורה על פי הטבלה.

התמורה תתבצע על 
 האירועים כמותפי 

  ).EPSבשנייה (

10.   

 נספח ב'

  

וסעיף  4
בנספח  4.15
מפרט  -א'

השירותים 
  והמערכות

ים לצורך קביעת התמורה אירוע/EPSקיימת סתירה בין כמות ה 
מפרט  -בנספח א' 4.15החודשית בהצעה הכספית ובסעיף 

  השירותים והמערכות. 

  נבקש להבהיר האם יש לתמחר לפי מדרגות של:

  אירועים בחודש,  1,000עד 

 אירועים בחודש 2000עד  1,001 -ו

 או

  2,500בסיס של EPS 

  EPS 500תוספת של 

  EPS 1,000תוספת של 

  כןראה נספח מעוד

11.   

  
4  

 מתבקש להגדיר אבני דרך לתשלום בגין הקמת המערכת והמוקד:
בדיקות  20%התקנה,  40%השלמת אפיון,  20%מקדמה,  10%

  מסירה. 10% –קבלה ו 

הבקשה מתקבלת 
  בחלקה: 

אבני דרך לתשלום: 
עם השלמת  30%

לאחר  40%האפיון; 
לאחר  30%התקנה; 

קבלת אישור 
  מסירה.

12.   

 נספח ד'

  

4  
יוגדר מנגנון לתשלום בגין רישוי נוסף שיידרש מעבר  מתבקש, כי

לכמות הדרושה על פי מפרט השירותים וכן בגין תשומות כוח אדם 
העולות על אלא שידרשו להפעלת המוקד בהתאם לצרכים של 

 10ו/או סעיף  5המזמין במועד האחרון להגשת ההצעות (סעיף 
  למפרט השירותים).

  הבקשה נדחית



 
 

  
  

 

13.   

 נספח ד'

  

3  
ש למחוק את המילים: "מי מעובדיו". ההגדרה הזו רחבה מתבק

מידי ואינה ניתנן לניטור מעשי כמו גם שהיא אינה משקפת ניגוד 
עניינים. לחילופין, יש לכתוב: "מי מעובדיו אשר יועסקו במסגרת 

  השירותים על פי הסכם". 

כמו כן מתבקש להגדיר את הקשר המתייחס לניגוד העניינים 
שירותים עבור מי מהחברות. המונח "קשרים  ככזה שנובע ממתן

עסקיים"/"קשרים אישיים" או "קשרים מקצועיים" אינו ברור 
  ולא ניתן לגבש לגביו הצהרה ברורה וחד ערכית בנושא כה מהותי.  

  הבקשה נדחית

14.   
  נספח ו'

  (סודית) 5
מתבקש למחוק את המילים: "של ממש". לא ניתן לעמוד מאחרי 

  א מספיק ברורה.התחייבות שמשמעותה ל

  הבקשה נדחית

15.   
  נספח ו'

6  
  לאחר המילה "יאובטחו", ירשם: "באמצעים סבירים"

  הבקשה נדחית

16.   
  נספח ו'

13  
  שנים. 3יש להגביל לפרק זמן של 

  הבקשה נדחית

17.   
  נספח ו'

15  
  לאחר המילה "נזק" יש לרשום: "ישיר ועל פי דין"

  הבקשה נדחית

18.   

מפרט 
  השירותים

ה כוונתכם בזיהוי תבניות באמצעות כלי בינה נבקש להבהיר מ  3.1.4
  מלאכותית?

יכולות בינה 
 מלאכותית

זיהוי ות מאפשרה
אירוע שלא על בסיס 
חוקה קבועה מראש 
אלא על בסיס 

 Adיכולות ניתוח 
Hoc  של נתונים

המועברים למנועי ה 
SIEM  

19.   

מפרט 
  השירותים

  ?BIנבקש להבהיר מה הכוונה בכלי   3.1.13
מאפשרים  BIכלי 

חקור האירוע ת
ויצירת דוחות 

  חקירה מותאמים

20.   
מפרט 

  השירותים
  נבקש להבהיר האם הסעיף הינו מנדטורי?  3.1.17

  כן.



