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מכרז פומבי מס'  22-61אספקת שירותי אפיון ועריכה של מכרזים לרכש
תשתיות ושירותי מחשוב
הבה רו ת המשרד
 .6להלן מועדים מעודכנים במכרז.
תאריך

פעילות
המועד האחרון להגשת הצעות

עד יום  614/142/61שעה 6/://

תוקף ההצעה וערבות מציע

עד יום 6146642/61

 .2לעניין היקף ההתקשרות הנדרש בטבלה שבסעיף  6בגלופת המענה המשמש בחישוב תבחין היקף הרכש במסגרת מכרזים שהמציע היה מעורב בהכנתם יודגש כי
הסכום שיש לציין הוא הסכום שמומש במכרז בפועל עד מועד הגשת ההצעות במכרז זה .אין לציין אומדן ,סכום שהתקבל לצורך השוואת הצעות או כל סכום
אחר שלא מומש בפועל.

תשובות לשאלות ספקים
#

מסמך

סעיף במכרז

6

מכרז

/.6

2

מכרז

/.3.1

שאלה
בין המועד האחרון למתן תשובות לשאלות ההבהרה למועד
הגשת המכרז ,חל חג הפסח ,מה שמותיר רק מספר ימים
לעריכת ההצעה .אבקש דחייה במועד הגשת ההצעות כך
שיהיו די ימי עבודה מלאים להגשת הצעה.
חוק חובת המכרזים התשנ"ב  6112וחוק חובת המכרזים
מוסדות להשכלה גבוהה התש"ע  – 2/6/כמעט זהים.

 בלמ"ס -מסמך זה והגלופה עליו הוא מבוסס
הינם רכושו הבלעדי של משרד המשפטים

תשובה
המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום ,614/142/61
שעה  ,6/://ובהתאם תוקף ההצעה וערבות מציע נדחה ליום
.6146642/61
מקובל.
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#

מסמך

סעיף במכרז

3

מכרז

/.3.0

/
1

מכרז
מכרז

/.1.6
/.1.1

1

מכרז
מפ"ל

/.1.2
6.2

/.0.1
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שאלה
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תשובה

האם יוכר ניסיון תחת חוק חובת המכרזים מוסדות להשכלה
גבוהה במקביל לחוק חובת המכרזים?
נוסח הסעיף יתוקן ובמקום  3זוכים ייכתב עד  3זוכים ,ככל
סעיף  /.3.0מציין כי ייבחרו  3זוכים.
הניתן.
סעיף  /.0.1עוסק בזוכה חלופי .מה משמעות זוכה חלופי אם במידה ונבחרו  3זוכים ובמכרז דורגו יותר מ 3 -מציעים
נבחרו  3ספקים .האם מדובר במציע שדורג במקום הרביעי? שעמדו בדרישות המכרז ,זוכה חלופי הוא מי שדורג במקום
הרביעי וכך הלאה ככל שיידרש יותר מזוכה חלופי אחד.
מקובל.
האם ניתן להגיש במקום תקליטור ?DOK
 .6בסעיף  – /.2הגדרות מנהליות ,יתווסף המונח הבא:
 .6האם קבלן משנה הוא נותן שירותים מבחינת הגדרות
נותן שירותים מי שמועסק על ידי המציע באפיון ,עריכה
המכרז?
או ליווי של תהליך בדיקת מענים במכרזים ובכלל זה
 .2האם והיכן במפ"ל בא לידי ביטוי קבלן המשנה?
קבלן משנה ופרילנסרים ,זאת עבור לקוח של המציע
 .3האם למשל הוא בא לידי ביטוי בתבחין זמינות למתן
במסגרת התקשרות הלקוח עם המציע (לקוח שעבורו
שירותים?
המציע הוא ספק השירות הראשי).
 .2קבלן משנה כקבלן משנה אינו מקבל כל ביטוי במכרז
פרט לציון העובדה שהמציע יכול לספק את שירותיו
באמצעות קבלני משנה ,ובכפוף לאמור לעיל.
 .3לעניין מכרז זה אין רלוונטיות לצורת ההעסקה של נותן
השירותים ("נותן השירותים" כהגדרתו לעיל).
מאחר וייתכנו מצבים בהם תהליך הערכת ההצעות אורך זמן
לחברתנו ניסיון מצטבר בכתיבת וליווי  6,1//מכרזים
רב ,נאפשר גם הצגת מכרזים שפורסמו וטרם נבחר בהם
בתחומים שונים .חלק מהמכרזים שאנו כותבים בתחום
זוכה.
מערכות מידע הינם בשלבי טרום פרסום בשל הגהות מול
הלקוחות ,או בשלב של אחרי פרסום ולפני בחירת זוכים .אנו עם זאת ולמען הסר ספק לא ניתן להציג מכרזים שפורסמו
ותהליך ההערכה בהם הסתיים ללא בחירת זוכה (מכרזים
סבורים כי הדרישה למכרזים שפורסמו והסתיימו
שאחרי פרסומם נפסלו ,שלא התקבלו עבורם מענים או
בהתקשרות עם זוכה4ים אינה מעידה בהכרח על איכות
שהתקבלו מענים ולא נבחר בסופו של תהליך כל זוכה).
המכרז.

