
   
 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 ועדת המכרזים
 

 

 ועדת עבור סרוקים מסמכים מתוך נתונים ועיבוד סריקה למתן שירותי 2112/ מכרז

 למציעים 2הודעה מס'  – לכנסת המרכזית הבחירות

 

  תשובות לשאלות המציעים

 

למסמכי המכרז שבנדון, מתכבדת ועדת המכרזים של ועדת הבחירות המרכזית  0.3.4בהתאם לסעיף 
 לכנסת להשיב לשאלות המציעים שהתקבלו אצלה. 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, על המציעים להגיש, כחלק מהצעתם, העתק מסמך 
זה, שהוא חתום, בכל עמוד, על ידי מורשי החתימה מטעם המציע ובחותמת המציע. ככל שהופצו 
מסמכי מכרז מתוקנים בהתאם להודעה זו או לכל הודעה אחרת, על המציע לצרף אותם להצעתו, 

 גביהם בכל עמוד. ולחתום על 

 

מס' 

 סידורי

מספר 

הסעיף  

 במכרז

 תשובת ועדת הבחירות  השאלה

  פרק מנהלה

, Mנבקש להבהיר כי סיווג סעיפי המנהלה הינו  כללי 0פרק   .1

 בסעיפים בהם לא מצויין סיווג כלשהו.

מקובל; מובהר בזאת כי בכל סעיף 

שסעיף האם שלו לא סווג, סיווגו 

 Mיהיה 

2.  0.2 - 

 הגדרות

נבקש להבהיר כי המונח "מועד ההפעלה" כפי שמוגדר 

בסעיף זה צריך לכלול גם חלופות אישור נוספות, כאשר 

( חלוף הזמן 1תחול החלופה המוקדמת מביניהן: )

לבדיקות הקבלה של הלקוח שבסופו לא נמסרו רשימת 

( תחילת שימוש על ידי 2תקלות לתיקון או אישור; )

 קות )שימוש בייצור(.הלקוח במערכת שלא לצרכי בדי

 אין שינוי במסמכי המכרז

3.  0.2 - 

 הגדרות

נבקש למחוק לגבי  –הגדרת "תקופת ההתקשרות" 

ההארכה את החלק הקובע כי ההארכות של 

ההתקשרות יכולות להיות בתנאים המיטיבים עם 

המזמינה. הספק מגיש הצעה על פי התנאים הידועים 

המחיר, לא ניתן היום במכרז ובהתאם מגיש את הצעת 

לחייבו בתנאים מיטיבים עם המזמינה, דהיינו המרעים 

 עם הספק, ללא הסכמתו ואין לכך הצדקה.

אין שינוי במסמכי המכרז; מובהר 

כי שינוי בתנאי המכרז המרע עם 

הספק ולא צויין במפורש במסמכי 

המכרז ייעשה בהסכמת הספק 

 הזוכה בלבד.
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מס' 

 סידורי

מספר 

הסעיף  

 במכרז

 תשובת ועדת הבחירות  השאלה

נבקש להבהיר כי הסעיף אינו מתייחס להחלפת   )ב(0.6.2.6  .4

מנהל הפרויקט מסיבות שאינן בשליטת המציע, 

 כמו התפטרות, מחלה, מוות )חו"ח( וכיוצ"ב. 

  נבקש להוסיף בסוף הסעיף "אישור המזמין כאמור

 לא יימנע אלא מטעמים סבירים וענייניים".

 ראו שינויים במסמכי המכרז

המילים "והשתתפות בכנס נבקש למחוק את  0.6.2.10  .5
למכרז, לא  0.3.4.6הספקים" שכן עפ"י סעיף 

 יתקיים כנס ספקים.

 ראו שינויים במסמכי המכרז

נבקש לקבוע כי ככל שהמציע יידרש לחדש מסמכים  0.6.2.12  .6
יום  30ואישורים הוא יקבל על כך הודעה בכתב 

 מראש מאת המזמינה/וועדת המכרזים.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

ביחס לרכיבי צד ג', נבקש כי המזמין יתחייב לפעול על  0.6.4.2  .7

פי תנאי הרישוי שלהם, שיצורפו להצעה. לא ניתן 

להציע רשיונות ברכיבי צד ג' שאינם על פי תנאי הרישוי 

 של היצרנים

 אין שינויים במסמכי המכרז 

 -הערבות בין סעיף זה ישנה סתירה לעניין תום תוקף  0.7.1.1  .8

ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות, לבין סעיף  60

ימים  120 -הסכם ההתקשרות  - 0.68לנספח  12.3

לאחר סיום תקופת ההתקשרות. נבקש הבהרה מה 

 הנכון?

 ראו שינויים במסמכי המכרז

 

נבקש לקבוע כי חילוט הערבות ייעשה רק במקרה  0.7.1.2  .9

שהזוכה הפר הפרה יסודית של תנאי המכרז וההסכם. 

נבקש כי הסכום שיחולט ישקף את הנזק שנגרם כמו כן, 

 למזמין בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.

, 21, 12.6, 12.5, 4.10.1האמור רלבנטי גם לסעיפים 

 הסכם ההתקשרות.  - 0.68לנספח  24-ו 22.4.4, 22.4.1

 אין שינויים במסמכי המכרז 

נבקש למחוק את המשפט האחרון בסעיף "החליטה  0.7.1.2  .10

הוועדה לחלט את הערבות... בתנאי הערבות המקורית 

וסכומה". שכן משמעות הדרישה לחידוש הערבות כל 

אימת שתחולט בפועל הינה המצאת ערבות שאינה 

 מוגבלת בסכום.

 במסמכי המכרז אין שינויים 

נבקש להוסיף, כי במקרה של פיצול ההצעה, תינתן  0.8.1.1  .11

 למציע אפשרות לביטול או לתמחור מחדש של הצעתו.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

mailto:VadatB@knesset.gov.il
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מס' 

 סידורי

מספר 

הסעיף  

 במכרז

 תשובת ועדת הבחירות  השאלה

12.  0.8.7.1 ,

0.8.7.2 

נבקש להוסיף בסוף הרישא של סעיפים אלה: "ומינוי 

 יום". 60כאמור לא בוטל בתוך 

 אין שינויים במסמכי המכרז 

נבקש להוסיף בסוף הרישא של סעיף זה: "וצו כאמור  0.8.7.3  .13

 יום". 60לא הוסר בתוך 

 אין שינויים במסמכי המכרז 

14.  0.8.7.5 ,

0.8.7.6 

נבקש כי תינתן לזוכה התראה בכתב ושהות סבירה 

 יום לפחות. 21לתיקון ההפרה, בת 

אין שינויים במסמכי המכרז; 

תינתן שהות סבירה והודעה לזוכה 

כפי שתקבע ועדת המכרזים, לפי 

 העניין

נבקש כי מחירם של שירותים נוספים שאינם כלולים  0.8.10.1  .15

בכתב הכמויות ייקבע בכל מקרה  בכפוף להצעת מחיר 

 שיגיש הספק למזמין ולא עפ"י שירותים דומים.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

כתוב הפוך, שהמכרז גובר. לעומת  2.3.3בהסכם בסעיף  0.10.7.2  .16

להסכם כתוב שההסכם גובר. אנא  29.1זאת בסעיף 

 הבהירו הסתירות.

צריך לראות ולהחליט מה עושים; 

 נראה לי שההסכם גובר

נבקש כי ההצעה תגבר על המפרט במקרה של סתירה,  0.10.7.5  .17

כל עוד ניתן פירוט בהצעה של הסתירה. זאת מאחר 

אופן המענה לדרישות המכרז שהן כלליות וההצעה היא 

יותר, והיא מאוחרת בזמן, ראוי שהיא תגבר כאשר יש 

 בה פירוט לעניין הדרישות במכרז.

