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 iPhoneלא כולל  Appleלאספקת מוצרי  20195/מס' הס. מסגרת למכרז  מכתב הבהרותהנדון: 
 

הליך  שאלות ההבהרה שנשאלו במסגרתלהלן מפורטות  התשובות לבטבלה שבשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב,  .1

 .שבנדון מכרזההבהרות, ב

 

 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

1.  1, 

13 

1.6, 

16 

 :1.6סעיף 

בכוונת האוניברסיטה לבחור עד שני "

 ..."זוכים שיהיו ספקי מסגרת

 :16סעיף 

 תוקף ההצעה ובחירת כשיר שני"

16.1 

תהיה בתוקף עד הצעת המציע 

להחלטה בדבר ההצעה/ות הזוכה/ות 

ימים נוספים לאחר מתן  60ולמשך 

ההחלטה בדבר המציע/ים הזוכה/ים 

במכרז, וזאת למקרה שבו מציע שזכה 

במכרז יחזור בו מהצעתו או 

שההתקשרות החוזית איתו תסתיים 

טרם זמנה מכל סיבה שהיא. בנסיבות 

אלה רשאית ועדת המכרזים להכריז 

על ההצעה שדורגה במקום הבא על ב

הכשיר אחרי ההצעה הזוכה )להלן: "

"( כזוכה במכרז, ובלבד שבמועד השני

קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים 

במציע זה תנאי הכשירות שהיוו תנאי 

היה והחליטה סף להשתתפות במכרז. 

כן האוניברסיטה, תפנה אל הכשיר 

השני וזה מתחייב לענות לפניית 

ימי עבודה  5 האוניברסיטה תוך

ולהודיעה על הסכמתו להיכנס לנעלי 

כל  המציע הזוכה בכל הנוגע למכרז על

 תנאיו, דרישותיו וחלקיו. 

16.2  

ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה 

הבאה בדרוג כאמור לעיל, גם לאחר 

יום ממועד ההחלטה בדבר  60חלוף 

ההצעה הזוכה, ובלבד שהמציע בעל 

את  ההצעה הבאה בדרוג נתן לכך

 . "הסכמתו

 2האם כוונתכם שייבחרו 

ספקי מסגרת ולאחריהם 

יהיה כשיר נוסף או 

שהכשיר הנוסף נחשב 

מבחינתכם ספק מסגרת 

 השני

 2הכוונה היא שיבחרו 

ספקי מסגרת ולאחריהם 

יהיה כשיר נוסף, למקרה 

שאחד או יותר מהזוכים 

מהצעתו או  יחזור בו

שההתקשרות החוזית איתו 

מכל תסתיים טרם זמנה 

כאמור בסעיף  ,סיבה שהיא

במסמכי   13בעמוד  16

המכרז. מובהר 

שהאוניברסיטה תחליט 

האם להכריז על כשיר שני 

 על פי שיקול דעתה.
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 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

המציע מחזיק בכל האישורים " 5.1.2 3  .2

הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים 

 ."1976 -ציבוריים, תשל"ו 

האם נדרש כי המציע יספק 

 ISO9001הסמכת תו תקן 

 בתוקף?

 לא.

כל אחת משלוש השנים במהלך " 5.2.2 3  .3

מכר המציע  2018 -ו  2017, 2016

 מחשבים נייחיםסיפק ו

ו/או מחשבים ניידים מתוצרת חברת  

Apple  בישראל לשלושה לקוחות

 לפחות כספי של היקף לפחות, ב

 ש"ח )לא כולל מע"מ( 500,000

 . "לשנה לכל לקוח בנפרד

האם נדרש כי המציע סיפק 

במהלך שלוש השנים 

מוצרי  2016-2018

Apple  אשר נרכשו מיבואן

 )לא פרלל( רשמי בלבד

 לא. 

כל אחת משלוש השנים במהלך " 5.2.2 3  .4

מכר המציע  2018 -ו  2017, 2016

 מחשבים נייחיםסיפק ו

ו/או מחשבים ניידים מתוצרת חברת  

Apple  בישראל לשלושה לקוחות

 לפחות כספי של היקף בלפחות, 

 ש"ח )לא כולל מע"מ( 500,000

 ."לשנה לכל לקוח בנפרד

אנו מבקשים להוריד את א. 