 בלמ"ס -מסמך זה והגלופה עליו הוא מבוסס
הינם רכושו הבלעדי של משרד המשפטים
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ושירותי מחשוב

#

מסמך

סעיף במכרז

7

מכרז

/.1.2

משרד המשפטים – אגף מערכות מידע

שאלה
נבקש להרחיב את תנאי הסף של ניסיון המציע ואת
הדרישות במדדי האיכות גם למכרזים שהינם בתהליך
עבודה לקראת פרסום ו4או אחרי פרסום ולפני בחירת זוכים.
במסגרת תנאי הסף של ניסיון המציע וכן במסגרת מדדי
האיכות – האם ניתן להציג גם ניסיון של קבלני משנה באופן
מצרפי?
למציע ניסיון רב בכתיבת עשרות מכרזים בתחומים רבים,
לרבות בתחום מערכות המידע ,והינו יועץ בתחום המכרזים
למשרדי ממשלה רבים.
למציע ממליצים רבים ורמת שביעות הרצון ממתן
השירותים ,נשוא מכרז זה בדיוק ,הינה גבוהה במיוחד.
תנאי הסף המגביל כתיבת מכרזים לתחום מערכות מידע
בלבד מונע ממציעים בעלי ניסיון רב בתחום להגיש הצעתם
ומהמשרד לקבל הצעות איכותיות ולהגביר את התחרות
במכרז.
מודגש ,כי ישנה אף אפשרות במכרז להציג ספקי משנה או
יועצים ,וככל שיידרש במסגרת מתן השירותים ידע מקצועי
ספציפי ,ניתן יהיה לעשות שימוש בקבלן משנה 4יועץ
מומחה.
על כן ,וברוח הוראת החשב הכללי שמספרה  ,7.62.7מבוקש
לקבוע כי תנאי הסף יהא ניסיון בכתיבת מכרזי רכש כלליים
ואילו ניסיון בכתיבת מכרזים בתחום מערכות המידע ינוקד
במסגרת בדיקת איכות ההצעה (כאשר כבר היום ניסיון זה
מהווה  //%מניקוד האיכות ,כך שמשקלו רב).
לחילופין ,מבוקש להקטין את הדרישה לכתיבת מכרזי רכש
בתחום מערכות מידע משמונה מכרזים (מספר גבוה מאוד)
לשלושה.
 בלמ"ס -מסמך זה והגלופה עליו הוא מבוסס
הינם רכושו הבלעדי של משרד המשפטים
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תשובה

ראה תשובה לשאלה  1לעיל.

לא מקובל.
מדובר בשירותי אפיון ועריכת מכרזים לרכש תשתיות
ושירותי מחשוב ,הדורשים מומחיות בנושא מכרזי תשתיות
מחשוב.
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#

מסמך

סעיף במכרז

0

מכרז

/.1.2

מפל

6.6

1

מכרז

1.6

6/

מכרז

1.6

66

מפ"ל

6.2

62

מפ"ל

6.2
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שאלה

תשובה

במפ"ל ,בהערכת סעיף  /.1.2נאמר" :כניסיון מעשי תחשב
השתתפות של נותן שירותים מטעם המציע באחד או יותר
מהבאים במסגרת המכרזים שהוצגו :ישיבות אפיון מקצועי,
עריכת מפרט מקצועי ,עריכת מסמכי המכרז.
במכרז בסעיף  /.1.2נאמר" :על המציע להציג ניסיון מעשי
באפיון או עריכה של לפחות  0מכרזים שעניינם רכש תשתיות
ושירותים בתחום מערכות מידע ,שפורסמו לאחר יום
 3646242//1אצל לפחות  2לקוחות שונים ,והסתיימו
בהתקשרות עם זוכה4ים".