 
 

  
  

 

21.   

מפרט 
  השירותים

נבקש לקבל רשימה של כלל מערכות המזמין שיקושרו למערכת ה   4.8
SIEM לרבות כמויות  

רשימת המערכות 
תועבר לאחר זכייה, 
המזמינה הגדירה 

הן שעל פיEPS כמות 
יש לספק את 

  השירותים.

22.   

מפרט 
  השירותים

מתבקש להבהיר, כי ליקויים מינוריים בבדיקות הקבלה שאינן   7.5
פוגעות בתפקוד השוטף של המערכת, לא יהוו עילה להשלמת 
בדיקות הקבלה, אך באופן שבו הספק יתחייב לבצע את התיקונים 

  שלהם לאחר המסירה. 

  הבקשה נדחית

23.   
מפרט 

  השירותים
יש להבהיר, כי הנ"ל יהיה במתכונת של הוראת שינויים,   8.2-85

  המבוססת שעות עבודה של בעלי המקצוע הרלוונטיים. 

  הבקשה נדחית

24.   
מפרט 

  השירותים
יש להבהיר, כי הנ"ל יהיה במתכונת של הוראת שינויים,   8.6

המבוססת עלות רישוי ושעות עבודה של בעלי המקצוע 
  ).T&Mהרלוונטיים (

  תהבקשה נדחי

25.   

מפרט 
  השירותים

תוקפה ותנאי השימוש במערכת, כפופים לתנאי רישיון קשיחים   8.7
). בנוסף, יצרן המערכת Eulaומוכתבים מראש של יצרן המערכת (

עשוי להודיע בשלב מסוים במהלך תקופת ההתקשרות על העדר 
) או על פער בין האפשרות ליישם תוכנה End of Supportתמיכה (

) וכן על End of Lifeעל גבי חומרה קיימת ( עדכנית של המוצר
שינויים ועדכונים נוספים במדיניות הרישוי. האמור מקבל משנה 

 10תוקף היכן שתקופת ההתקשרות המיועדת משתרעת על פני 
  שנים.  

מטעם זה למוצרים, בתצורתם העדכנית ביותר, תקופת חיים 
כנות,  מוגבלת, המחייבת את היצרן להפיק עבורם גרסאות מעוד

אשר העלות שלהן אינה ניתנת לצפייה במועד האחרון להגשת 
ההצעות במכרז. גרסאות ישנות אינן נתמכות על ידי היצרן ולכן 
קיימת נחיצות לשדרג את המוצר (בין היתר, מטעמי אבטחת מידע 

  וכיו"ב). 

לאור כל האמור, מתבקש לסייג את תכולת השירות לתנאי 
כמו כן מתבקש לסייג את הוראות  הרישיון של היצרן כמתחייב.

הסעיף כך שלספק יתאפשר לספק עבור המזמין מוצר חילופי 
(שדרוג מהותי) בנסיבות בהן מודיע היצרן על העדר אירועים של 

End of Support  אוEnd of Life  ,עבור המערכת, אך באופן שבו
יהיה רשאי הספק בנסיבות לבקש עדכון של התמורה במסגרת 

  יים ייעודית שתונפק לשם כך.  הוראת שינו

לאחר תום תקופת 
ההתקשרות 

הראשונית  בת חמש 
השנים, במידה 
והמזמין יממש את 
האופציה להארכת 
ההתקשרות, המזמין 
יבחן את מחירי 

  .תהמוצר והרישיונו

26.   

מפרט 
  השירותים

  נבקש להבהיר האם כלל המערכות שעל המציע לנטר:  9.3

 ?SYSLOGיכולות להוציא לוגים בפורמט  . 1

האם המערכות הללו מחוברות במערכת בקרה מרכזית שניתן  . 2
  ?SYSLOGלקבל ממנה 

.מערכות נדרשות 
מאפשרות הוצאת 

Syslog  

. לא קיימת מערכת 2
  איסוף מרכזית



 
 

  
  

 

27.   