הסכם  - 0.6.8לנספח  2.3.1האמור רלבנטי גם לסעיף 

 ההתקשרות.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

ישנה סתירה בין ציון הסף בשלב בדיקת האיכות  0.12.3.2  .18

למכרז  0.12.4.1( לעומת סעיף 70%בסעיף זה ) המפורט

 (. נבקש הבהרה מה הנכון.75%)

 ראו שינויים במסמכי המכרז 

הסכום שיחולט ישקף את הנזק שנגרם למזמין נבקש כי  0.12.5.3  .19

 בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

נספחים   .20

 כללי

שלא מנוסחים כך שיש נבקש לתקן את הנספחים 

אפשרות לשני חותמים כמורשי חתימה, באופן שיראו 

כמו הצהרת הסודיות, כך שניתן לחתום על התצהיר על 

ידי שני מורשי חתימה, אם כך נדרש לפי זכויות 

 החתימה במציע.

, 0.6.2.4, 0.6.2.2ג',  0.6.2.1ב',  0.6.2.1הכוונה לנספחים 

0.6.2.5 ,0.6.2.6 ,0.6.2.8 ,0.6.4 ,0.6.5. 

אין שינויים במסמכי המכרז; ככל 

שזכויות החתימה במציע דורשות 

שני מורשי חתימה או יותר, יחתמו 

שניהם אחד ליד השני ובלבד 

שזהות החותם וחתימתו יהיו 

 ברורים
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מס' 

 סידורי

מספר 

הסעיף  

 במכרז

 תשובת ועדת הבחירות  השאלה

 0.6.1סעיף    .21

 ערבות -

 הגשת בגין

      -הצעה 

תת סעיף 

0.6.1 

לצרכן בסעיף מצוין כי הערבות תוצמד למדד המחירים 
 ואילו בנספח ערבות ההצעה אין הצמדה.

 נא הבהרתכם.

 ראו שינויים במסמכי המכרז 

 0.6.1נספח   .22

כתב  -

ערבות 

 מספק מציע

נבקש למחוק את המילים "הזמנה/ חוזה" ולהשאיר 

 "בקשר עם מכרז..."

 אין שינויים במסמכי המכרז 

נספח   .23

 –ג'  0.6.2.1

העסקת 

אנשים עם 

 מוגבלות

עובדים נבקש  100מציע המעסיק מעל של  2בחלופה 

"פועל ליישומן" שכן, -לתקן במקום "פעם ליישומן" ל

הספק עדיין לא השלים היערכותו לדרישה והוא פועל 

 בעניין זה בימים אלה.

בנוסף, בנספח זה אין מקום לחתימה, נשמח לקבל 

נספח מעודכן או לחלופין, לאשר לנו  להוסיף מקום 

 לחתימת מורשה חתימה

 ו שינויים במסמכי המכרזרא

נספח   .24

0.6.2.6 – 

התחייבות 

המציע לגבי 

מנהל 

 הפרויקט

בס"ק ג. נבקש להוסיף בסוף "למעט בנסיבות שאינן 

 בשליטת המציע כגון חו"ח אבדן כושר, התפטרות וכו'".

 ראו שינויים במסמכי המכרז 

נספח   .25

0.6.2.7 – 

הצהרה של 

הספק 

הזוכה בגין 

 זכיה

ברישא כך שמורשי החתימה נבקש לתקן הנוסח 

מצהירים בשם המציע כמו בנספחים האחרים. הניסוח 

 כעת הוא הצהרה כביכול לא בשם המציע.

אין שינויים במסמכי המכרז; ברור 

כי המצהירים מצהירים בשם 

 המציע.
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מס' 

 סידורי

מספר 

הסעיף  

 במכרז

 תשובת ועדת הבחירות  השאלה

 0.6.4נספח   .26

זכויות  –

 קניין

  המציע מתכוון לעשות שימוש במסגרת הצעתו
וכן ברשיונות של יצרן במערכת מפתוח פרי פיתוחו 

הבולט התצהיר  –צד ג' לצורך פענוח. לפיכך 
בתצהיר נכון ביחס למערכת המפתוח ואילו הבולט 
השני בתצהיר נכון ביחס לרישיונות היצרן. האם 
במקרה כזה על המציע לסמן את שתי האופציות 

 בתצהיר?

  בפסקת השיפוי נבקש להוסיף לאחר ההודעה על
ל ההגנה ועל הפשרה התביעה גם כי השליטה ע

תנתן למציע, שאמור לנהל את ההליך כדי להיות 
מסוגל לשפות את המדינה. כמו כן ביחס לשיפוי על 
הפרת זכויות קניין במוצר צד ג' נבקש כי השיפוי 
יהיה בהתאם ובכפוף להוראות היצרן, ככל שיש 
כאלה בהסכם הרשיון של היצרן, שהרי הספק לא 

 מזה שהיצרן מספק. יכול לתת שיפוי רחב יותר 

  ביחס לרכיבי צד ג', נבקש כי המזמין יתחייב לפעול
על פי תנאי הרישוי שלהם, שיצורפו להצעה. לא 
ניתן להציע רשיונות ברכיבי צד ג' שאינם על פי 

 תנאי הרישוי של היצרנים.

 אין שינויים במסמכי המכרז. 

מציע העושה שימוש במערכות פרי 
ג' פיתוחו ביחד עם מערכות צד 

יסמן את שתי האופציות ויפרט 
לצד כל אופציה בגין אלו רכיבים 
בהצעה הוא מצהיר כאמור; יובהר 
כי באחת האופציות יש להוסיף 
"כל רכיב נוסף שלא אוזכר 

 במפורש בתצהיר זה".

 

 0.6.6נספח   .27

הצהרת  -

 סודיות

נבקש לסייג את חובת שמירת הסודיות כך שהמציע 

יהא רשאי לגלות, לפרסם, להפיץ ולהשתמש במידע 

( היה מצוי בחזקתו קודם לגילוי  ע"י המזמינה 1אשר: )

( פותח על ידו באופן 2ללא  חובת שמירת סודיות; )

עצמאי ללא זיקה למידע הסודי של המזמינה ובכלל זה 

טות עבודה, ידע מקצועי בתחום עיסוקו, שי

KNOWHOW ( ;נמסר לו 3שאינם ייחודיים למזמינה )

( הינו או הפך להיות 4ע"י צד ג' ללא חובת סודיות; )

בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות של הצד 

 המקבל.

 17.5 -ו 17.1ההערות לעיל רלבנטיות גם לסעיפים 

 הסכם ההתקשרות. - 0.6.8לנספח 

 אין שינויים במסמכי המכרז 
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 במכרז

 תשובת ועדת הבחירות  השאלה

28.  4.6 - 

אחריות, 

שירות 

 ותחזוקה

נבקש להבהיר כי שירותי האחריות, התמיכה, 

והתחזוקה, אינם כוללים טיפול בנזק או תקלה אשר 

( שימוש או 1נגרמו בשל המקרים המפורטים להלן: )

הפעלה לא נכונים של המערכת או של כל חלק ממנה. 

( ביצוע עבודה או שינויים במערכת או בכל חלק 2)

ידי גורם כלשהו לבד מעובדי הספק הזוכה או ממנה, על 

( שימוש בתוכנה, חומרה, מדיה, 3קבלני משנה שלו. )

מוצרים מתכלים או מוצרים אחרים שלא סופקו ע"י 

( מעשה זדון, תאונה, כוח עליון או פגעי 4הספק הזוכה. )

טבע למיניהם, הזנחה, נזק בשל אש או מים, הפרעות 

ר לשליטתו של הספק חשמליות או סיבות אחרות שמעב

( תחזוקה או כיול לקויים או בלתי נאותים. 5הזוכה. )

( תנאי אתר שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה 6)

( הובלה שלא על ידי 7לקיום סביבת עבודה נאותה. )

( הפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים 8הספק הזוכה. )

ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו בשל מערכות 

/או רשת הטלפונים הציבורית ו/או בשל כל המזמין ו

רשת תקשורת אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב 

( תקלות בתוכנה שאיננה נתמכת ע"י 9תקשורת אחר )

(/תקלות בחומרה שאיננה end of supportהיצרן )

 (.End of lifeנמכרת ע"י היצרן )

 - 0.6.8לנספח  3.1.4.8האמור רלבנטי גם לסעיפים 

 שרות.הסכם התק

 אין שינויים במסמכי המכרז 
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 סידורי

מספר 

הסעיף  

 במכרז

 תשובת ועדת הבחירות  השאלה

29.  4.6.3   נבקש לקבוע כי לא ייגבו קנסות בגין איחור הנגרם

ממעשה או ממחדל של המזמין או מי מטעמו או 

 מנסיבות שאינן תלויות בספק הזוכה.