 ההיקף הכספי 

לשנה ₪  200,000 -ל 

 ללקוח )לא כולל מע״מ(.

 3במיוחד כשנדרשים 

שנים  3לקוחות וברצף של 

 אחרונות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

או לחלופין אנו מבקשים ב. 

להציע חלופה של תנאי סף 

והיא מחזור כספי שנתי של 

המציע ממכירות של 

נוסח הסעיף ישונה א. 

 כדלהלן:

  500,000במקום: 

 .200,000ייכתב: 

 

תצהיר  -כמו כן בנספח ו' 

בסעיף לעמידה בתנאי סף, 

ובכותרת העמודה  2.2

השמאלית שבטבלה 

במקום:  2.2שבסעיף 

ייכתב:  500,000

200,000. 

 

נספח מצורף בזה 
  ו' מעודכן.

 יש לצרף להצעה
נספח ו' את 

מצורף ש המעודכן
למכתב הבהרות 

, 11 יםוד)עמזה 
 למכתב 13 -ו , 12

 .הבהרות זה(
 

מובהר יחד עם זאת 

יצרף  אשר מציע ש

להצעתו את נספח ו' כפי 

, הנ"ל טרם התיקון יהשה

רק בגין  הצעתו לא תיפסל

כך, ותיבדק עמידתו בכל 

תנאי הסף כמפורט 

 במסמכי המכרז ובשינוי

שנעשה במסגרת תשובה 

 .  זו

 

 ב. הבקשה נדחית.
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 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

)ניידים   Appleמחשבי 

  ונייחים ( בהיקף של לפחות 

לשנה בכל  ₪ 3,500,000

אחת מהשנים 

2016,2017,2018 . 

במחילה, שימו לב כי לפי 

מה שרשמתם אוניברסיטת 

 2018ת״א רכשה ב 

 Appleמחשבים של 

₪.  800,000בסכום של 

ואתם מעוניינים במסגרת 

של שני ספקים זוכים אזי 

אם הסכום הזה היה מתחלק 

בין שניהם הם לא היו 

עוברים היום בעצמם את 

 תנאי הסף של 

ואוניברסיטת ₪.  500,00

ת״א הינה בעצמה לקוח 

בשוק  Appleגדול של 

 הישראלי.

 2נא אישורכם להציע  לעיל. 4  ראה שאלה 5.2.2 3  .5

 לקוחות בלבד לכל שנה.

 הבקשה נדחית.

 4ראה תשובה לשאלה 

 לעיל.

אישורכם להכללת נא  לעיל. 4ראה שאלה  5.2.2 3  .6

לצורך  iPadמכירות 

חישוב היקף כספי של רכש 

 הלקוחות.

 הבקשה נדחית.

 4ראה תשובה לשאלה 

 לעיל.

במועד האחרון להגשת הצעות למכרז " 5.2.3 3  .7

זה המציע מעסיק לפחות תומך או 

  האישאחד )להלן: "MAC מומחה 

"(, במשרה מלאה שמועסק ע"י הטכני

חודשים לפני המועד  6המציע לפחות 

 האחרון להגשת הצעות למכרז 

ומועסק על ידו במועד האחרון להגשת 

ההצעות למכרז, והוא זה שייתן 

 יכה הטכנית לאוניברסיטה את התמ

הנדרשת במידה והמציע יבחר כמציע 

 . "זוכה במכרז

 

 -האם נדרש איש טכני 

לצורך  נוסף Macמומחה 

גיבוי ומילוי מקום האיש 

 עודי?יהטכני הי

 לא.

 Appleמובהר בזאת כי הסמכת " 5.4 3  .8

Solution Expert Education -  

ASE   לעיל  5.2.1בהתאם לסעיף 

צריכה להיות בתוקף לכל אורך פרק 

הזמן המוגדר לתוקף הצעתו של 

 המציע, וכן למשך כל תקופת 

ההתקשרות ותקופת ההתקשרות 

המוארכת )ככל ותהא כזו(, באם 

    ."המציע יבחר כמציע זוכה במכרז

  

האם נדרש כי המציע היה 

 בעל הסמכת 

Apple Solution Expert 

Education - ASE 

גם בעת אספקת המחשבים 

 במהלך שלוש השנים 

2016 - 2018? 