מפרט 
  השירותים

נבקש להבהיר האם שליחה באמצעות דואר אלקטרוני מוצפן הינה   9.8
  דרישת חובה למכרז?

ניתן להציע כל 
ברה תצורת הע

מאובטחת להעברת 
  .הדוחות

28.   

מפרט 
  השירותים

נבקש להבהיר האם קיימת תקופת התקשרות מינימלית? אם כן   11
  מה היא?

 4כאמור בסעיף 
להזמנה, 

ההתקשרות עם 
תהיה  המזמין

ים, נש 5לתקופה של 
 מזמיןכאשר ל

האופציה להאריך 
 5-ההתקשרות ל את

או  וספותנם ניש
לשנות את תקופת 

פה ההתקשרות והיק
  בהתאם לצרכיו.

29.   

 -נספח א' 
SLA  

פיצוי 
 -מוסכם 
  תקלות

את הפיצוי מוסכם המתייחס לקיומן של תקלות (בוודאי  לבטליש 
עבור תקלה  3 –לרבעון עבור תקלה קריטית ו  1שלא תקלה 

רגילה). פיצוי מוסכם ניתן בגין חריגה מרמות שירות לטיפול ולא 
  בגין עצם התקלה.    

  הבקשה נדחית

30.   

 -ח א' נספ
SLA  

פיצוי 
 –מוסכם 
רמות 
 -שירות 
  תמיכה

  ₪.  500 –יש להקטין את הפיצוי המוסכם  ל 

הטיפול בתקלה. לא  להשלמתיש לבטל את המועדים הנקובים 
ניתן להתחייב על מועדי השלמה. די לקבוע כי הטיפול יבוצע 

  ברצף. 

מהתשלום  5% –יש להגביל את הפיצוי המוסכם לסך השווה ל 
  גין השירותים.  שי בדהחו

  הבקשה נדחית 

31.   
מתבקש להבהיר, כי המזמין לא יסרב להחלפה אלא מטעמים   6.3  הסכם

סבירים. מובהר, כי פיטורים, התפטרות ומחלה חו"ח, יהוו 
  טעמים להחלפה.  

  הבקשה נדחית

32.   
יש להוסיף שהנ"ל כפוף להודעה מוקדמת ובמידה ובמהלכה לא   6.4  הסכם

  תיקן הספק את ההפרה. 

  בקשה נדחיתה

33.   

 הסכם
מתבקש להבהיר כי המזמין לא יהיה רשאי שלא לאשר אנשי צוות   6.2

  העומדים בתנאי הסף. 

  הבקשה נדחית

34.   

 הסכם
יש לקבוע שזכויות המזמין הנ"ל יתבצעו מטעמים סבירים ובכפוף   6.5

להנמקה, לאחר שלספק ולבעל התפקיד ניתנה הזדמנות להשמיע 
  את טענותיהם. 

  הבקשה נדחית

35.   

 הסכם
יש להבהיר כי הנ"ל יתבצע בכפוף להסדרת תמורה מתאימה   7.4

בנסיבות שבהן השינויים האמורים יגרמו לעלויות נוספות על 
  הספק. 

  הבקשה נדחית



 
 

  
  

 

36.   

 הסכם
מתבקש לבטל את הסעיף. דומה שהסעיף הזה לקוח מהסכם   7.5

שירותים סטנדרטי. הספק מעניק שירותים באמצעות מערכת 
עבור המזמין. לא ניתן לאפשר את מתן השירותים  ומוקד ייעודית

  באמצעות ספקים נוספים/אחרים. 

  הבקשה נדחית

37.   