ראה תשובה לשאלה  1לעניין ניקוד מכרזים שפורסמו ועדיין
לא נבחר זוכה.

אנו מבקשים שלצורך סעיף זה יוכר כל מכרז שפורסם לאחר
התאריך  ,3646242//1גם אם טרם נבחר בו זוכה .זאת
בהתאמה לנוסח הרשום במפ"ל .זאת כי עיקר עבודת הייעוץ
ממוקדת בכתיבת המכרז ונספחיו.
אנו ממליצים לקבוע רף תחתון לאחוז ההנחה המוצע בכדי
למנוע מצב שבו ספק זוכה יתקשה להציב מועמד איכותי.

נבקש להגביל את אחוז ההנחה מהתעריף ללא יותר מ 61%
כנהוג במכרזים דומים בממשלה וזאת על מנת למנוע תחרות
פרועה ולאפשר העסקה של יועצים בעלי ניסיון וידע כנדרש.
המכרז מיועד בעיקר להכנת אפיונים ומכרזים .אי לכך ,אנו
מבקשים לכלול בתבחין  6של המפ"ל גם מכרזים שהושלמו
אך טרם הוכרז זוכה בגינם.
התבחינים הקיימים מבוססים כולם על חישוב כמותי.

 בלמ"ס -מסמך זה והגלופה עליו הוא מבוסס
הינם רכושו הבלעדי של משרד המשפטים

ההנחה המרבית שניתן להציע על התעריף המרבי תעמוד על
שיעור של .22%
בנוסף ,במכרז ייקבע ציון סף למרכיב האיכות של  .71עם
זאת ,במידה ומספר המציעים שיעמדו בסף זה יפחת
משלושה ,למשרד תשמר הזכות להורידו את ציון הסף עד
ששלושה מציעים ככל הניתן יעברו סף זה.
ראה תשובה לשאלה  1לעיל.

ראה תשובה לשאלה  1לעניין ניקוד מכרזים שפורסמו ועדיין
לא נבחר זוכה.
לא מקובל.

מכרז פומבי מס'  22-61אספקת שירותי אפיון ועריכה של מכרזים לרכש תשתיות
ושירותי מחשוב

#

מסמך

סעיף במכרז

63

מפ"ל

6.2.6.6

6/

מפ"ל

6.2.6.2א'
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מפ"ל

6.2.6.2
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מפ"ל

6.2.6.2
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שאלה
מומלץ להוסיף קריטריונים איכותיים שישקפו היבטים
"רכים" יותר כגון :מתודולוגית עבודה של המציע בתחום
מכרזים ,ניסיון עבר של המשרד עם המציע ,ריאיון
והתרשמות מנותני השירותים המובילים של המציע וכדומה.
מציינים" :מקום בו הלקוח לא יהיה זמין לבדיקת המשרד
או שלא יאשש את האמור במענה המציע לגבי מכרז נתון,
המכרז האמור במענה המציע לא ינוקד"
מאחר שחלק מהלקוחות הם מנהלים עסוקים ,אנו מבקשים
שהמשרד יפנה גם באי מייל אל הלקוח ,למקרה שאינו זמין
טלפונית ,ו4או לקבל מאתנו סיוע ליצירת קשר עם הלקוח.
בכמה נקודות מזכה כל מכרז נוסף לרכש תשתיות או
שירותים מסוג שונה?

תשובה

לא מקובל.