 לא.
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 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

הנחה ממחירון  על המציע להציע")א(  11.3 7  .9

Apple  ארה"בwww.apple.com ,

 ארה"ב   Appleאו תוספת למחירון 

www.apple.com לכל הפריטים,

בטופס  3המפורטים בטבלה שבסעיף 

 נספח  ב'.  -ההצעה הכספית 

מחירון זה הינו בדולר ארה"ב. 

לתשלום שתשלם האוניברסיטה למציע 

 זוכה עבור המוצרים שיסופקו על ידו 

בהתאם לתנאי המכרז, יתווסף מע"מ 

נספח ח'.  -כאמור בהסכם ההתקשרות 

 תנאי התשלום מפורטים בהסכם 

 נספח ח'. -ההתקשרות 

 

)ב(  לכל פריט המופיע בטבלה 

פית שבטופס ההצעה הכס 3שבסעיף 

או הנחה , הנחה חיוביתניתן להציע: 

, והכל תוספת או, בשיעור אפס

נספח  -כאמור בטופס ההצעה הכספית 

 "ב'. 

 

מחירי הקנייה של מחשבי 

Apple  הינם שקלים. נא

לאשר הגשת המחירון 

 בשקלים.

 . הבקשה נדחית.1

 

 מובהר ומודגש שאין . 2

 דרישה להגיש מחירון.     

  11.3כאמור בסעיף     

 ובטופס ההצעה     

 המציעעל  ,הכספית    

 להציע הנחה.    

 

 . מובהר שהמחירון הינו 3

 בדולר ארה"ב.     

 

 למציע זוכה  מורה. הת4

 בסעיף כאמור  לםושת     

 .ג בטופס ההצעה  1     

  (נספח ב')הכספית      

  23בעמוד       

 במסמכי המכרז.      

 

על המציע לצרף להצעתו )בטופס " 14.3.2 10  .10

(, את כנספח י"גהמצורף למכרז זה 

לקוחות  להם הוא  3 - 5פרטיהם של 

סיפק מחשבים ניידים ונייחים 

הנדרשים  Appleמתוצרת חברת 

במכרז בהיקף כספי של לפחות 

ש"ח )לא כולל מע"מ(  200,000

הרשימה יכולה לכלול  .2018בשנת 

לצורך על ידו  את הלקוחות שצוינו

)כולם או  5.2.2עמידתו בתנאי הסף 

חלקם(. מתוך רשימת הלקוחות הנ"ל, 

)באמצעות צוות הבדיקה  האוניברסיטה

שיקבע על ידה(, תפנה עפ"י שקול 

לקוחות מבין  3 -דעתה הבלעדי* ל 

הלקוחות שצויינו ע"י המציע, ותקבל 

 חוות דעת על המציעמכל אחד מהם 

 . כמפורט להלן

המציע לקוח/ות  *ככל וצוינו ע"י

מתחום החינוך, האוניברסיטה תעדיף 

 לפנות ללקוח/ות שהינו/ם מתחום 

ההשכלה הגבוהה )ככל וצוין/נו ע"י 

המציע( ולקבל מלקוח/ות זה/אלה 

 ."חוות דעת

נא אישורכם להכללת 

לצורך  iPadמכירות 

 חישוב היקף כספי של רכש

 הלקוחות.

 הבקשה נדחית.

מפרט  20  .11

 -השירותים

א' נספח 

 1.1סעיף 

Accessories  עבורMac  

 כל משפחת הנלווים - -iPadו 

ישנם אביזרים 

(Accessories אשר אין )

ייבוא רשמי שלהם על ידי 

היבואן לארץ. אנא אשרו 

 שאתם מעודכנים בנושא.

אין דרישה להספקת 

מוצרים אשר אינם 

מיובאים על ידי היבואן 

 הרשמי.
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 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

 - 1לכל המוצרים מקטגוריה " 3.1 21  .12

מחשבים ניידים ונייחים כולל אביזרים 

ע"י לאוניברסיטה שיסופקו נלווים, 

מציע זוכה, תינתן על ידו אחריות של 

חודשים החל מיום קבלתם ע"י  36

 ."האוניברסיטה

 

האם נדרש מטעם המציע 

הזוכה לספק אחריות 

 36חומרה מלאה של 

חודשים לכל המוצרים 

מחשבים  - 1בקטגוריה 

ניידים ונייחים ובפרט 

רכיבים מתכלים כגון 

 סוללות?