מתבקש לבטל את זכויות המזמין לביטול מטעמי נוחות. בין   8.2  הסכם
הספק למזמין ייכרת חוזה על בסיסו נושא הספק בהתחייבויות 

ם, כלפי יצרנים וצדדים שלישיים לרכישת מוצרים ושירותים שוני
תשומות כוח אדם ייעודי וכיו"ב. לכן, הטעם היחיד לביטול 
ההתקשרות מטעם המזמין היא הפרת התחייבות יסודית מטעם 
הספק. לא ניתן לעגן בחוזה "זכות ביטול" מטעמי נוחות במהלך 
תקופת ההתקשרות, בוודאי שלא זכות ביטול ללא חובת נימוק או 

  ללא חובת פיצוי. 

מין מבקש לשמור לעצמו זכות לביטול לחילופין, במידה והמז
ההסכם מכל סיבה שהיא, הרי שזו צריכה להיות כפופה לתשלום 

) עלויות בהן נשא הספק ו/או שאותן לא יכול היה iכל אלה: (
הספק למנוע (לרבות התחייבויות רכישת רישוי, או תשלומים 

) iiנוספים לצד שלישי, תשומות כוח אדם ייעודי וכיו"ב); (
בהן בוטלה ההתקשרות שלא בשל הפרת ההסכם, ישולם  בנסיבות

מעלות התמורה  10%לספק פיצוי מוסכם המשקף תוספת של 
השנתית לה היה זכאי הספק עבור יתרת ההתקשרות החל מהשנה 

  שבה בוטל ההסכם. 

בהקשר זה, יש לשים לב, כי תמחור ההצעה מתייחס לתקופת 
פק בהצעתו. ההתקשרות שהוגדרה בהסכם ואשר אותה שקלל הס

לכן, קיצור התקופה, גורע מערכי "הקיום" הכלכליים אותם 
  תמחר נותן השירותים לכתחילה.   

  הבקשה נדחית

38.   

 הסכם
מתבקש לבטל את הסעיף. הסעיף אינו רלוונטי לשירותים מושא   10.3

  ההתקשרות.  

  הבקשה נדחית

39.   

 הסכם
וכן  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ראו שאלת הבהרה מס'   10.5

שגיאה! - שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.שאלות הבהרה מס' 
  לעיל.  מקור ההפניה לא נמצא.

ר' תשובה לשאלה זו 
בתשובות לשאלות 

  שניתנו לעיל.

40.   
מתבקש לבטל את הסעיף. איחור בהגשת חשבון אינו הפרת הסכם   11.1.3  הסכם

  בוודאי שאינו מזכה את המזמין בפיצוי מוסכם. ו

  הבקשה נדחית.

41.   

 הסכם
מתבקש לאחר המילה "אחראי", לכתוב "על פי דין". לאחר   13.1

  המילה "נזק" מתבקש לכתוב: "ישיר". 

  הבקשה נדחית

42.   

 הסכם
) iמתבקש להחריג, כמקובל, את אחריות הספק בנסיבות הבאות: (  13.2

) iiביצוע תיקונים/תחזוקה שלא באמצעות הספק או מי מטעמו; (
מעשה חבלה או פגיעה בזדון או ברשלנות במערכת/במוקד או 

) שימוש רשלני במערכת ו/או למטרות שונות מאלו iiiברכיביהם; (
) המזמין iiv) בלאי טבעי ברכיבי החומרה; (ivשיועדו עבורה; (

ע את תכולות ו/או מי מטעמו לא אפשרו לספק לבצ
  האחריות/התחזוקה באופן הנקוב בהסכם.

  הבקשה נדחית



 
 

  
  

 

43.   

 הסכם
מתבקש לעדכן את סעיף השיפוי כמקובל, באופן שבו הספק ישפה   13.3

את המזמין בגין בסכום שנפסק בפועל כנגדו בפסק דין חלוט שלא 
עוכב ביצועו ובלבד שהמזמין יודיע לספק על הדרישה ו/או 

יאפשר לו להתגונן כנגדה באופן עצמאי. התביעה עם קבלתה ובכך 
כמו כן מתבקש להבהיר, כי זכותו של המזמין להתפשר, תהיה 

  כפופה להסכמת הספק, מראש ובכתב. 