  מסך התמורה  5%נבקש להגביל בתקרה בגובה

 עפ"י המכרז את סך כל הקנסות שישולמו.

  הקנסות המפורטים נבקש להפחית את סכומי

בסעיף, שכן הם אינם פרופורציונליים להפרות 

ועלולים לגרום לספק הזוכה לנזקים כבדים שלא 

 בצדק.

  לא ניתן  -נבקש להבהיר לגבי זמן טיפול בתקלה

להתחייב למועד סיום טיפול בתקלה, אלא לטיפול 

רציף סביב השעון בתקלות קריטיות / משביתות 

 תקלות רגילות.וטיפול רציף בימי עבודה ב

 אין שינויים במסמכי המכרז 

30.  5.0.8.1 ,

5.0.8.4 

המונח "שביעות רצונו של המזמין" מופיע כקריטריון 

לבדיקת עמידת המציע בהתחייבויותיו. מאחר 

שהמדובר בקריטריון סובייקטיבי לחלוטין, יקשה על 

המציעים, מטבע  הדברים, להיערך בהתאם על מנת 

זה. לפיכך, מוצע להגדיר כי  להבטיח עמידה בקריטריון

המונח "שביעות רצון המזמין" משמעותו: ביצוע 

 התחייבויות המציע בהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו.

הסכם  - 0.6.8לנספח  25.3האמור רלבנטי גם לסעיף 

 התקשרות.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

  הסכם התקשרות - 0.6.8נספח 

זה כי מדובר בשירותים נבקש להבהיר ביחס לס"ק  3.1.4.11  .31

הנכללים במסגרת המכרז, שאם לא כן יש להפעיל ביחס 

לשירותים נוספים נוהל שינויים מסודר, הספק יציג 

המשמעויות הן מבחינת לוח זמנים והן מבחינת עלויות 

ושאר ההיבטים ועל המזמין להזמין את השירותים 

 הנוספים ולשלם בגינם.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

נבקש למחוק את המילים: "בתנאים המטיבים עם  4.3  .32

הגדרות ביחס  0.2המזמין" )ראו ההסבר בהערה לסעיף 

 להגדרת "תקופת ההתקשרות"(.

 

אין שינויים במסמכי המכרז; ראו 

  3תשובה לשאלה מס' 
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נבקש להחליף את המילים "הודעה על הפסקת  4.6  .33

העבודה" במילים "הפסקת העבודה בפועל", דהיינו 

תום תקופת ההודעה המוקדמת. כמו כן, נבקש שיובהר 

כי התשלום בסעיף זה יכלול גם מחירם של רכיבים, 

מוצרים ורשיונות שהספק הזמין עבור הפרויקט ואינם 

 ברי ביטול.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

ביחס למינוי מפרק נבקש להוסיף בסוף: "וצו כאמור  4.8  .34

להפרה יסודית, נבקש יום". ביחס  60לא הוסר בתוך 

יום מהודעה  21להוסיף בסוף "אשר לא תוקנה בתוך 

 בכתב".

 אין שינויים במסמכי המכרז 

נבקש כי לוחות הזמנים שאינם קבועים במכרז יתואמו  5.3  .35

עם הספק מראש, אחרת לא ניתן להתחייב ללוחות 

 זמנים באופן כללי.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

ייחשב לשינוי באופן משמעותי של נבקש הבהרה מה  5.6  .36

אופי או העלות הכלכלית של מתן השירותים. בכל 

מקרה, שינויים צריכים להיות כפופים לנוהל שינויים 

 שכן עשויה להיות להם משמעות לא רק על התמורה.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

נבקש לסייג אם אירעו טעמים שאינם  -לגבי הרישא 5.7  .37

נבקש להבהיר כי  -לגבי הסיפא בשליטת הספק. 

המזמין לא יסרב לקבל שירותים מחבר צוות כלשהו 

 אלא מטעמים ענייניים בלבד.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

נבקש להבהיר כי הוראות הסעיף לא יחולו לגבי זכויות  6.1  .38

הקניין במתודולוגיות, נהלי ושיטות עבודה, כלים 

ו/או  know-howסטנדרטיים, רעיונות, תפישות, 

פיתוחים סטנדרטיים ו/או ידע אשר הנו ידע גנרי ואינו 

מהווה פיתוח אשר נוצר באופן ייעודי עבור המזמין, 

 ואלה יישארו בבעלות הספק.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

נבקש להבהיר כי חובת המזמין לשלם הינה עבור כל  6.4  .39

עבור עבודה שבוצעה בפועל לרבות עבודה בתהליך וכן 

רכיבים, מוצרים ורשיונות שהספק הזמין עבור 

 הפרויקט ואינם ברי ביטול.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

 אין שינויים במסמכי המכרז  נבקש להוסיף "ובלבד שלא יסתרו הוראות הסכם זה". 8.2  .40
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נבקש למחוק את המילים "של התקיימות נסיבות אשר  8.5  .41

הניהולי פיצויי פיטורים" בעטיין ניתן לשלול מהנציג 

אין זה רלוונטי לעניין שכן הספק יכול לפטר את העובד 

מסיבות נוספות. כמו כן, מבוקש כי הסעיף יכלול גם 

נסיבות אחרות שאינן בשליטת הספק כגון אובדן כושר 

 עבודה חו"ח.

 ימים. 30-נבקש להאריך את התקופה האמורה בסעיף ל

 אין שינויים במסמכי המכרז 

נבקש כי החלפת הנציג/העובד לפי העניין לבקשת  25.3, 8.6  .42

ימים מראש לפחות  30המזמין תיעשה בהתראה של 

 ומנימוקים ענייניים בלבד.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

לאחר המילים "הספק יישא באחריות" נבקש להוסיף  9.2  .43

 "עפ"י דין".

 בנוסף, נבקש למחוק את המילים "הפסד או אובדן".

 אין שינויים במסמכי המכרז 

נבקש להוסיף הוראה בדבר הגבלת אחריות הספק,  )חדש( 9.4  .44

 כמקובל בהתקשרויות מסוג זה, כדלקמן: 

"על אף האמור בכל דין או הסכם, מובהר כי הספק לא 

יישא באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי 

שייגרם למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן 

הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב, 

שחזור תוכנות, רכישות מוצרים או שירותים חלופיים 

 גון עלות כיסוי(, עלויות זמן השבתה. על ידי המזמין )כ

בכל מקרה, גבול אחריות הספק לפיצוי בגין נזק ישיר, 

לא יעלה על גובה התמורה הכוללת ששולמה לספק 

החודשים שקדמו לקרות  12-בפועל על פי חוזה זה, ב

 אירוע הנזק. 

הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל סוג 

בין חוזית, בין נזיקית  שהוא, תהא עילתה אשר תהא,

ובין אחרת אך למעט הפרת זכויות קניין רוחני, נזק 

שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל מכוון של הספק או 

 מי מעובדיו או שלוחיו, נזק לגוף או נזק לרכוש מוחשי."

 יוכפף לסעיף חדש זה. 19נבקש כי גם סעיף 

 אין שינויים במסמכי המכרז 
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 במכרז

 תשובת ועדת הבחירות  השאלה

נבקש להבהיר כי "תוצרי העבודה" אינם כוללים  10.1  .45

מתודולוגיות, נהלי ושיטות עבודה, כלים סטנדרטיים, 

ו/או פיתוחים  know-howרעיונות, תפישות, 

סטנדרטיים ו/או ידע אשר הנו ידע גנרי ואינו מהווה 

פיתוח אשר נוצר באופן ייעודי עבור המזמין, ואלה 

הם רשיון שימוש יישארו בבעלות הספק ולמזמין ינתן ב

 בלבד במסגרת המערכת.