 

 Accessoriesלמעט כן, 

 )שורה אחרונה 

( שהם אינם 1בקטגוריה 

חלק אינטגרלי מהמחשב 

והאחריות עבורם תהיה 

 בהתאם לאחריות היצרן.

 

תחזוקה, שירות ותיקונים יבוצעו רק " 3.5 21  .13

במעבדות מורשות מטעם חברת 

Apple מקרה של תיקון יעשה . בכל

  "שימוש רק בחלקים מקוריים.

 

האם נדרש מטעם המציע 

הזוכה לספק מחשב חלופי 

בכל עת של איסוף מחשב 

לצורך תיקונו במעבדה 

 ולמשך התיקון?

 לא.

מציע זוכה נדרש לתת 

לאוניברסיטה מחשב אחד 

בעמוד  3.7כאמור בסעיף 

 אשר קובע כך:  21

 יתןזוכה  מציע"

לאוניברסיטה למשך כל 

תקופת ההתקשרות, וללא 

ילו עלות, מחשב נייד שג

שנים עם מסך  5 -פחות מ 

 250ודיסק בנפח  13"

גיגהבייט לפחות. לאחר 

סיום ההתקשרות המחשב 

ייאסף ע"י המציע שנתן 

  ".אותו

 

האספקה תבוצע תוך המועדים " 5.2 22  .14

המפורטים להלן, מיום קבלת הזמנת 

 זוכה: הרכש ע"י מציע

 

 .עבודה ימי 14: מדף מוצרי )א(

 .עבודה ימי CTO :21מוצרי  )ב(

 ימי עבודה. 45מוצרים חדשים:  )ג(

 

הגדרות לשלושת המוצרים המפורטים 

לעיל הן כמפורט באתר:  5.2בסעיף 

www.apple.com" 

אנו מבקשים להוסיף אחרי 

 סעיף )ג(:

 

בכפוף לאספקות מטעם 

 העולמית" Appleחברת 

שבמקרה  מקובל,  בתנאי

 של איחור באספקה

שלטענת מציע זוכה נובע 

ממדיניות האספקות של 

, העולמית  Appleחברת 

 זאת.וכיח יהיה עליו לה

15.  43 12.1 

סעיף 

-ביטוח

הסכם 

 ההתקשרות

מבלי לגרוע מאחריות הספק עפ"י "

מתחייב  ,הסכם זה ו/או עפ"י כל דין

הספק לערוך ולקיים למשך כל תקופת 

בחברת ביטוח  ,וההסכם, על חשבונ

ביטוח צד שלישי וביטוח  -מוכרת 

חבות מעבידים   בהיקפים המקובלים 

 בתחום עיסוקו . 

 

בנוסף, מתחייב הספק לערוך ולקיים 

ביטוח חבות מוצר, בתנאים המפורטים 

באישור עריכת הביטוח, למשך תקופה 

שנים ממועד סיום  3נוספת של 

 ."התחייבויותיו עפ"י ההסכם

נבקש למחוק את  .א

י נהמילה:" כל" לפ

 ."דין" :המילה

 

נבקש לרשום לאחר  .ב

ך והמילים:" לער

ולקיים" את המילים:" 

באמצעותו ו/או 

 .באמצעות מי מטעמו"

 

  

 

 

 א. מקובל.

 

 

 

ב. מקובל בכפוף לכך 

שהביטוחים יעמדו בכל 

תנאי הביטוח במכרז וכמו 

כן תכוסה במסגרתם 

של  אחריותו על פי דין

 המציע.

 

 

 

http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
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נבקש לרשום במקום  .ג 

 המילים:

בחברת ביטוח מוכרת" "

את המילים:" בחברת 

לפעול ביטוח המורשת 

 .בישראל על פי דין"

  

נבקש לרשום לאחר  .ד

 מילים:ה

ביטוח אחריות כלפי "

צד שלישי" את 

לות והמילים:" בגב

אחריות של 

ש"ח  1,000,000

 למקרה ולתקופה,"

 

נבקש לרשום לאחר  .ה

 המילים:

 "ביטוח חבות מעבידים:

לות אחריות של ובגב"

ח "ש 6,000,000

 -למקרה ו

 ש"ח 20,000,000

 לתקופה" 

 

ש למחוק את נבק .ו

 המילים:

ם המקובלים יבהיקפ"

 בתחום עיסוקו" 

 

נבקש לרשום במקום  .ז

 המילים:

ביטוח חבות המוצר" "

ביטוח  :את המילים

שולב מוצר מהחבות 

 אחריות מקצועית"

 ג. מקובל

 

 

 

 

 

 

ד. לאחר המילים: "ביטוח 

 אחריות כלפי צד שלישי"

יתווספו המילים: 

"בגבולות אחריות של 

ש"ח למקרה  2,000,000

 ולתקופה".