כאמור במכרז ,ככל שמכרז הוא מסוג שונה הניקוד שיינתן
לו הוא המרבי –  0נקודות.
כל מכרז מאותו סוג ,נוסף על המכרז הראשון שצויין מסוג
נתון ,יקבל  /נקודות.
מקובל .הניקוד עבור מכרז סגור ,כאמור בתקנות חובת
המכרזים סעיף  ,/ישתנה ל.0 -

גופים ביטחוניים הכפופים לחוק המכרזים אינם נוהגים
לפרסם מכרז פומבי ,אלא מכרז סגור שמופנה לכל החברות
הרלוונטיות בתחום ,וזאת לאחר אישור ביטחוני .יודגש
שמכרז סגור זה כולל את כל התהליך והמסמכים האופייניים
למכרזים פומביים.
כמו כן ,קיימים מכרזים לרכש טכנולוגיה שמסופקת רק ע"י
מספר מצומצם של ספקים ידועים ,וגם במקרה זה נהוג
לקיים מכרז סגור בין הספקים הרלוונטיים.
לאור הנ"ל ,אנו מבקשים לקבוע את הניקוד למכרזים
סגורים כמו למכרזים פומביים.
מכרז לרכש תשתיות ושירותים בתחום מערכות מידע הוא
אנא הבהירו את ההבדל בין "סוג נתון" לבין "אותו סוג".
מכרז לרכש חומרה ,תוכנה או שירותים המשמשים בתחום
מערכות המידע .בכל רכש כאמור מתקיימת חלוקה פנימית
 בלמ"ס -מסמך זה והגלופה עליו הוא מבוסס
הינם רכושו הבלעדי של משרד המשפטים
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#

מסמך

סעיף במכרז

67

מפ"ל

6.2.6.2ג'
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שאלה

א .מבקשים לקבל את סוגי המכרזים על מנת שנוכל לציין
במענה מכרזים רלבנטיים.
ב .מבקשים כי מכרז גדול שכיסה מספר תחומים יוערך
בציון גבוהה ממכרז שכיסה תחום טכנולוגי יחיד.

 בלמ"ס -מסמך זה והגלופה עליו הוא מבוסס
הינם רכושו הבלעדי של משרד המשפטים
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תשובה
בהתאם לסוג החומרה ,סוג התוכנה ,סוג השירותים
הנרכשים .הכלל המבחין האם סוג חומרה ,תוכנה ,שירותים
אחד זהה לסוג חומרה ,תוכנה ,שירותים שני וככזה
המכרזים לרכישתם הם מאותו סוג ,הוא מאפייני הרכש,
המומחיות הנדרשת לאפיונו ,הנושא אותו הרכש מיועד
לשרת בעולם מערכות המידע .בהתאם לכך ,כל מכרז ייבחן
לגופו ושיקול הדעת שמור למשרד כיצד לסווג כל מכרז.
"סוג נתון" הוא מכרז לרכש חומרה מסויימת ו"אותו סוג"
הוא מכרז לרכישת אותה חומרה או חומרה אחרת בעלת
מאפיינים זהים ,שימוש זהה וכיוצ"ב.
להלן מספר דוגמאות:
מכרזים לרכש שרתים  Bladeבכל תצורה שהיא הם מכרזים
מאותו סוג.
מכרזים לרכש מדפסות מקומיות לסוגיהן הם מכרזים
מאותו סוג.
מכרז לרכש תוכנת הנה"ח הוא סוג שונה ממכרז לרכש
תוכנת ניהול מלון.
ראה תשובה לשאלה  61לעיל.
במקרה של מכרזים מורכבים לרכש טובין ושירותים שונים
ומגוונים ,המשרד יתייחס לחומרה4תוכנה4שירות שנדרשו
במכרז ויינקד כל אחד מהם כאילו היה מכרז נפרד לסוג
החומרה4תוכנה4שירות שהתבקשו ובסך הכל יחשיב זאת
כעד  3מכרזים.
למשל :מכרז לרכש שרתים ,תוכנת חומת אש ושירותי
תחזוקה לחומרה ולתוכנה יבדק כשלושה מכרזים שונים –

מכרז פומבי מס'  22-61אספקת שירותי אפיון ועריכה של מכרזים לרכש תשתיות
ושירותי מחשוב

#

מסמך

סעיף במכרז

60

מפ"ל

6.2.2.2

61

מפ"ל

6.2.2.2

2/

מפ"ל

6.2.3.2
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משרד המשפטים – אגף מערכות מידע

שאלה

ג .בהתאם לשאלת הבהרה לסעיף  /.1.2מבקשים כי
יילקחו בחשבון מכרזים שפורסמו ,גם אם טרם נבחר
זוכה.
בהמשך לבקשתנו לעיל לגבי סעיף  6.2במפ"ל ,נבקש להרחיב
את מדד האיכות של היקף הרכש גם למכרזים שהינם
בתהליך עבודה לקראת פרסום ולכמת מדד זה עפ"י סכומי
אומדן ההתקשרות.
מבקשים כי בכל הקשור למכרזים שפורסמו יהיה ניתן לציין
מכרזים בעשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
יועצים עוסקים באופן שוטף במגוון נושאים ולא רק באפיון
ועריכה של מכרזים.