כמו כן, זכויות הבעלות לא יחולו ביחס לרכיבי צד ג' 

כגון רשיונות תוכנה, בהם ינתן לועדת הבחירות רשיון 

 שימוש בלבד.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

מבוקש להבהיר שכל האמור בסעיף הינו על חשבון  10.4  .46

 הכרוכות בכך.המזמינה ובכפוף לכל שתשא בהוצאות 

 אין שינויים במסמכי המכרז 

מבוקש לתקן כי השיפוי יהיה כנגד פסק דין סופי שאין  10.6  .47

עליו צו עיכוב ביצוע או הסדר פשרה שאושר מראש 

ובכתב על ידי הספק. כמו כן, מבוקש להוסיף נוהל 

שיפוי לפיו לספק תמסר הודעה על התביעה עם היוודע 

 ההגנה ועל כל מו"מ לפשרה.עליה, שליטה על ניהול 

ביחס לשיפוי על הפרת זכויות קניין במוצר צד ג' 

נבקש כי השיפוי יהיה בהתאם ובכפוף להוראות 

היצרן, ככל שיש כאלה בהסכם הרשיון של היצרן, 

שהרי הספק לא יכול לתת שיפוי רחב יותר מזה 

 שהיצרן מספק.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

אין באמור בסעיף להטיל על הספק נבקש להבהיר כי  11.2  .48

 אחריות לתיקון תקלה שאינה באחריותו.

אין שינויים במסמכי המכרז; 

מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי 

להטיל אחריות  על הספק לתקן 

תקלה שאינה באחריותו, בכפוף 

לשיתוף פעולה מלא של הספק 

 בתיקון התקלה

נובעת מהאפיון יש להבהיר בסעיף זה כי אם יש תקלה ה 11.6  .49

או חסר באפיון שלא בוצעו על ידי המציע, הוא לא ישא 

באחריות לכך כל עוד ביצע הפיתוח על פי האפיון 

שנמסר לו. כלומר, הספק לא ישא באחריות לאפיון 

 אלא רק לביצוע/לפיתוח.

 אין שינויים במסמכי המכרז 
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מס' 

 סידורי

מספר 

הסעיף  

 במכרז

 תשובת ועדת הבחירות  השאלה

הספק לא ישא באחריות לשירותי תחזוקה או תמיכה  11.7  .50

 על ידי אחרים. שבוצעו

 אין שינויים במסמכי המכרז 

51.  13.4.6 ,

13.4.7 

על אף האמור בסעיפים אלה, נבקש לקבוע כי לא 

תתבצע התאמה שלילית לתמורה. יוזכר כי המשאב 

העיקרי בשירותי סריקה הוא כ"א שלא ניתן להפחית 

את שכרו, אלא להיפך שכרו מן הסתם יועלה לאורך 

ולכן אין זה מידתי תקופת ההתקשרות הממושכת, 

 להפחית התמורה גם אם המדד ירד.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

נבקש כי אישור או הסתייגויות מפורטות לכל חשבונית  14.2  .52

יום מהגשתה. במקרה של הסתייגויות  14ימסרו בתוך 

או אי אישור חשבונית, מבוקש כי הספק יהיה רשאי 

ם שאינו לטעון כנגד עמדת המזמין וכי קבלת הסכו

במחלוקת, במועדו, לא תהווה ויתור מצד הספק. 

משכך, יש להבהיר כי לא יהיה במסירת חשבונית זיכוי 

 משום הסכמה של הספק להפחתת התמורה.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

נבקש להוסיף לאחר המילה "מיידית" את המילים  15.4  .53

"לאחר מתן פסק דין סופי שאין עליו עיכוב ביצוע". כמו 

כן, נבקש להוסיף נוהל שיפוי מקובל בו מתחייב המזמין 

להודיע מיידית לספק אודות התביעה/דרישת התשלום, 

המזמין ישתף פעולה עם הספק ויעניק לו את השליטה 

 ה והמו"מ להסדר פשרה. הבלעדית על ניהול ההגנ

 אין שינויים במסמכי המכרז 

נבקש למחוק סעיף זה אשר אינו רלבנטי לשירותים  16.2  .54

נשוא המכרז, שכן אין בהוראות המכרז דרישה למצבת 

כוח אדם מסוימת, וכל עוד הספק יעמוד 

בהתחייבויותיו עפ"י המכרז, המפרט וההסכם, אין 

 סיבה שיימדד לפי מספר עובדים.

 אין שינויים במסמכי המכרז 
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מס' 

 סידורי

מספר 

הסעיף  

 במכרז

 תשובת ועדת הבחירות  השאלה

באשר לחוק הגנת הפרטיות נבקש להבהיר כי החובות  17.3  .55

החלות על בעלים של מאגרי מידע וכל החובות בעניין 

אבטחת מידע במאגרים יחולו על המזמין, ועל חשבונו, 

ובעניין זה הספק יפעל על פי הנחיות המזמין ועל 

מאגר  חשבונו. ככל שנדרש לרשום את הספק כמחזיק

מידע על פי דין, יפעל המזמין לעניין זה על פי הוראות 

הדין. המזמין גם אחראי לוודא כי הוא רשאי מכח הדין 

להעביר את המידע שיועבר אל הספק, לטובת ביצוע 

 ההסכם.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

נבקש להבהיר כי החזרת המידע תהיה לאחר סיום  17.6  .56

נחוץ עוד להמשך מתן ההתקשרות או כשמידע אינו 

השירותים, שכן לא ניתן להחזיר מידע תוך כדי 

 ההתקשרות כשהוא עדיין נדרש לצורך ביצועה.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

"לרבות מתן  -נבקש כי ימחקו המילים בסיפא  18.1  .57

שירותים מקבילים לגופים הקשורים למזמין, לרבות 

נותן גם למפלגות או לממשלה". הספק מטבע הדברים 

שירותים רבים אחרים בממשלה לרבות שירותי סריקה 

ומפתוח, וכן עשוי לתת כאלה עבור מפלגות. אין בכך 

שום ניגוד עניינים עם הנדרש במכרז. לטעמנו הסעיף 

מנוסח כסעיף אי תחרות ולא כסעיף ניגוד עניינים 

והתיבה בסיפא אינה נדרשת, כל עוד לא מדובר בניגוד 

תמע כאילו כל שירות לממשלה או עניינים. אחרת מש

 למפלגה הוא ניגוד עניינים עם המכרז, ולא היא.

 ראו שינויים במסמכי המכרז

נבקש כי במקרה כזה תהיה פניה במכתב למציע  18.3  .58

ואפשרות למציע להסיר את החשש בדבר ניגוד עניינים 

וכי בכל מקרה תתאפשר לספק זכות טיעון בטרם סיום 

 העובד.ההסכם או החלפת 

 אין שינויים במסמכי המכרז 

mailto:VadatB@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/


 ועדת המכרזים ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 

 23מתוך  13עמוד 

 9195015, غوريون, أورشليم القدس-العنوان: مجمع بن   9195015גוריון, ירושלים -משכן הכנסת, קריית דוד בן

 VadatB@knesset.gov.il: اإللكترونيالبريد דוא"ל  02-5669855: فاكس , פקס02-6753407: هاتفטלפון 

 www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

מס' 

 סידורי

מספר 

הסעיף  

 במכרז

 תשובת ועדת הבחירות  השאלה

59.  19.1  ."נבקש למחוק את המילה "הבלעדית 

 ."נבקש למחוק את המילים "או פגיעה או הפסד 

  ."נבקש למחוק את המילים " או בעקיפין 

  יש למחוק בסוף הסעיף את המילים "או הנובע

מסיבה כלשהי". הספק יישא באחריות בגין מעשה 

להם על פי דין. מסיבה או מחדל שלו שהוא אחראי 

כלשהי יכולה להיות גם סיבה בעטיו של המזמין או 

 צד ג' כלשהו.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

60.  19.2   נבקש כי חובת השיפוי תהיה בכפוף לכך שהמזמין

יודיע מיידית לספק אודות התביעה/דרישת 

התשלום, המזמין ישתף פעולה עם הספק ויעניק לו 

את השליטה הבלעדית על ניהול ההגנה והמו"מ 

 להסדר פשרה. 