 

 

 

 ה. מקובל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ו. הבקשה נדחית.

 

 

 

 

 ז. מקובל.

16.  43 12.2 

סעיף 

-ביטוח

הסכם 

 ההתקשרות

ללא צורך בכל דרישה מצד "

מתחייב הספק להמציא  אוניברסיטהה

, לא יאוחר מתחילת אוניברסיטהלידי ה

ביצוע הפעילויות נשוא ההסכם, את 

אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום 

בידי המבטח. הספק מצהיר בזאת כי 

אישור עריכת שהמצאת  וידוע ל

כאמור הינה תנאי מתלה  הביטוח

ומקדמי לביצוע הפעילויות 

למנוע  תזכאיהיה ת האוניברסיטהו

יצוע היה והנספח כאמור את הב וממנ

 לא הומצא.

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי 

הספק להמציא לידי  בהספק, מתחיי

 בחלק השני של הסעיף:

 

נבקש לרשום במקום  .א

א יאוחר להמילים: "

ממועד תום" את 

 "המילים :"עם תום

 

נבקש לרשום במקום  .ב

המילים: "תוקפו לשנה 

נוספת" את המילים: 

לתקופת ביטוח "

 נוספת" 

 

 

 

 

 הבקשה נדחית.א. 

 

 

 

 

 ב. מקובל.
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אישור עריכת ביטוח  אוניברסיטהה

בגין  באישור עריכת הביטוחכמפורט 

הארכת תוקפו לשנה נוספת. הספק 

מתחייב לחזור ולהמציא את אישור 

ת ביטוח וכל עריכת הביטוח מדי שנ

 ."עוד הסכם זה בתוקף

נבקש לרשום במקום  .ג

המילים: "מדי שנת 

ביטוח" את המילים: 

 תקופת ביטוח"מדי "

 ג. מקובל.

17.  44 12.3 

סעיף 

-ביטוח

הסכם 

 ההתקשרות

הספק מתחייב לקיים בקפדנות את כל "

תנאי הביטוחים ולשלם במלואם 

ובמועדם את דמי הביטוח ולא לעשות 

כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה 

על תוקף הביטוחים. עוד מתחייב 

, אוניברסיטהלשתף פעולה עם ההספק 

ככל שיידרש, לשם שמירה ומימוש 

עפ"י ביטוחי  אוניברסיטהשל זכויות ה

הספק, ובכלל זה להודיע למבטח מיד 

עם היוודע אירוע העשוי לשמש בסיס 

 ."לתביעה עפ"י ביטוחי הספק

נבקש למחוק את החלק 

 השני של הסעיף.

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

18.  44 12 

סעיף 

-ביטוח

הסכם 

 ההתקשרות

סעיפים אלה הינם מעיקרי החוזה "....

והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם 

 ."יהוו הפרה יסודית של החוזה

 

נבקש לרשום בסוף הסעיף, 

 לאחר המילים:

רה יסודית של יהוו הפ"

 החוזה" 

 את המילים:

לעיל, אי  על אף האמור"

המצאת אישור הביטוח 

במועד לא תהווה הפרה 

 10יסודית, אלא אם חלפו 

 ממועד בקשת ימים

בכתב,  האוניברסיטה 

 ."להמצאת אישור כאמור

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

 -נספח י'  50  .19

אישור 

עריכת 

 ביטוח

אנו הח"מ, ____________ חברה 

לביטוח בע"מ, מאשרים כי לבקשת 

________________ )להלן: 

"הספק"( ערכנו פוליסת ביטוח 

לתקופה מ ___________ ועד 

____________ בקשר עם רכישת 

לאוניברסיטת תל אביב  Appleמוצרי 

מיום _______________, כאשר 

היקף הכיסוי בפוליסות כדלקמן אינו 

מהכיסוי הניתן עפ"י נוסח  נופל

הפוליסה הידוע כ"ביט" או "מפעלים" 

או "אשכול" או "פסגה", ובכפוף 

 "לאמור להלן:

פסקה לאחר הנדון:  .א

נבקש לרשום את נוסח 

 menora  ITהפוליסה 

ולמחוק את יתר נוסחי  

 הפוליסות.