 בלמ"ס -מסמך זה והגלופה עליו הוא מבוסס
הינם רכושו הבלעדי של משרד המשפטים

תשובה
מכרז לרכש שרתים ,מכרז לרשת תוכנת חומת אש ומכרז
לרכש שירותי תחזוקה לשרתים4תוכנה.
במידה ונותן שירותים מטעם המציע ערך מספר מכרזים
מורכבים ולמשל ערך מכרז כאמור ומכרז נוסף לרכש
שרתים ,מערכת הפעלה לשרתים ושירותי תחזוקה
לשרתים4תוכנה ,הניקוד שיינתן לו במכרז הראשון יהיה 0
נק'  2/ = 3 xנק' .על המכרז השני יקבל  /נקודות בגין מרכיב
השרתים שזהה מבחינת הסוג למכרז הראשון 0 ,נקודות על
מרכיב מערכת ההפעלה לשרתים ששונה לעומת המכרז
הראשון היה תתוכנת חומת אש ולא למערכת הפעלה ו/ -
נקודות על מרכיב התחזוקה של השרתים4תוכנה שזהה
לתחזוקה השרתים4תוכנה במכרז הראשון והניקוד שיינתן
על מכרז השני יהיה  .61למרות שהתחזוקה היא של תוכנות
שונות הרי מאפייני תחזוקת תוכנה הם דומים מאוד עד זהים
בכל מכרז.
ראה תשובה לשאלה  1לעניין ניקוד מכרזים שפורסמו ועדיין
לא נבחר זוכה.
ראה תשובה לשאלה  1לעניין ניקוד מכרזים שפורסמו ועדיין
לא נבחר זוכה.

לא מקובל.
מספר השעות יופחת ויעמוד על  1/שעות חודשיות בממוצע
ב 1 -חודשים המסתיימים במועד הגשת ההצעות במכרז זה
שהם לפחות  3//שעות במצטבר לחצי שנה.

מכרז פומבי מס'  22-61אספקת שירותי אפיון ועריכה של מכרזים לרכש תשתיות
ושירותי מחשוב

#

מסמך

סעיף במכרז

26

מפ"ל

6.2.3.2

22

מפ"ל

6.2.3.2

23

מפ"ל

6.2.3.2

נוהל
בדיקה

2
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משרד המשפטים – אגף מערכות מידע

שאלה
אנו מבקשים לכן להפחית את היקף השעות החודשיות
באפיון ועריכת מכרזים מ 6// -לחודש ל // -בממוצע
לחודש ,וכן לכלול במסגרת השעות הרלוונטיות לתבחין גם
ליווי תהליך בדיקת מענים וליווי הספק הזוכה באספקת
השירותים והמוצרים ,שכן שירותים אלה תורמים לניסיון
נותן השירותים בתחום מכרזים.
חברתנו נעזרת באופן שוטף בשירותיהם של מספר יועצי
מחשוב ,הזמינים להיקפי עבודה נרחבים בכל עת.
נבקש להבהיר כי בדרישה לנותני שירותים המועסקים
באפיון ועריכה של מכרזי מערכות מידע בהיקף חודשי של
לפחות  6//שעות בחודש במהלך  1החודשים שקדמו להגשת
המענה – הכוונה לקיום זמינות עקרונית של שעות אלה ולא
לביצוע שעות אלה בפועל,
היות וחודשים בהם לא בוצעה עבודה או בוצעו פחות מ6// -
שעות אינה מעידה כלל ועיקר על העדר זמינות אלא על
היקפי עבודה משתנים שאינם תלויים בהכרח במציע.
מבוקש להוריד את הניקוד בגין רכיב יועצים פעילות ,שכן
בהתאם להוראות המכרז – בהתאם לדרישה ולצורך ניתן
להעסיק יועצים .על כן ,אין משמעות למספר היועצים
המועסקים.
במפ"ל נרשם כי סעיף זה ינוקד עפ"י" :מספר נותני שירותים
שהמציע מעסיק באפיון ועריכה של מכרזים לרכש תשתיות
או שירותים בתחום מערכות מידע בהיקף חודשי של לפחות
 6//שעות במהלך  1חודשים טרם הגשת המענה למכרז זה
"....
בנוהל הבדיקה נדרש לפרט פרויקטים על פני תקופה של
מספר שנים.
 בלמ"ס -מסמך זה והגלופה עליו הוא מבוסס
הינם רכושו הבלעדי של משרד המשפטים