  בכל מקרה מחוייבותו של הספק לשפות תיווצר עם

סמכת קבלת פסק דין סופי של רשות שיפוטית מו

 המחייב תשלום כאמור שאין עליו צו עיכוב ביצוע. 

  נבקש להכפיף את סעיף השיפוי לסעיף הגבלת

 לעיל שביקשנו שיתווסף(.  9.4האחריות )סעיף 

 אין שינויים במסמכי המכרז 

נבקש להכפיף הגדרת הפרה יסודית לאמור בס"ק  רישא 22.1  .61

 למטה, דהיינו למתן התראה ולא לביטול אוטומטי.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

 אין שינויים במסמכי המכרז  יום. 21-נבקש לתקן ההתראה ל 22.1.1  .62

נבקש לקבוע כי האמור בסעיף ייחשב להפרה יסודית  22.1.2  .63

יום  14לאחר שניתנה לספק הודעה בכתב וארכה בת 

 לתיקון הטעון תיקון.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

 אין שינויים במסמכי המכרז  יום לפחות. 21תהיה בת נבקש כי ההתראה  22.1.3  .64

 60נבקש להוסיף "והליכים כאמור לא הופסקו כעבור  22.1.4  .65

 יום".

 אין שינויים במסמכי המכרז 

לאחר המילים "השליטה עליו" נבקש להוסיף את  22.2  .66

המילים "או בנסיבות אחרות שאינן בשליטת הספק". 

גם בגין עיכובים שכן, האמור בסעיף עשוי לחול 

 שייגרמו על ידי המזמין ו/או מי מטעמו.

 אין שינויים במסמכי המכרז 
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מס' 

 סידורי

מספר 

הסעיף  

 במכרז

 תשובת ועדת הבחירות  השאלה

אין הצדקה לסעיף זה, נבקש לקבוע כי במצב בו  22.4.2  .67

המזמין יבחר לבצע באמצעות אחרים יהיה עליו לבטל 

את ההסכם עם הספק, והספק לא יישא בסכום 

כלשהוא מעבר להוצאות העודפות על הסכום שאמור 

היה להיות משולם לו בגין אותה עבודה, במגבלות 

, לעיל. כמו כן 9.4תקרת האחריות המבוקשת בסעיף 

נבקש להבהיר כי במקרה של ביצוע עצמי ע"י המזמין, 

המזמין יהיה אחראי באופן בלעדי לטיב/איכות העבודה 

 שבוצעה, ולכל נזק שייגרם בעקבותיה. 

 אין שינויים במסמכי המכרז 

יש להכפיף לשאר הוראות  –לעניין משך ההתראה  22.4.3  .68

 ההסכם כפי שביקשנו לתקנן בשאלות אלה.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

נבקש למחוק את הסעיף והפיצוי המוסכם, שכן אין  23  .69

הצדקה לפיצוי מוסכם בגין כל הפרה. יש לזכור כי 

הפרה יסודית היא כל הפרה שלא תוקנה בתוך המועד 

הנקוב לתיקונה, והמשמעות היא פיצויים מוסכמים 

משמעותיים. גם סכום הפיצוי הינו בלתי סביר ולא 

אם המקובל בהסכמים מסוג זה. נבקש להסתפק תו

 ואיחורים.   SLA-בפיצוי המוסכם בגין אי עמידה ב

 אין שינויים במסמכי המכרז 

כל פיצוי מוסכם בהסכם מן הראוי כי יופחת מדמי  23.4  .70

 הנזק שהמזמין רשאי לתבוע, על מנת למנוע כפל פיצוי.

 אין שינויים במסמכי המכרז 

נבקש להבהיר כי זכות הקיזוז תחול רק ביחס לסכום  24  .71

קצוב ולא ביחס לנזקים שלא הוכחו. כמו כן נבקש 

להגביל את זכות הקיזוז לתשלומים עפ"י הסכם זה 

בלבד. קיום או אי קיום מחויבויות הספק עפ"י הסכם 

זה לא ישפיעו על קיום מחויבויותיו עפ"י הסכמים 

בות המזמין עפ"י אחרים בין הצדדים ועל קיום מחוי

אותם הסכמים; הסנקציה של קיזוז צריכה להיות 

 קשורה קשר ישיר לאי קיום מחויבות ספציפית וישירה. 

 אין שינויים במסמכי המכרז 

נפלה טעות סופר בהפניה בסעיף, נראה שהכוונה הייתה  25.2  .72

 , נא אשרו.25.1להפנות לסעיף 

 ראו שינויים במסמכי המכרז

נספחים   .73

א',ב' 

-להסכם 

 ביטוח

פסקה ראשונה אחרי הכותרת, שורה ראשונה יש למחוק את המילים "ולטובת מדינת  .1

 הבקשה נדחית. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת". -ישראל

ביטוח חבות מעבידים סע' ב' שורה ראשונה יש למחוק את המילים "לא יפחת מסך"  .2

הביטוח, במידה ויתקבל הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח ולכתוב "בסך". 
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מס' 

 סידורי

מספר 

הסעיף  

 במכרז

 תשובת ועדת הבחירות  השאלה

 הוא יתקבל. –אישור ביטוח חתום עם השינוי המופיע בשאלת ההבהרה 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח,   יש למחוק את המילה ")שנה("

הוא יתקבל  –במידה ויתקבל אישור ביטוח חתום עם השינוי המופיע בשאלת ההבהרה 

 .שונה משנהבכל מקרה בו תקופת הביטוח 

ביטוח אחריות כלפי צד ג' סע' ב' שורה ראשונה יש למחוק את המילים "לא יפחת מ"  .3

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח, במידה ויתקבל אישור  ולכתוב "בסך"

 הוא יתקבל. –ביטוח חתום עם השינוי המופיע בשאלת ההבהרה 

חס לנוסח סעיף ונספח הבקשה נדחית בי . שורה שניה יש למחוק את המילה ")שנה("

 –הביטוח, במידה ויתקבל אישור ביטוח חתום עם השינוי המופיע בשאלת ההבהרה 

 . שונה משנההוא יתקבל בכל מקרה בו תקופת הביטוח 

הבקשה נדחית  סע' ו' סוף שורה שניה יש להוסיף "למעט החלק עליו פעלו במישרין"

ור ביטוח חתום עם השינוי ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח, במידה ויתקבל איש

 הוא יתקבל. –המופיע בשאלת ההבהרה 

אחרי המילה "בחזקתו" יש להוסיף "למעט אם בוטח במסגרת פוליסת הרכוש של  סע' ז' 

 ( במכרז.4מקובל כל עוד יתוסף, בכפוף לדרישות ביטוח הרכוש )סעיף  המבוטח"

 combinedילים "ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר יש למחוק את המ .4

products liability and professional indemnity policy for the software and 

hardware industry"  הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח, במידה

  הוא יתקבל. –ויתקבל אישור ביטוח חתום עם השינוי המופיע בשאלת ההבהרה 

לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר יש למחוק את המילים "או נוסח אחר 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח, במידה  לענף הייטק/תחום מחשוב"

 .הוא יתקבל –ויתקבל אישור ביטוח חתום עם השינוי המופיע בשאלת ההבהרה 

. שורה  הבקשה נדחית סע' א' שורה ראשונה יש למחוק את המילים "ואחריות היצרן"

הבקשה נדחית  רביעית יש למחוק את המילה "בהתאם" ולכתוב במקום זה "בקשר"

ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח, במידה ויתקבל אישור ביטוח חתום עם השינוי 