 

 

 

 -סקה לאחר הנדוןפ .ב

נבקש   -2שורה 

לרשום לפני המילים: 

" את  עם "בקשר 

 המילים: "בין היתר"

 

 אין שינוי בנוסח א. 

 הסעיף. יחד עם זאת אם     

 אישור הביטוח יתוקן     

 ע"י המבטח כך שהיקף     

 הכיסוי אינו נופל מנוסח     

   chubb   ,של מנורה 

 התיקון יתקבל.    

 

 ב. מקובל.

 -נספח י'  50  .20

אישור 

עריכת 

 ביטוח

 נבקש למחוק את המילים:  לעיל. 19ראה שאלה 

הידוע כ"ביט" או 

"מפעלים" או "אשכול" או 

 "פסגה"

 ובמקומן לרשום: 

Menora Top IT 2015 

 מקובל.
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 -נספח י'  50  .21

אישור 

עריכת 

 -ביטוח 

 1סעיף 

 

 כותרת הסעיף:

 פוליסה מס' ___ -פוליסת חבות מוצר 

נבקש להוסיף אחרי 

 המילה: "מוצר",

 את המילים: 

 מקצועית""משולב 

 מקובל.

 -נספח י'  50  .22

אישור 

עריכת 

 - ביטוח

 1סעיף 

ביטוח חבות מוצר בגבול אחריות בסך 

ש"ח )מיליון וחמש מאות  1,500,000

אלף ש"ח( לאירוע ובסה"כ לתקופת 

 ביטוח שנתית,   

המכסה את חבות הספק בגין מוצרים 

שיוצרו, הותקנו, הורכבו, טופלו, 

ו/או אשר תוקנו, או שווקו ע"י הספק 

בגינם ניתן שירות כלשהו ע"י המבוטח 

 או מי מטעמו.

 

 

הביטוח אינו כולל כל מגבלה  1.1

 בדבר נזק תוצאתי עקב נזק לרכוש.

 

 

המועד הרטרואקטיבי לא יהיה  1.2

מאוחר ממועד תחילת העבודות עפ"י 

 ההסכם.

הביטוח כולל תקופת גילוי נוספת  1.3

חודשים, אשר תחול היה  12של 

והפוליסה תבוטל ע"י המבטח או לא 

 תחודש מסיבה כלשהי, 

ובתנאי שלא נערך ביטוח אחר המכסה 

את חבותו של הספק בגין אותן 

 תביעות.

 

ביטוח זה מורחב לכלול את  1.4

האוניברסיטה כמבוטח נוסף בקשר עם 

י ו/או מחדליי אחריותה עקב מעשי

 הספק, בכפוף לסעיף 

אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח 

כאילו נערך בנפרד ע"י כל אחד 

 ."מיחידי המבוטח

 

רשום במקום נבקש ל .א

"ולתקופת : המילים

ביטוח שנתית" את 

המילים: "ולתקופת 

  הביטוח" 

 

נבקש לרשום במקום  .ב

"חבות הספק"  המילים:

 חבותואת המילים: "

 החוקית של הספק" 

 

וק נבקש למח -1.1סעיף  .ג

את המילה: "כל" לפני 

 מגבלה" המילה : "

 

נבקש  - 1.2סעיף  .ד

להוסיף בסוף הסעיף: אך 

 .4.8.18לא לפני 

 

נבקש במקום  - 1.3סעיף  .ה

ובסוף  6לרשום  12

המשפט להוסיף: "למעט 

 אי תשלום ו/או מרמה.

 

נבקש  -  1.4סעיף  .ו

להוסיף בסוף הסעיף: 

המזמין כלפי "חבות 

 הספק אינה מכוסה"

 

 

 

נבקש   - 1.4סעיף  .ז

לרשום בסוף הסעיף את 

המילים:" למעט במקרה 

של אי תשלום פרמיה 

 ו/או מרמה"

 

נבקש  – 1.4סעיף  .ח

רשום בסוף הסעיף את ל

למעט חבות המילים: "

 המזמין כלפי הספק"  

 

 א. מקובל.