תשובה
מקובלת הדרישה כי במסגרת שעות אלו יחשבו פעילויות
נותני שירותים מטעם המציע בהיבט ליווי שלב בדיקת
המענים אך לא ליווי הספק הזוכה באספקת נשוא זכייתו.

לא מקובל .לעניין זמינותו של נותן שירותים מטעם החברה
המשרד מבקש להבטיח זאת על בסיס מספר נותני שירותים
פעילים ולא על בסיס התחייבות המציע לזמינות זו שאין
למשרד דרך לאמתה בשלב ההצעות.
עם זאת ראה תיקון בשאלה לעיל.

לא מקובל.

דרישה אחת (מספר השעות הממוצע בחודש) מטרתה בחינת
זמינות נותני שירותים מטעם המציע ביום הגשת ההצעות
וכאן נבדקים מספר נותני השירותים מטעם המציע ב 1
החודשים האחרונים.
הדרישה השניה (כמות פרוייקטים על פני תקופה של מספר
שנים) היא לניסיון המציע באפיון ועריכה של מכרזים לרכש
תשתיות ושירותים בתחום מערכות המידע וזה מתוך הכרה

מכרז פומבי מס'  22-61אספקת שירותי אפיון ועריכה של מכרזים לרכש תשתיות
ושירותי מחשוב

משרד המשפטים – אגף מערכות מידע

#

מסמך

סעיף במכרז

2/

נספח
/.3./

2

21

נספח
/.7./

/.1

21

נספח
/.7./
נספח
/.7./

1.7

20

נספח
/.7./
נספח
/.7./

יש להבהיר כי ככל שהתמורה בגין השירותים הינה על בסיס
שעתי ולא משולמת באופן "גלובלי" יהיה הספק זכאי לקבל
תשלום בגין עבודה שבוצעה על ידו גם לאחר סיום תקופת
ההתקשרות.
סירוב המשרד לקבל שירותים מחבר צוות כשלהו יעשה
מנימוקים סבירים שימסרו לספק.
יש להבהיר שקיזוז כאמור יכול שיעשה רק אם נותן
השירותים לא העמיד את כמות נותני השירותים מטעמו לה
התחייב .הסעיף וכוונתו כפי שמנוסח כרגע ,אינו ברור.
קיזוז יעשה בהתאם לדרישות הדין.

שאלה

61

אנו מבקשים להגביל את אחריות נותן השירותים לאובדן,
הפסד ,נזק וכו' ישירים בלבד ביחס אליהם נקבע בפסק דין

אין הלימה בין הנדרש בטבלה בכל הקשור לפרויקטים לבין
הטבלה בגלופת המענה.

27

21

0.2

6/
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אנו מבקשים כי הטור של היקף משרה נוכחי אצל המציע
יופרד לטבלה ייעודית שם יצוינו שמות העובדים ,משך
העסקתם והיקף המשרה של כל אחד אצל המציע בתחום של
אספקת שירותי אפיון ועריכה של מכרזים לרכש טובין
ושירותים בתחום מערכות מידע.
טבלת "מידע אודות המציע" – האם המידע הנדרש בשתי
העמודות האחרונות אמור לשקף את נתוני העסקת נותן
השירותים אצל המציע או את נתוני כל אחד מהמכרזים
שנותן השירותים ביצע?

 בלמ"ס -מסמך זה והגלופה עליו הוא מבוסס
הינם רכושו הבלעדי של משרד המשפטים

תשובה
בכך שניסיון הוא חלק מהידע הארגוני ותובנות המבוססות
עליו נשמרות בארגון וכאן הבחינה היא כאמור על פני מספר
שנים.
רצ"ב גלופת מענה מעודכנת.
רצ"ב גלופת מענה מעודכנת.