לא יפחתו  . סע' ג' יש למחוק את המילים "ולשנההוא יתקבל –המופיע בשאלת ההבהרה 

וסח סעיף ונספח הביטוח, במידה הבקשה נדחית ביחס לנ מ" ולכתוב "ולתקופה בסך"

 ככל הוא יתקבל  –ויתקבל אישור ביטוח חתום עם השינוי המופיע בשאלת ההבהרה 

 .שונה משנהשתקופת הביטוח 

יש למחוק את המילה "לפחות" ובסוף להוסיף "למעט במקרה אי תשלום פרמיה  1סע' ד' 

ויתקבל אישור  הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח, במידה או מרמה"

 . הוא יתקבל –ביטוח חתום עם השינוי המופיע בשאלת ההבהרה 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח אחרי המילה "פרטיות" יש להוסיף "בתום לב".  2סע' ד' 

סעיף ונספח הביטוח, במידה ויתקבל אישור ביטוח חתום עם השינוי המופיע בשאלת 
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 .הוא יתקבל –ההבהרה 

ש למחוק את המילים "או כל הסיכונים בהתאם למקובל לגביו ביטוח רכוש שורה שניה י .5

 . הבקשה נדחית ובמלוא ערכו על פי"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח אחרי המילה "כינון" יש להוסיף "למעט מלאי בערך שיפוי" 

סעיף ונספח הביטוח, במידה ויתקבל אישור ביטוח חתום עם השינוי המופיע בשאלת 

 .הוא יתקבל –ההבהרה 

 לא רלבנטי להתייחסותנו. וחים נוספים לתשומת לב. ביט .6

הבקשה נדחית ביחס  חלק כללי סע' ב' שורה שניה יש למחוק את המילה "לפחות" .7

לנוסח סעיף ונספח הביטוח, במידה ויתקבל אישור ביטוח חתום עם השינוי המופיע 

דעה , כמו כן, יש לתקן טעות סופר, כך שעל חובת ההוהוא יתקבל –בשאלת ההבהרה 

. חלק כללי סע' ז' שורה ראשונה יש למחוק את יום לפחות  60המוקדמת להיות בת 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  המילים "לא יפחתו מהמקובל" ולכתוב במקום "הנם"

סעיף ונספח הביטוח, במידה ויתקבל אישור ביטוח חתום עם השינוי המופיע בשאלת 

הבקשה  "2012"ביט" יש להוסיף " . שורה שניה אחרי המילההוא יתקבל –ההבהרה 

נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח, במידה ויתקבל אישור ביטוח חתום עם 

. שורה שלישית יש למחוק את המילים הוא יתקבל –השינוי המופיע בשאלת ההבהרה 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף  "ולביטול חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי ככל שקיים"

הביטוח, במידה ויתקבל אישור ביטוח חתום עם השינוי המופיע בשאלת ונספח 

. חלק כללי סע' ח' שורה ראשונה יש למחוק את המילים "העתקי הוא יתקבל –ההבהרה 

שורה שלישית יש למחוק  . הבקשה נדחית פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או"

רה רביעית אחרי המילה . שוהבקשה נדחית את המילים "וכל עוד אחריותו קיימת"

ביטוח אחרות מקצועית משולב עם חבות המוצר, ימשיך   "הביטוח" יש להוסיף "ולעניין

הבקשה  הספק לקיים את הביטוח למשך שנתיים נוספות ממועד תום תוקף ההסכם"

. שורה חמישית יש למחוק את המילים "שנה בשנה" ולכתוב במקום "תקופת נדחית

ס לנוסח סעיף ונספח הביטוח, במידה ויתקבל אישור ביטוח הבקשה נדחית ביח ביטוח"

שונה שתקופת הביטוח  ככל הוא יתקבל  –חתום עם השינוי המופיע בשאלת ההבהרה 

שורה שישית יש למחוק את המילים "העתקי פוליסות הביטוח המחודשות  .משנה

 . שורה שמינית יש למחוק אתהבקשה נדחית מאושרות וחתומות ע"י המבטח או"

 . הבקשה נדחית המילים "שבועיים לפני" ולכתוב במקום זה "עם"

 -להלן הערותינו לאישור הביטוח )נספח ב' (

פסקה אחרי שורת "הנדון", שורה שניה יש למחוק את המילה "בגין מכרז" ולכתוב  .8

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח, במידה ויתקבל אישור  "בקשר למכרז"

. שורה חמישית יש הוא יתקבל –י המופיע בשאלת ההבהרה ביטוח חתום עם השינו

הבקשה נדחית ביחס  למחוק את המילים "על פי מכרז" ולכתוב במקום "בקשר למכרז"
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לנוסח נספח הביטוח, במידה ויתקבל אישור ביטוח חתום עם השינוי המופיע בשאלת 

 . הוא יתקבל –ההבהרה 

 ים "לא יפחת מסך" ולכתוב "בסך"יש למחוק את המיל 2ביטוח חבות מעבידים סע'  .9

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח, במידה ויתקבל אישור ביטוח חתום עם 

הבקשה  . יש למחוק את המילה ")שנה("הוא יתקבל –השינוי המופיע בשאלת ההבהרה 

נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח, במידה ויתקבל אישור ביטוח חתום עם השינוי 

 . שונה משנההוא יתקבל בכל מקרה בו תקופת הביטוח  –בהרה המופיע בשאלת הה

 יש למחוק את המילים "לא יפחת מסך" ולכתוב "בסך" 2סע'  ביטוח אחריות כלפי צד ג'  .10

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח, במידה ויתקבל אישור ביטוח חתום עם 

הבקשה  המילה ")שנה(". יש למחוק את הוא יתקבל –השינוי המופיע בשאלת ההבהרה 

נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח, במידה ויתקבל אישור ביטוח חתום עם השינוי 

.. סע' שונה משנההוא יתקבל בכל מקרה בו תקופת הביטוח  –המופיע בשאלת ההבהרה 

הבקשה נדחית ביחס  סוף שורה שניה יש להוסיף "למעט החלק עליו פעלו במישרין" 6

מידה ויתקבל אישור ביטוח חתום עם השינוי המופיע בשאלת לנוסח נספח הביטוח, ב

יש להוסיף "למעט  שורה ראשונה אחרי המילה "בחזקתו" 7. סע' הוא יתקבל –ההבהרה 

מקובל כל עוד יתוסף, בכפוף לדרישות  אם בוטח במסגרת פוליסת הרכוש של המבוטח"

מילה "מכוסים" שורה שניה יש למחוק את ה 8. סע' ( במכרז4ביטוח הרכוש )סעיף 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח, במידה ויתקבל  ולכתוב במקום "מבוטחים"

 . הוא יתקבל –אישור ביטוח חתום עם השינוי המופיע בשאלת ההבהרה 

 combinedביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר יש למחוק את המילים " .11

products liability and professional indemnity policy for the software and 

hardware industry"  הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח, במידה ויתקבל

. יש להוסיף הוא יתקבל –אישור ביטוח חתום עם השינוי המופיע בשאלת ההבהרה 

"CHUBB MENORA"  הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח, במידה ויתקבל

שורה  1. סע' הוא יתקבל –השינוי המופיע בשאלת ההבהרה אישור ביטוח חתום עם 

 ראשונה יש למחוק את המילים "והיצרן בגין מכרז" ולכתוב במקום "בקשר למכרז"

 . שורה רביעית יש למחוק את המילה "בהתאם" ולכתוב במקום "בקשר"הבקשה נדחית

ום עם הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח, במידה ויתקבל אישור ביטוח חת

יש למחוק את המילים "ולשנה  3. סע' הוא יתקבל –השינוי המופיע בשאלת ההבהרה 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח  לא יפחתו מסך" ולכתוב במקום "ולתקופה בסך"