 

 

 

 

 

 ב. הבקשה נדחית. 

 

 

 

 

 ג. מקובל.

 

 

 

 מקובל.. ד

 

 

 

 . מקובל.ה

 

 

 

 

 יחד עם זאת  מקובל.לא . ו

 אם המדובר בביטוח    

 חבות מוצר משולב    

 מקצועית והתיקון על    

 גבי האישור יעשה ע"י     

 המבטח, הוא יתקבל.    

 

 הבקשה נדחית. מדובר ז. 

 בביטוח חבות מוצר.     

 התיקון המבוקש     

 מתייחס לכיסוי אחריות     

 .מקצועית    

 

 הבקשה נדחית. מדובר  ח.

 בביטוח חבות מוצר.     

 התיקון המבוקש     

 מתייחס לכיסוי     

 .אחריות מקצועית    
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23.  51 2.3 

 -נספח י' 

אישור 

עריכת 

 ביטוח

הננו מתחייבים כי הביטוחים לא "

יצומצמו ולא יבוטלו במהלך תקופת 

הביטוח, אלא אם תימסר הודעה 

 כתובה בדואר רשום לידי 

 ."יום מראש 60האוניברסיטה לפחות 

 

נבקש  - 2.3סעיף  .א

להחליף את המילה: 

"צמצום" במילים: 

 "שינוי לרעה".

 

נבקש  - 2.3 סעיף .ב

להוסיף לאחר המילים: 

"על ידי אחד הצדדים" 

הלך את המילים: "במ

 תקופת הביטוח".

 

נבקש  - 2.3סעיף  .ג

ת המילה: להחליף א

"תימסר" במילה: 

 "תישלח"

 

נבקש  -  2.3סעיף  .ד

לרשום במקום המילה: 

" את המילה: 60"

"30 " 

 

נבקש  - 2.3סעיף  .ה

למחוק את המילה: 

 "לפחות"

 

 

 

 א. מקובל.

 

 

 

 

 ב. מקובל.

 

 

 

 

 

 ג. מקובל.

 

 

 

 

 ד. מקובל.

 

 

 

 

 אין שינוי בנוסח ה. 

 הסעיף, יחד עם זאת     

 השינוי יערך אם      

 ע"י המבטח, הוא      

 יתקבל.     

24.  50-

51 

 - י'נספח 

אישור 

עריכת 

 ביטוח

נבקש להוסיף את חותמת  אישור עריכת ביטוח

המבטח באישור עם 

המילים: "גבולות האחריות 

המפורטים באישור זה 

חלים על כל פעילותו של 

המבוטח המכוסה בפוליסה 

ולא רק על פעילותו נשוא 

אישור זה. האישור כפוף 

לכל תנאי הפוליסה, על 

חריגיה והרחבותיה, עד 

כמה שלא שונו במפורש 

. ככל שניתנה באישור

כיסוי למזמין הרחבת 

, העבודה נשוא אישור זה

היא חלה אך ורק לגבי 

מזמין זה. אישור זה חל 

לתקופת הביטוח הנקובה בו 

בלבד, אולם אין באמור 

לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע 

מהכיסוי הביטוחי של מקרי 

הביטוח שאירעו בתקופה 

בה היה האישור בתוקף, 

ולמען הסר ספק אין בכך 

אם המבטח יוסיף חותמת 

עם מילים בנוסח המקובל 

 בשוק בזמנים הרלוונטיים, 

 האמור בחותמת יאושר.
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 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

כדי לגרוע מהכיסוי 

וליסות על בסיס יום בפ

הגשת התביעה בהתאם 

לתנאים המפורטים 

בפוליסה. הארכת תקופת 

מחייבת  האישור ותנאיו

אישור בכתב מחברת 

 הביטוח."

