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מסמך הבהרות במכרז פומבי 01/2017
מכרז לקבלת הצעות לרכישת מחשבים נייחים

נספח ג' – מפרט
טכני

האם ניתן להציע מערכת הפעלה
 HOMEאו ? STUDENT

כן ,ניתן.
כל מערכת הפעלה רשמית וחוקית של
מיקרוסופט מקובלת ,אפילו חלונות .3.11
ניתן להציע את המערכת המתאימה הזולה
ביותר.

נספח ג' – מפרט
טכני

האם ניתן להציע ללא מערכת
הפעלה?

לא  ,חייבים מערכת הפעלה בסיסית של
מיקרוסופט.

נספח ג' – מפרט
טכני

חיבור אודיו – האם חיבור אודיו
אחד לרמקולים ועבור אוזניות לפי
תקן חדש קביל?

נספח ג' – מפרט
טכני

האם האחריות ל 3 -שנים יכולה
להיות איסוף והחזרה מאתר
הלקוח?

אפשרי להציע מכשיר עם שקע יחיד
לאזניות ומיקרופון ,אך במקרה כזה של
שקע אחד  -נדרש להוסיף מפצל מתאים ל-
 2שקעים ,שיאפשר שימוש ברמקול
ומיקרופון בו זמנית.
אפשרי איסוף והחזרה מאתר הלקוח,
אולם נדרשת אספקת מכשיר חליפי זהה
ביום האיסוף וקבלתו חזרה עד  3ימים
מיום ההחזרה ,כדי לא לשבש את העבודה.

כללי

מחד אתם מבקשים מערכת הפעלה
פרו ,ומאידך אתם מבקשים מערכת
הפעלה הכי זולה שיש .נא הבהירו

המערכת המוצעת צריכה להיות מסוגלת
להריץ מערכת פרו על כל יכולותיה.
בפועל האספקה צריכה להיות של
המערכת הכי בסיסית של מיקרוסופט ,כי
במסגרת הסכם הרישוי לחינוך שיש
למכללה עם מיקרוסופט – המכללה
רשאים לשדרג לפרופשנל או למערכות
אחרות לשיקולה של המכללה ללא עלות.

הזמנה להציע
הצעות סעיף 3

מבוקש לשנות את הסעיף כך
שהארכת תקופת ההתקשרות תהיה
טעונה הסכמת הספק

לא מקובל.

נספח א הצעה
סעיף 4

למען הסר ספק ,מבוקש להבהיר כי
לא יתאפשר שינוי בהיקף
ההתקשרות לאחר ביצוע הזמנת
הציודים על ידי הספק.

נספח א הצעה
סעיף 11

מבוקש לשנות את הסעיף כך
שביטול הזמנה לא יתאפשר במידה
שהספק אינו יכול לבטל את הזמנת
הציוד שהזמין לבקשת המכללה.

יתווסף:
"למען הסר ספק ,מבוקש להבהיר כי לא
יתאפשר שינוי בהיקף ההתקשרות לאחר
ביצוע הזמנת הציודים על ידי הספק
לבקשת המכללה".
מקובל.

נספח ב ההסכם
סעיף ( 3ו)

מבוקש כי השתת קנס תהיה לאחר
מתן הודעה מראש אודות הכוונה
לעשות כן ותוך מתן הזדמנות
לתיקון.

מקובל לתת הודעה מראש אך ורק ככל
שמדובר בקנס שהוטל על ידי המכללה.

תאריך____________ :

חתימה  +חותמת______________ :
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נספח ב ההסכם
סעיף 5.4

כמו כן ,מבוקש כי שיפוי יהא כנגד
פסק דין חלוט/הסכם פשרה,
ובכפוף לכך שהמכללה העבירה
לספק את התביעה/הדרישה מיד
עם קבלתה ,אפשרה לספק לשלוט
בניהול ההגנה ולא התפשרה ללא
אישורו מראש ובכתב
מבוקש להוסיף כי התשלום יחול
גם על מוצרים שהספק הזמין
לבקשת המכללה ולא ניתן לבטל
הזמנתם.

נספח ב ההסכם
סעיף 8

נבקש להבהיר האם ניתן כי
כמקובל בתחום ,האחריות לא
תכלול טיפול בנזק ו/או תקלה ו/או
פגם ו/או קלקול
במערכות/ציוד/רכיב מרכיביהם
(להלן "הציוד") ,אשר נגרמו בשל
המקרים המפורטים להלן:
 .1שימוש או הפעלה לא נכונים
של הציוד.
 .2ביצוע עבודה ,שינויים או
תיקונים בציוד או בכל חלק
ממנו ובכלל זה ממשק הציוד
עם מערכות אחרות של
המכללה על ידי גורם כלשהו
לבד מעובדי הספק או מי
מטעמו.
 .3שימוש בתוכנה ,חומרה או
מוצרים אחרים שלא סופקו
ע"י הספק.
 .4השחתה ,פגיעה מכוונת ,מעשה
זדון ,תאונה ,כוח עליון או פגעי
טבע למיניהם ,הזנחה ,שימוש
לא נכון ,נזק בשל אש או מים,
הפרעות חשמליות ,ביצוע
עבודה או שינויים שלא ע"י
הספק או מי מטעמו או סיבות
אחרות שמעבר לשליטתו של
הספק.
 .5תנאי אתר שאינם הולמים או
אי עמידה בדרישה לקיום
סביבת עבודה נאותה.
 .6הפסקות ו/או הפרעות ו/או
שיבושים ו/או ניתוקים ו/או
תקלות שיגרמו בשל מערכות
המכללה ו/או בשל כל רשת
תקשורת אחרת לרבות
האינטרנט ו/או כל מרכיב
תקשורת אחרת.
 .7אפליקציות של המכללה.