 –הביטוח, במידה ויתקבל אישור ביטוח חתום עם השינוי המופיע בשאלת ההבהרה 

( יש למחוק את המילה 1) 4סע'  .שונה משנהשתקופת הביטוח  ככל הוא יתקבל 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח, במידה ויתקבל אישור ביטוח  "לפחות"
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, אחרי המילה "חודשים" יש  הוא יתקבל –חתום עם השינוי המופיע בשאלת ההבהרה 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח  להוסיף "למעט במקרה אי תשלום פרמיה או מרמה"

 –יתקבל אישור ביטוח חתום עם השינוי המופיע בשאלת ההבהרה הביטוח, במידה ו

הבקשה נדחית  ( אחרי המילה "פרטיות" יש להוסיף "בתום לב"2) 4. סע' הוא יתקבל

ביחס לנוסח נספח הביטוח, במידה ויתקבל אישור ביטוח חתום עם השינוי המופיע 

 . הוא יתקבל –בשאלת ההבהרה 

. שורה הבקשה נדחית את המילים "או כל הסיכונים"ביטוח רכוש שורה שניה יש למחוק  .12

הבקשה נדחית  שלישית אחרי המילה "כינון" יש להוסיף "למעט מלאי בערכי שיפוי"

ביחס לנוסח נספח הביטוח, במידה ויתקבל אישור ביטוח חתום עם השינוי המופיע 

 . הוא יתקבל –בשאלת ההבהרה 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  המילה "לפחות"שורה שניה יש למחוק את  2חלק כללי סע'  .13

נספח הביטוח, במידה ויתקבל אישור ביטוח חתום עם השינוי המופיע בשאלת 

, כמו כן, יש לתקן טעות סופר, כך שעל חובת ההודעה המוקדמת הוא יתקבל –ההבהרה 

שורה ראשונה יש למחוק את המילים "לא יפחתו  7. סע' יום לפחות 60להיות בת 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח, במידה ויתקבל אישור ביטוח  מהמקובל"

. שורה שניה אחרי המילה הוא יתקבל –חתום עם השינוי המופיע בשאלת ההבהרה 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח, במידה ויתקבל  "2012"ביט" יש להוסיף "

 .תקבלהוא י –אישור ביטוח חתום עם השינוי המופיע בשאלת ההבהרה 

 

  המפרט הטכני

אין שינויים במסמכי המכרז;  מי האחראי על עיצוב והדפסת הפרוטוקול?   .74

הפרוטוקול מעוצב ומודפס על ידי 

מעוצב  1000-הוועדה; טופס ה

ביחד עם הספק ומודפס בהתאם 

 להוראות המכרז

 -ו 1.1.16  .75

1.3.3 

נבקש להבהיר מה המיקום של סריקת  הפרוטוקולים, 

וקיימת סתירה בין הסעיפים ביחס למקום שבו הואיל 

 תבוצע הסריקה.

 ראו שינויים במסמכי המכרז

קיימת סתירה בסעיף,  מצד אחד הועדה תספק שקית  2.5.2.4.9  .76

ניילון ייעודית מאידך נרשם בסוף הסעיף כי "אספקת 

כל הציוד הנדרש הינו באחריות הספק..." נבקש 

 להבהיר מי האחראי לאספקת הציוד?

 ראו שינויים במסמכי המכרז 
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מהו המועד בו נדרש הספק לדוחות/הפלטים  2.15  .77

המבוקשים?, האם מודבר בדיווחים אונליין ביום 

 הבחירות או בדיווחים בדיעבד? 

מועדי מסירת הדוחות יימסר 

כחלק ממסמך העיצוב. הספק צריך 

להיערך לכך שחלק מהדוחות 

יועברו אונליין ביום הבחירות, לפי 

דרישה או במועדים שנקבעו 

 מראש.

האם המציע נידרש לענות על סעיף זה,  2.5סעיף  2.5  .78

או רק בצורה של "קראנו והבנו, מקובל  Sהמסומן ב 

 עלינו" היות ואין דרישה מהספק המציע להציג

הספק יצרף מסמך המפרט את 

הצעתו לניהול מפורט של התהליך, 

או  I-לגבי כל תת סעיף שלא סומן כ

שנכתב בו שהוא לידיעת הספק 

(. 2.5.2.2.1בלבד )למשל ראו סעיף 

 –יובהר שלכל תת סעיף יש להשיב 

או תשובה מפורטת או "קראנו, 

 הבנו, מקובל עלינו". 

סעיף   .79

2.5.2.2-

טיפול 

במעטפות 

 –חיצוניות 

דוגמא תת 

סעיף 

2.5.2.2.1 - 

נבקש להבהיר כי כל הסעיפים בהם צוין כי מובאים 

( והמציע לא נדרש לתשובה Iכללי, סיווגם הוא )כידע 

 מפורטת

 78ראו תשובה לשאלה 

סעיף   .80

2.5.2.4-

 טיפול

 1000 בטופס

 בוועדה

 -האזורית 

תת סעיף 

2.5.2.4.3 - 

" סורקים" במילה בשימוש יש האם. סורקים יעמיד"

 ?דיגיטלי צילום על המבוסס פתרון פסילת משום

אין שינויים במסמכי המכרז; 

המבוקש הוא לסריקה  הפתרון

 באמצעות סורקים בלבד.

נבקש לדעת על אופן הדיווח ותדירות הדיווח במקרה  2.5.2.4.8  .81

 של טופס חריג

אופן ותדירות הדיווח במקרה של 

טופס חריג ייקבע במהלך שלב 

העיצוב; במענה לסעיף זה הספק 

 יתאר את הליך הטיפול בחריגים
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מס' 

 סידורי

מספר 

הסעיף  

 במכרז

 תשובת ועדת הבחירות  השאלה

סעיף   .82

2.5.2.4-

 טיפול

 1000 בטופס

 בוועדה

 -האזורית 

תת סעיף 

2.5.2.4.9  

 יסופק הארגז" נאמר מחד. סותר מידע לכאורה בסעיף

 הציוד כל אספקת" נאמר ובהמשך..." המזמין י"ע

 נבקש". חשבונו ועל הספק באחריות זה לעניין הנדרש

  .להבהיר

  76ראו תשובה לשאלה 

סעיף    .83

2.5.2.9- 

 מחיקת

 החומר

 שנאגר

 במערכות

 של המידע

תת  -הספק 

סעיף 

2.5.2.9.3 

 ט"הקב בכוונת כי התמחיר בחשבון לקחת יש האם

 ולהותירם SD/  קשיחים דיסקים הוצאת לאפשר שלא

 ?הוועדה בידי

אין שינויים במסמכי המכרז; 

יובהר כי מתקני אחסון הכוללים 

מידע לא יצאו את חזקת הוועדה 

ללא אישור קצין הביטחון או מי 

 מטעמו

 סריקת הפרוטוקוליםסיום לאחר  לדעת באיזה שלב יתבצע תהליך הקלדת ההערות נבקש 2.5.3.4  .84

 P24-ו p22וביצוע הליכים 

של טקסט  הקלדהמאחר ומדובר בכתב יד נדרשת  2.5.3.4  .85

 נא אשרו -חופשי באמצעות קלדנית ולא בפענוח

אין שינויים במסמכי המכרז; 

 2.5.3.4.3המציע מופנה לסעיף 

המאפשר פענוח של כתב יד  ( OCR ) כלי פענוחכיום אין  2.15.7  .86

נבקש לתקן סעיף  -מלאה  הקלדהבעברית ולכן נדרשת 

 זה.