  הבקשה נדחית

44.   

 הסכם
מתבקש להגביל את אחריות הספק לשנה קלנדארית במהלך   (כללי) 13

תקופת ההסכם, לרבות השיעור המרבי של הפיצוי, השיפוי בהם 
מסך  80% –על פי ההסכם או על פי דין, לסך השווה ל  יישא

התמורה לה זכאי הספק בגין אותה שנה קלנדארית שבמהלכה 
ביצע הספק את ההפרה המזכה את המזמין בפיצוי ו/או שיפוי 
כלשהו על פי ההסכם. מגבלת האחריות מקובלת בהתקשרויות 

  טכנולוגיות מטעמים רבים. 

  הבקשה נדחית

45.   

 הסכם
קש להבהיר, כי זכות הקיזוז תהיה מוגבלת לסכום קצוב מתב  13.4

  שמקורו בהתקשרות בין הצדדים בהסכם זה.

  הבקשה נדחית

46.   

 הסכם
מתבקש להבהיר, כי ניתן יהיה לאפשר הסבת ההסכם בתוך   14.1

  אשכול תאגידים עליו מנוי הספק.  

  הבקשה נדחית

47.   

 הסכם
ופה לכך מבקש להבהיר במפורש, כי הסבת ההסכם תהיה כפ  14.2

  שזכויות הספק על פי ההסכם לא תיפגענה. 

  הבקשה נדחית

48.   

 הסכם
מתבקש לבטל את הסעיף. חוק הגברת האכיפה אינו רלוונטי   15.5

  להתקשרות זו והוא מטיל אחריות מוגברת שאינה רלוונטית. 

  הבקשה נדחית

49.   

 הסכם
בהגדרת המונח "תוצרי עבודה" לא יכללו מתודולוגיות, נהלי   16.1

 know-howות עבודה, כלים סטנדרטיים, רעיונות, תפישות, ושיט
ו/או פיתוחים סטנדרטיים ו/או ידע גנרי של הספק ואינו מהווה 
פיתוח אשר נוצר באופן ייעודי עבור המזמין, והבעלות וזכויות 
השימוש המלאות והבלעדיות בהם תיוותרנה אצל נותן 

  .השירותים

  הבקשה נדחית

50.   
את המונח מידע הכפוף לסודיות לסייגים  מתבקש להכפיף  17  הסכם

  הנקובים בנספח ו'

  הבקשה נדחית

51.   

 הסכם
מתבקש להגביל לעובדי הספק המעניקים את השירותים עבור   18.4

המזמין. לא ניתן לבקר אחר כל פעולה של כל עובד שאינו קשור 
  לשירותים. 

  הבקשה נדחית

52.   

 הסכם
עבור הפרה יסודית מתבקש לעדכן את תקופה ההודעה המוקדמת   20.1

ימים  14 –ימים קלנדאריים ועבור הפרה שאינה יסודית ל  7 –ל 
  קלנדאריים. 

  הבקשה נדחית



 
 

  
  

 

53.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

תקופת 
ההתקשרות 

  והיקפה,

  4.2סעיף 

נבקש שיובהר כי ככל שהכוונה במילה "להשתנות בהתאם לצרכי 
ם שני 5 -המזמין" היא הארכת ההסכם, הרי שכל הארכה מעבר ל
  תאושר ותסוכם עם המציע/ הספק הזוכה מראש ובכתב.

  הבקשה נדחית

54.   

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

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

  הבקשה נדחית

55.   

החלפת   הסכם
נותני 

 השירותים,

  6סעיף 

מאחר ומדובר בכוח אדם הזכאי להודעה מוקדמת לפי הסכם או 
ימים (ולא  30דין, נבקש כי כל החלפה תעשה בהודעה מוקדמת של 

14.(  

  הבקשה התקבלה

56.   