נספח ב
ההסכם
סעיף 8.2

מבוקש להעמיד את התקופה על
 3ימי עסקים.

תאריך____________ :

לא מקובל ,כיוון שמדובר בקנס .בסוף
הסעיף הקיים יתווספו המילים" :ובלבד
שניתנה לספק הזדמנות להתגונן כנגד
הקנס".

מקובל.

 .1לא מקובל.
 .2לא מקובל.

 .3לא מקובל.
 .4מקובל אך ורק לגבי השחתה ,פגיעה
מכוונת ,מעשה זדון של המכללה ו/או מי
מטעמה ,כוח עליון או פגעי טבע למיניהם,
נזק בשל אש או מים.

 .5לא מקובל.
 .6לא מקובל.

 .7לא מקובל.
מקובל.

חתימה  +חותמת______________ :
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נספח ב ההסכם
סעיף 9.1

מבוקש לשנות את הסעיף כך
שאחריות הספק מכוח ההסכם
תוגבל לאחריות על פי דין ולנזק
ישיר בלבד?

האחריות הינה על פי ההסכם ו/או על פי
הדין.
מקובל להגביל את האחריות לנזק ישיר
בלבד.

נספח ב ההסכם
סעיף 9.1

מבוקש להבהיר האם ניתן כי היקף
חבות הספק תוגבל לסכום ששולם
לו בפועל ע"י המכללה במשך 12
החודשים הראשונים ממועד
חתימת ההסכם?
נבקש להבהיר כי אחריות הספק לא
תחול במידה שהנזק/הפגיעה נגרמו
כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או
זדון של המכללה ו/או מי מטעמה.
מבוקש כי שיפוי/פיצוי יהא כנגד
פסק דין חלוט/הסכם פשרה ובכפוף
לכך שהמכללה העבירה לספק את
התביעה/הדרישה מיד עם קבלתה,
אפשרה לספק לשלוט בניהול ההגנה
ולא התפשרה ללא אישורו מראש
ובכתב.
מבוקש להפחית את גובה הפיצוי
לסך של  $50עבור כל יום איחור,
ואת סך גובה הפיצוי ל10% -
מהיקף התמורה.
לחילופין ,מבוקש לקבוע תקופת
חסד של שבוע ימים בטרם יופעל
הקנס.

לא מקובל.

נספח ב ההסכם
סעיף 9.1
נספח ב ההסכם
סעיף 9.2

נספח ב ההסכם
סעיף 11.2

נספח ב ההסכם
סעיף 12.5
נספח ב ההסכם
סעיף 13.1
נספח ב ההסכם
סעיף 13.2
נספח ב ההסכם
סעיף 14.2
נספח ו' סעיף 3

תאריך____________ :

מבוקש להבהיר כי ככל האיחור
נובע מנסיבות אשר אינן נעוצות
בספק או מכוח עליון לא יוטל
הקנס.
מבוקש להעמיד את התקופות
בסעיף זה על  7ימי עסקים ו 3 -ימי
עסקים.
מבוקש להעמיד את התקופות
בסעיף זה על  7ימי עסקים
מבוקש כי בטרם תפנה המכללה
לספק אחר ,תודיע היא לספק על
כוותה לעשות כן תוך מתן הזדמנות
לתיקון.
מבוקש כי קיזוז יתאפשר מכוח
התקשרות זו בלבד.
בכפוף לשינוי המבוקש בסעיף 8
להסכם כמצוין לעיל.

מקובל.

יתוקן כדלקמן" :שיפוי/פיצוי יהא כנגד
פסק דין שלא עוכב ביצועו או הסכם פשרה,
ובכפוף לכך שהמכללה העבירה לספק את
התביעה/הדרישה בתוך זמן סביר ממועד
קבלתה ,ואפשרה לספק להתגונן כנגדה".
מקובל להפחית ל $50-בתוספת מע"מ.
סך כל הפיצוי המוסכם לא יעלה על 20%
מהיקף התמורה.
בשל האמור לעיל אין צורך לקבוע חלופה.
מקובל רק לגבי כוח עליון.

הבקשה נדחית
מקובל
מקובל.

זה מה שרשום.
ראו התייחסות לסעיף  8למעלה.

חתימה  +חותמת______________ :