אין שינויים במסמכי המכרז; ראו 

 .85תשובה לשאלה 

סעיף    .87

2.19.7 - 

תקשורת 

 מחשבים

 רכיבי היעדרן/  קיומן לגבי ברורות התניות יש האם

 כרטיסי) לוועדות הספק שיביא במחשבים תקשורת

 (WIFI, רשת

אין שינויים במסמכי המכרז; לא 

ייעשה שימוש ברכיבים שיש בהם 

תקשורת אלחוטית מכל סוג ולא 

תהיה תקשורת לרכיבים אלא 

 לרשת מאובטחת של הוועדה
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מס' 

 סידורי

מספר 

הסעיף  

 במכרז

 תשובת ועדת הבחירות  השאלה

סעיף    .88

2.19.7 - 

תקשורת 

 -מחשבים 

תת סעיף 

2.19.7.2 

-ה רכיב האם, מקובל הדיגיטלי הצילום שפתרון בהנחה

WIFI (סלולארית תקשורת ללא ,)תחת אפשרי עדיין 

 ?זה סעיף מגבלות

אין שינויים במסמכי המכרז; ראו 

  87 -ו 80תשובות לשאלות 

  - 2.21סעיף    .89

, נפחים

 עומסים

 -וביצועים 

תת סעיף 

2.21.4 

 אף-על, 2200 בשעה תחל הסריקה בסעיף המופיע י"עפ

 פעילות ומתחילה הקלפיות נסגרות רק זו שבשעה

 לוועדה העברתה לקראת הפעילות ואריזת הספירה

 בין רק יהיה לסריקה הזמן שמרחב מכאן. האזורית

 נבקש. החומר הגעת ובהינתן 1200-ל 0100 – חצות

 .להבהיר

אין שינויים במסמכי המכרז; 

יובהר כי חלק מהקלפיות נסגרות 

, ולכן הליך הסריקה 20:00בשעה 

 ביום הבחירות.  22:00יחל בשעה 

  - 2.21סעיף    .90

, נפחים

 עומסים

 -וביצועים 

תת סעיף 

2.21.5 

 יושבות בהם ישובים שמות עם רק טבלה לקבל נבקש

 מקומי א"כ בנושא להיערך מנת-על, האזוריות הוועדות

-מרכז, יזרעאל, כנרת כמו וועדות נמצאות ישוב באיזה)

 '(.וכו דרום

 

אין שינויים במסמכי המכרז; 

מיקום הוועדות האזוריות נקבע 

תקופת הבחירות; הספק בראשית 

יכול להתרשם מכתובות ועדות 

הבחירות האזוריות בבחירות 

לשם היערכות, אך  20-לכנסת ה

יובהר כי מיקום ומספר הוועדות 

האזוריות נתון לשינוי בהתאם 

לנסיבות )ראו באתר ועדת 

 20-הבחירות לכנסת ה

  www.bechirot20.gov.ilבכתובת:

"ועדות  תחת "ועדת הבחירות" 

 הבחירות האזוריות

 

  - 2.21סעיף    .91

, נפחים

 עומסים

 -וביצועים 

תת סעיף 

2.21.5 

 בהמשך בעוד 10,119 בטבלה הקלפיות כ"סה

 נבקש. מהותי שוני. קלפיות 13,500-ל היא ההתייחסות

 .להבהיר

אין שינויים במסמכי המכרז; 

הנתונים בטבלה מתייחסים 

לנתונים כפי שהיו בבחירות לכנסת 

, אך על הספק להיערך לשינוי 20-ה

במספרים אלה, בהתאם למועד 

 הבחירות
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מס' 

 סידורי

מספר 

הסעיף  

 במכרז

 תשובת ועדת הבחירות  השאלה

92.  

3.1.3 

מאחר ורוב הוועדות נמצאות במרחק סביר אחת מן 

השניה, ומאחר וכמות המסמכים לסריקה כפי שמופיע 

הינה קטנה ביחס ליכולות של סורקים אלו  3.1.2בסעיף 

דף בשעה( , נבקש להגדיר פרק זמן להעמדת  1,000)כ

סורק חלופי במקרה של תקלה בכל אחת מהוועדות 

 ובכל אתר בו היא נמצאת.  

 נויים במסמכי המכרזאין שי

93.  

3.1.3 

נבקש לציין כי ציוד הסריקה המיועד לפרויקט זה הינו 

 1,000ציוד תעשייתי בעל יכולת סריקה של למעלה מ

טפסים  700עמודים בשעה, מאחר והמדובר הוא על כ 

לוועדה אנו לא רואים את שיקולי לוח הזמנים כצוואר 

נת יך ולכן נבקש לבטל את הדרישה להתקלבקבוק בתה

 שני סורקים בכל אתר.

 אין שינויים במסמכי המכרז

94.  
3.2.1.1 

לעיל בדבר הצורך בשני  3.1.3ראה שאלה לגבי סעיף 

 סורקים לכל וועדה
 אין שינויים במסמכי המכרז

95.  
4.0.2.9 

וכן  4.0.2.9.1תת הסעיף אמור להיות  -ישנה טעות סופר

 תת הסעיף הבא אחריו 
 ראו שינויים במסמכי המכרז

נספח   .96

4.1.2 

נבקש למקד את הנסיון לתחום הסריקה )נסיון מעשי 

 בתחום הסריקה + וותק(
 אין שינויים במסמכי המכרז

- 5סעיף    .97

"אחראי 

אתר" 

 מטעם

 הספק

 לרשות להעמיד הספק על כי המכרז עורך כוונת האם

 שמורה שלספק או(, 75 כ"סה) אנשים 3 וועדה כל

 גודל י"עפ שלו א"כה של אופטימיזציה לבצע הזכות

 גם יכול האחראי) שלרשותו א"כה איוש י"ועפ הוועדה

 (?באתר האנשים 2 או 1-מ להיות

אין שינויים במסמכי המכרז; אין 

מניעה כי בוועדות קטנות האחראי 

יהיה אחד מעובדים האחרים 

באתר, בכפוף לאישור נציג 

 המזמינה מראש

98.  
5.0.7 

המחירים נבקש לקבוע כי גם במקרים של מדד שלילי 

 לא ירדו מתחת למחיר המוצע במענה למכרז
 אין שינויים במסמכי המכרז

99.  
5.1 

)קולות  P24ישנה טעות סופר מדובר על תהליך 

 )עיבוד הערות( P23פסולים( ולא על תהליך 
 ראו שינויים במסמכי המכרז
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 סידורי

מספר 

הסעיף  

 במכרז

 תשובת ועדת הבחירות  השאלה

 :טכני מפרט  .100

 - 38עמ' 

סעיף 

5.2.2.4 -  

 :נאמר בסעיף

 כולל לא, המכרז דרישות כל את הכולל מלא מחיר
 ..."13,500 הפקת לרבות, הדפסה

 לעמוד בעלות העלויות כלל את לגלם הכוונה האם .א
 (?13,500-ב לחלק העלויות סך) 13,500 מתוך אחד

 מחיר אינו עמוד להדפסת המחיר כי להבהיר נבקש .ב

 13,500-ב מחולק עמודים 37,000-ל המחיר אלא 13,500

( + 13,500*2) קלפי לכל עמודים 2 לספק נדרש הספק)

 המרכזית לוועדה 10,000

 א. כן.

 1.2ב. המחיר שיצויין בסעיף 

שבטבלה הוא להדפסת דף אחד; 

היא  13,500-הכפלת הכמות ב

לצרכי השוואה בלבד, אך לספק 

ישולם לפי מספר הדפים שיוזמנו 

 להדפסה ויודפסו בפועל.

 

101.  
4.3 

בסעיף נכתב כי הארכת ההסכם תיעשה בתנאים 

 מיטביים עם המזמין. למה הכוונה? 

אין שינויים במסמכי המכרז, ראו 

 3תשובה לשאלה 

102.  
9.2 

נבקש להגביל את אחריות הקבלן לכל תקלה שנגרמה 

 במישרין או בעלת השלכה ישירה בלבד
 אין שינויים במסמכי המכרז

  כללי

עקב חופשה מרוכזת אליה מתכוננת החברה בחג הפסח  כללי  .103

 ימים.  10נבקש דחייה להגשת הצעות ב 

 אין שינויים במסמכי המכרז 

 

 .  מסמכי ההליך אין שינוי ביתר

 

בעל  ,מובהר בזאת כי רק האמור במסמך זה יחייב את המזמינה. כל התייחסות שניתנה

 .אתוקף שהו בכל מסגרת אחרת, ככל שניתנה, אין לה כלאו פה 
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