אחריות   הסכם
  וביטוח,

  13סעיף 

כמים מסוג זה כי הספק יישא נבקש שיובהר כמקובל בהס
באחריות המוטלת עליו על פי דין לנזקים ישירים בלבד, שייגרמו 
לחברת הנמל עקב מעשה ו/או 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 

ל סכום התמורה ששילמה המזמינה לספק בגין יעלה בכל מקרה ע
השירותים. הספק לא יישא באחריות לנזקים עקיפים ו/או 
תוצאתיים לרבות אך לא רק, זמן השבתה, אובדן הזדמנויות 
עסקיות, אובדן הכנסות או רווחים, אובדן חסכונות צפויים, 

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

  חיתהבקשה נד

57.   

זכויות   הסכם
  יוצרים,

  16.1סעיף 

נבקש שיובהר כי העברת בעלות בתוצרים שהוכנו במסגרת הסכם 
זה הינה ביחס לתוצרים אשר הוכנו באופן ייעודי וייחודי עבור 

  המזמינה ו/או על בסיס מיעד סודי שלה.

  הבקשה נדחית.

58.   

תרופות   הסכם
  והפרות,

  20.2סעיף 

ה כפוף למגבלת האחריות נבקש שיובהר כי האמור בסעיף ז
  להסכם. 12כמבוקש ביחס לסעיף 

  הבקשה נדחית.

59.   

  קיזוז,  הסכם

  21.1סעיף 

נבקש שיובהר כי הקיזוז יעשה, אם בכלל, אך ורק מכוח הסכם זה 
ימי עבודה בטרם ביצוע  5ובכל מקרה תינתן לספק הודעה של 

  הקיזוז.

  הבקשה נדחית.

60.   

תקופה... והתנאים" תמחקנה מבוקש כי המילים "ולמשך כל   13.5  הסכם
ובמקומן ייכתב "ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת 

  חודשים נוספים לאחר מכן, את הביטוחים". 36- תביעה ל

  הבקשה נדחית.

61.   

מבוקש כי לאחר המילים "בגין הפרת ההסכם" ייכתב ", על אף   13.6  הסכם
עד לא המצאת אישור עריכת הביטוח במו-האמור מוסכם כי אי

ימי עסקים ממועד דרישת  14תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 
  המזמינה בכתב להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור".

  הבקשה נדחית.



 
 

  
  

 

62.   

  מבוקש כי:  13.7  הסכם

לאחר המילים "בכל הפוליסות הנזכרות" ייכתב "בטופס   א.
  האישור על קיום ביטוחים". 

זמינה" ייכתב לאחר המילים "הספק ו/או המ 1בס"ק   ב.
  "בכפוף להרחבי השיפוי שלהלן". 

המילים "המזמינה... עם" תמחקנה ובמקומן  3בס"ק   ג.
ייכתב "הספק על פי דין יורחב לשפות את המזמינה בגין אחריותה 

  ל".

המילים "המזמינה בגין.... ו/או המוצרים"  5בס"ק   ד.
תמחקנה ובמקומן ייכתב "הספק על פי דין ויורחב לשפות את 

  מזמינה בגין אחריותה למוצרים".ה

המילים "המזמינה בגין ו/או בקשר עם"  7בס"ק   ה.
תמחקנה ובמקומן ייכתב "הספק על פי דין ויורחב לשפות את 

  המזמינה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק אשר מהווים".

יימחק. לחילופין ההשתתפות העצמית  10ס"ק   ו.
  . 300,000$המקסימאלית תעמוד על סך של 

סיפא ייכתב "אולם מובהר כי אין בביטול  11בס"ק   ז.
  כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי דין". 

רישא ייכתב "ביחס לביטוח הרכוש ו/או חבות  12בס"ק   ח.
  מעבידים". 

לאחר המילים "תנאיהם לרעה" ייכתב  13בס"ק   ט.
יום  30ד על "במהלך תקופת הביטוח" ותקופת ההודעה תעמו

  כמקובל.

  הבקשה נדחית

63.   

מבוקש כי הסעיף יימחק. פוליסות הביטוח של הספק כוללות   13.8  הסכם
מידע רב מסחרי וסודי שאינו רלוונטי לפעילות הספק על פי הסכם 

  זה.