ראה תשובה לשאלה  23לעיל.
הכוונה להצליב את המידע אודות נותני השירותים בהיקפי
משרה מבוקשים מול הלקוח מקבל השירות ולשם כך יש
לפרט את המכרזים והלקוחות שנותן השירותים מעורב
בהם.
הבקשה לא ברורה .הזמנת עבודה תבוצע לתקופת
ההתקשרות בלבד והתשלום יהיה בגינה בלבד.

לא מקובל.
הסעיף ימחק.

לא מקובל.
מקובל.

מכרז פומבי מס'  22-61אספקת שירותי אפיון ועריכה של מכרזים לרכש תשתיות
ושירותי מחשוב

#

מסמך

סעיף במכרז

3/

נספח
/.7./

61.3

36

נספח
/.7./

67

32

נספח
/.7./
נספח 1
להסכם

ביטוח כלפי
צד שלישי

33

נספח
/.7./
נספח 1
להסכם

ביטוח
אחריות
מקצועית

משרד המשפטים – אגף מערכות מידע

שאלה
סופי כי נגרמו כתוצאה ישירה ממתן השירותים על ידו על פי
הסכם זה .יש לקבוע כי האמור לא יחול לגבי נזק עקיף או
תוצאתי.
שיפוי כאמור בסעיף  67.3יחול בגין נזקים ישירים בלבד
ביחס אליהם נקבע בפסק דין סופי כי נגרמו בשל אחריות
נותן השירותים .חובת השיפוי תקום רק לאחר קבלת פסק
דין סופי .המשרד יודיע לנותן השירותים על כל תביעה או
דרישה העשויה לזכות אותו בשיפוי על פי ההסכם ויאפשר
לנותן השירותים להתגונן .המשרד לא יתפשר בכל
תביעה4דרישה העשויה לזכות אותו בשיפוי אלא בהסכמת
נותן השירותים.
מבקשים להבהיר מפורשות כי האמור בסעיף זה לא יחול על
חומרים ,פיתוחים ומתודולוגיה אשר נמצאו בידי נותן
השירותים לפני התקשרותו עם המשרד וכן כאלה שפותחו על
ידו שלא בקשר או לצורך ביצוע השירותים ,הגם ששימשו
במתן השירותים על פי ההסכם.
מבקשים למחוק את המילים "והפועלים מטעמו"

מבקשים למחוק את המילים "והפועלים מטעמו"

 בלמ"ס -מסמך זה והגלופה עליו הוא מבוסס
הינם רכושו הבלעדי של משרד המשפטים

614//42/61
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תשובה

מקובל רק החלק הבא :שיפוי כאמור בסעיף  67.3יחול בגין
נזקים ישירים בלבד ביחס אליהם נקבע בפסק דין סופי כי
נגרמו בשל אחריות נותן השירותים .חובת השיפוי תקום רק
לאחר קבלת פסק דין סופי.

המשרד שומר לעצמו את הזכויות בתוצר.

בסעיף הביטוח – הבקשה נדחית .בנספח הביטוח – הבקשה
נדחית .יחד עם זאת (ובנספח הביטוח בלבד) -,ככל שספק
הטובין והשירותים אינו מעסיק קבלנים ,קבלני משנה,
פרילנסרים ועובדיהם יש לקבל הצהרה בכתב מטעם ספק
הטובין והשירותים לפיה הוא לא מעסיק קבלנים ,קבלני
משנה ,פרילנסרים ועובדיהם במסגרת ביצוע השירותים
הנדרשים.
בסעיף הביטוח – הבקשה נדחית .בנספח הביטוח – הבקשה
נדחית .יחד עם זאת (ובנספח הביטוח בלבד) -,ככל שספק
הטובין והשירותים אינו מעסיק קבלנים ,קבלני משנה,
פרילנסרים ועובדיהם יש לקבל הצהרה בכתב מטעם ספק

מכרז פומבי מס'  22-61אספקת שירותי אפיון ועריכה של מכרזים לרכש תשתיות
ושירותי מחשוב

#

מסמך

סעיף במכרז

משרד המשפטים – אגף מערכות מידע

שאלה
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תשובה
הטובין והשירותים לפיה הוא לא מעסיק קבלנים ,קבלני
משנה ,פרילנסרים ועובדיהם במסגרת ביצוע השירותים
הנדרשים.

שם מלא

חתימה

 בלמ"ס -מסמך זה והגלופה עליו הוא מבוסס
הינם רכושו הבלעדי של משרד המשפטים

תאריך