 

 אין שינוי בשאר פרטי המכרז.  .2

 

 .בדיוק 12.00עד השעה  17.6.2019 הינולהגשת ההצעות המועד האחרון להזכירכם,  .3

 

 ,למכתב הבהרות זה( 13 -ו  12, 11)עמודים נספח ו 'המעודכן את במסגרת ההצעה שתוגש יש להגיש  .4

 לעיל.בטבלה  4כאמור בתשובה מספר 

 

עמוד על ידי , כשהוא חתום בתחתית כל המכרז יש לצרף מכתב הבהרות זה להצעה שתוגש במסגרת .5

  וזאת לאישור כי המכתב התקבל על ידי המציע, הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה. ,המציע

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העתק:

 חברי ועדת המכרזים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 

 משה איטח

 מזכיר ועדת המכרזים
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 5/2019מסגרת פומבי מס' הס.  מכרז
 iPhoneלא כולל  Appleלאספקת מוצרי 

 

 מעודכן ו'נספח 
 5.2.3 -ו  5.2.2, 5.2.1סעיפים  -תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף 

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי ____________,  נושא/ת ת.ז. שמספרה_______________,  אני החתום מטה, מר/גב'

 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:לומר את 

 

 תצהיר"( לחתום על המציע)להלן: "__________________  ואני הוסמכתי כדין ע"י                     אני משמש בתפקיד .1

    iPhoneלא כולל  Appleלאספקת מוצרי  5/2019מס' הס. פומבי  למכרז מסגרתזה בתמיכה להצעת המציע     

 "(.המכרז)להלן: "    

 

 הריני להצהיר כדלהלן: .2

 האחרון לפחות, בתוקף נכון למועד   Apple Solution Expert Education -  ASEהמציע הינו בעל הסמכת    2.1       

 להגשת ההצעות למכרז.                

 

 .Appleמצורף בזה אישור מטעם חברת                 

 

 מחשבים נייחים ו/או מחשבים סיפק מכר והמציע  2018 -ו  2017, 2016כל אחת משלוש השנים במהלך     2.2       

 ש"ח  200,000 לפחות כספי של היקף בישראל בלשלושה לקוחות  לפחות Appleניידים מתוצרת חברת                 

 לשנה לכל לקוח בנפרד.  מע"מ( כולל)לא                 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 , מפורטים בטבלה שלהלן: פרטי הלקוחות וההתקשרות עימם כנדרש בסעיף                

 פרטי איש קשר )שם פרטי ושם משפחה  שם הלקוח שנה

וכתובת דואר  ומס' טלפון סלולארי

 (אלקטרוני

היקף הכספי בש"ח )לא כולל 

מע"מ(. ניתן לרשום לפחות 

 ש"ח 200,000

2016 
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 פרטי איש קשר )שם פרטי ושם משפחה  שם הלקוח שנה

וכתובת דואר  ומס' טלפון סלולארי

 (אלקטרוני

היקף הכספי בש"ח )לא כולל 

מע"מ(. ניתן לרשום לפחות 

 ש"ח 200,000

2017 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

2018 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 במשרהאחד,  MAC)במועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה המציע מעסיק לפחות איש טכני )תומך או מומחה    2.3

 חודשים לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז ומועסק על ידו במועד  6מלאה אשר מועסק ע"י המציע לפחות         

 האחרון להגשת הצעות למכרז, והוא זה שייתן לאוניברסיטה את התמיכה הטכנית הנדרשת במידה והמציע יבחר         

 זוכה במכרז. כמציע         

 

 (.מלא )יש לציין שם______________________  המוצע על ידי הינו MAC)האיש הטכני )תומך או מומחה         

 

 . 1-הנ"ל מצורפים בזה בטופס המצורף כנספח ו MAC)קורות החיים של האיש הטכני )תומך או מומחה         

 



 

 

 
 enohPAלא כולל  epppAלאספקת מוצרי  5/2019הס. מס' מסגרת מכרז   
 

 13מתוך  13עמוד 
 

 

        

 )יש לציין שם מלא(.______________________  מנהל הלקוח המוצע על ידי הינו   2.4

         

 .2-קורות החיים של מנהל הלקוח הנ"ל מצורפים בזה בטופס המצורף כנספח ו        

 

 

 .     זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.3

 

 

                                                                                                            _______________________ 

 המצהיר/החתימת                                                                                                                       

 

 

 אישור עו"ד

 

, __________________במשרדי ברחוב  __________, בפני, עו"ד /ההופיע ________ הנני מאשר בזה, כי ביום

, המוסמך/ת לחתום על ההצעה ___________ שזיהה/תה עצמו/ה ע"י תעודת זהות מספר ______________,מר/גב'

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי 

 עליה בפני. /הדלעיל וחתם /האת נכונות הצהרתו /ההקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר

 

 

__________________  _________________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד            תאריך             

 ומספר רישיון              
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