  הבקשה נדחית

64.   

מבוקש כי המילה "לבדו" תמחק וכי לאחר המילים "יהיה   13.11  הסכם
  יותו על פי הסכם זה".אחראי" ייכתב "בהתאם לאחר

  הבקשה נדחית

65.   

מבוקש כי לאחר המילים "יהיה הספק אחראי" ייכתב "בהתאם   13.13  הסכם
  לאחריותו על פי הסכם זה".

  הבקשה נדחית

66.   

אישור 
עריכת 

הביטוחים 
  (נספח ד')

  מבוקש כי:  צד ג'

  . 321יימחק ובמקומו יצוין קוד  304קוד   א.

  יימחק.  309קוד   ב.

  ימחק.  י 318קוד   ג.

  הבקשה נדחית



 
 

  
  

 

67.   

אישור 
עריכת 

הביטוחים 
  (נספח ד')

חבות 
  מעבידים

  הבקשה נדחית  יימחק. 304מבוקש כי קוד 

68.   

אישור 
עריכת 

הביטוחים 
  (נספח ד')

אחריות 
  מקצועית

  מבוקש כי:

  . 321יימחק ובמקומו יצוין קוד  304קוד   א.

  יימחק.  309קוד   ב.

  ההתייחסות לתאריך הרטרו' תמחק.  ג.

  שה נדחיתהבק

69.   

אישור 
עריכת 

הביטוחים 
  (נספח ד')

  מבוקש כי:  חבות מוצר

  יימחק.  309קוד   א.

  ההתייחסות לתאריך הרטרו' תמחק.  ב.

  הבקשה נדחית

70.   

אישור 
עריכת 

הביטוחים 
  (נספח ד')

ביטול/שינוי 
  הפוליסה

  הבקשה נדחית  יום כמקובל. 30מבוקש כי תקופת ההודעה תעמוד על 

71.   

מסמכי 
  המכרז

 (SCADA)נבקש הבהרתכם האם כל המערכות שלכם שמבוססות   כללי
  ? SIEMבעלות הידע לייצא לוגים ולהעביר אותם למערכת ה  

 SACADמערכות 
וכי נדרשות לניטור 

הוצאת  יאפשרו
  .לוגים

72.   

מסמכי 
  המכרז

הנ״ל יוגדר כחלק  נבקש הבהרתכם מה הם ברצוככם שננטר במערכת ובאיזו רמה ?  כללי
מתהליך הקמת 

  .ערכותהמ

73.   

מסמכי 
  המכרז

על מנת להעריך את כמות הרישוי נבקשכם לקבל רשימה מלאה   כללי
  של כל מקורות המידע וכמותיהם.

רשימת מערכות 
  .תועבר לאחר זכייה

74.   

  הבקשה נדחית.  מבוקש לאשר כי המסמכים יועברו בשפה האנגלית.    5.5  הזמנה

75.   

הסכמים.  /מבוקש למחוק את הדרישה לאישורי לקוחות    5.7  הזמנה
לקוחות אינם מעוניינים לחשוף את הסכמיהם ו/או לאשר 
בכתב את ההתקשרות מטעמים שונים. מבוקש לאשר צירוף 

  אנשי קשר מאת הלקוחות במקום אישורים כתובים. 

  הבקשה מתקבלת

76.   

  הבקשה מתקבלת  מבוקש למחוק את הסעיף.    7.10  הזמנה



 
 

  
  

 

77.   

  הבקשה נדחית.  ע". בסיפא מבוקש להוסיף "בכפוף לשימו   9.2  הזמנה

78.   

האמור בסעיף אינו תואם את הצעת המחיר. מבוקשת    4.15  נספח א'
  הבהרה. 

  ר' נספח מעודכן.

79.   

 כמה חוקים צפויים במערכת?    -   נספח ב'

  ?כמה פלייבוקים ידרש הספק לכתוב 

  האם קיימים פלייבוקים שנדרש לעדכן או שנכתב לכתוב את
 הכל ללא כל בסיס? 

  בוקשת הבהרה לגבי אופן התשלום לספק: מ –שירותי ניטור 
o  ארועים.  1500בחודש מסוים נוטרו 
o  המחיר בשורה  1500האם ישולם לספק עבור *

*  500* המחיר בשורה השניה +  1000השלישית או 
 המחיר בשורה השלישית?

  שנים?  5-שעות סה"כ ב 300האם צפויות  –שעת טיפול  

המחיר מוגדר על 
ולא על  EPSבסיס 
  .אירועיםבסיס 

80.   

טבלת נסיון   נספח ב'
  אנשי הצוות

  ?"...מה פירוש "האם ארגון ציבורי 

  ?מדוע נדרשים פרטי ההתקשרות עם אנשי הצוות  

בטבלה נפלה טעות 
סופר. הכוונה ל"גוף 
ציבורי" כהגדרתו 
בהזמנה להציע 
הצעות, ובהתאם 

להזמנה.  5.4לסעיף 
פרטי ההתקשרות 
נדרשים לשימוש 

ול המזמין על פי שיק
דעתו המקצועי, 
לרבות לצורך קבלת 
כל החלטה בקשר 

  להצעת המציע.

81.   

מבוקש לאשר ביטוח צד ג' משולב מוצר מתאים במקום    חבות מוצר  נספח ד'
  ביטוח חבות מוצר בנפרד. 

  הבקשה נדחית.

82.   

נספח א 
  ונספח ב

   '1000הצעה כספית מופיעות שתי מדרגות, עד -נספח ב EP’s 
 . EP’s 2000ועד 
מופיעה  4.15מפרט השירותים והמערכת סעיף -בנספח א'      

. מבקשת להבין אילו מדרגות EP’s 2500מדרגת בסיס של 
     נדרש לתמחר.

 
  

  ראו נספח ב' מעודכן

83.   

  כן  ? High Availabilityהאם נדרש פיתרון    4.12סעיף   



 
 

  
  

 

84.   

 ,OT - UPSבין שאר המערכות לניטור מפורטות מערכות    9.3סעיף   
אפשרויות, נשמח  3רים, בקרת מנהרות. ישנן ס, ,רמזו"טמ

 :להבהרה איזו מהן הנכונה ביותר
קיימת בארגון מערכת אבטחה ייעודית למערכות  -אופציה א 

OT שאמורה לדווח למערכת הSIEM -  אם כן, נשמח
 לפרטים לגבי המערכת

יש צורך באינטגרציה ישירה בין מקורות המידע  -אופציה ב  
הרלוונטיים  OT-האם מכשירי ה - SIEMהללו לבין ה

  ?Syslogsמפיקים 
המענה למכרז צריך לכלול מערכת ניטור  -אופציה ג  

שתחובר מצד אחד למכשירים הרלוונטיים  OTלמכשירי 
אם כן נשמח לפירוט לגבי  .SIEM-ומצד שני למערכת ה

או תשתית  SCADAהמכשירים (למשל האם הם מבוססי 
 .נה מערכת ניטור מתאימהמוכרת אחרת) על מנת לכלול במע

  

מערכות נדרשות ה
הוצאת  לאפשר

לוגים למערכות 
  .האיסוף המרכזיות

  

85.   

 " -בין הדרישות לניטור ודיווח בזמן אמת מצוינת גם הדרישה   9.6סעיף   
  "כשלים ועומסים במערכות תשתית

 -אינה משמשת לניטור תשתיתי  SIEMמערכת ניטור     
NOC. ומסים וכשלים בתשתית האם קיימת מערכת ניטור ע

במידה ולא, נא לפרט מה נדרש  ?SIEM-שתדווח למערכת ה
 .לנטר במסגרת זו ועל בסיס איזה מקורות מידע

  

לא יידרש ניטור 
 ועומסים כשלים

  .תשתית במערכות

  


