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לתחזוקה ואינטגרציה עבור ציוד המחשוב ולאספקת  (RFPבקשה לקבלת הצעות ): הנדון
 שרתים, תחנות עבודה, מחשבים ניידים, מדפסות וציוד היקפי לחברה למתנ"סים ולמתנ"סים

, נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה
אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים  בכתב שלא במסגרת מסמך זה,או 

 .משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום  .1

אי הגשת   .בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע

 תהווה עילה לפסילת הצעת המציע. המסמך 

למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר  .2

בלבד. אם וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, 

 .ויתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי

 

 החברה והבהרות תשובות שאלות הבהרה יףסע מס"ד
 סים"למתנ

נבקש להבהיר כי קובץ הצעת המחיר המפורסם באתר   1
עבור המכרז אינו כולל כמויות. על מנת שנוכל לתת 

הצעת מחיר מיטבית, נבקש לקבל עוד בשלב זה קובץ 
 מעודכן הכולל כמויות עבור שלל הפרקים שך המכרז.

 אין שינוי במסמכי המכרז

2  
 
 
 

 האם אפשר לענות על חלק מהסעיפים לתמחור?

 

לא. יש למלא את כל 
הרכיבים והסעיפים 

 המפורטים

סעיף :  3
0.1.1.7  

 

 Isoאנו מבקשים להוסיף את המילים: " או תקן 
 )התקן שמחליף את התקן המבוקש(. .  "9001:2015

 
 
 

 מקובל

סעיף:  4
0.13.4.

5 , 
 2סעיף 

 בטבלה

סופרים בהפניה לתנאי הסף: לדעתנו קיימת טעות 
 0.1.1.5תנאי הסף אליו יש הפניה בסעיף צריך להיות 

 המתייחס לכמות פריטי ציוד מחשוב בהסכמי שירות
)ולא הסעיף אליו יש הפניה המתייחס לאספקת 

 (מחשבים ומקרנים

אכן. ההפניה בסעיף זה 
 .0.1.1.5מתייחסת לסעיף 



סעיף:  5
0.13.5 

ציון 
לרכיב 
 המחיר

מבקשים להוסיף את  -תמיכה תחזוקה ושירות -פרק ח'
 התקופה המבוקשת )שרות שנתי וכו'(. 

 
 

תקופת השירות הינה 
מחיר תחזוקה עבור 

 חודשי

סעיף  6
5.3- 

אקסל 
מצורף: 

 פרק ח'

באקסל שכותרתו : פרק ח' תמיכה, תחזוקה ושירות 
מבקשים לציין את תקופת השירות המבוקשת לתמחור 

 וכו'(.)שרות שנתי 

 
 
 

תקופת השירות הינה 
מחיר תחזוקה עבור 

 חודשי

סעיף  7
0.1 

נבקש שיובהר כי השירות במגזר הערבי או בישובים 
מעבר לקו הירוק, כמו גם באזורי עדיפות לאומית יינתן 

 אך ורק ככל שהמצב הביטחוני מאפשר זאת.
בנוסף, נבקש שיובהר כי הספק יהיה רשאי לעשות 

בקבלני משנה מטעמו אשר שימוש באזורים אלו 
 יאושרו על ידי החברה למתנ"סים.

אין שינוי במסמכי 
 המכרז. 

סעיף  8
0.1.1.3 

הדרישה לקיום מעבדת תיקונים באזורים הגאוגרפיים 
הנדרשים במכרז אינה סבירה ואף אינה רלוונטית 

לעמידה בדרישות רמת השירות הנדרשות במכרז. די 
באזורים בכך שהספק יחזיק במוקדי שירות 

הגאוגרפיים כאמור כדי לעמוד בדרישות הטכניות של 
המכרז. בהתאם נבקש למחוק בסוף הסעיף את 

 המילים: "כל סניף כולל מעבדת תיקונים לציוד".
 יתוקן בהתאם. 0.1.1.3נבקש כי נספח 

 
 

 אין שינוי במסמכי המכרז

סעיף  9
0.1.1.1

1 
סעיף 

0.6.4.1
1 

את המילים: "ככל נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף 
 שנדרש רישיון כאמור על פי החוק".

 
 
 
 
 
 

 מקובל

סעיף  10
0.
2 

נבקש שיובהר כי האחריות  –"אחריות חומרה" 
 לחומרה הינה בהתאם ובכפוף למדיניות היצרן.

נבקש שיובהר כי עדכונים  –"עדכון טכנולוגי" 
טכנולוגים יעשו בהתאם למדיניות היצרן והמלצתו 

 גבי החומרה הרלוונטית.בנוגע לעדכון על 
 
 

 אין שינוי במסמכי המכרז

סעיף  11
0.6.6 

נבקש שיובהר כי האמור בסעיף זה כפוף להכרזת היצרן 
 .EOL/ EOSLעל 

 

 אין שינוי במסמכי המכרז



סעיף  12
0.6.7 
סעיף 
0.7.4 

נבקש שיובהר שהאחריות למוצרים הינה בהתאם 
שיובהר ובכפוף למדיניות היצרן הרלוונטי במוצר וכן 

שהספק לא יהיה אחראי לתיקון נזקים או תקלות 
במקרה של ביצוע שינוי ו/או התאמה ו/או תחזוקה 

ו/או תיקון או טיפול של הציוד ע"י גורם שאינו מטעמו 
ושלא באישורו המוקדם וכן במקרה של שימוש 

בפריטים בניגוד להוראות היצרן ו/או הספק. בנוסף, לא 
זקים או תקלות שנגרמו יהיה אחראי הספק לתיקון נ

בפריטים בזדון או במתכוון. כמו כן, נבקש שיובהר 
שהספק אינו אחראי לנזקים שאירעו לציוד כתוצאה מ: 

א( עבודות תשתית כגון בינוי וכבילה או עבודות חשמל 
חיצוניות לציוד. ב( נזקים שאירעו למערכות הפעלה או 

 תוכנות כתוצאה מתאונה, רשלנות, שימוש לא נכון,
תכנון לא מתאים, תקלה בזרם החשמל, תקלה במיזוג 

האוויר, תקלה במערכת פיקוח לחות. ג( נזקים שאירעו 
כתוצאה מכוח עליון. ד( נזקים שאירעו כתוצאה 

מאחסון ו/או התקנה בסביבה לא מתאימה ו/או בניגוד 
 להוראות היצרן או הספק.

 
 
 
 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז. 
 להסכם 7.15ר' סעיף 

  0.7.4.2-3' סעיף ר 

סעיף  13
0.6.8 
סעיף 
0.7.6 

בקש שיובהר כי שימוש בקבלני משנה יותר בכפוף נ
לאישור הלקוח את הקבלן והאתר שלגביו מבוקש 

 השירות מראש ובכתב.
 
 

 אין שינוי במסמכי המכרז

סעיף  14
0.7.2 

נבקש שיובהר כי העברת בעלות בציוד הינה בהתאם 
מקרה תהיה כפופה לכך  לרישיון היצרן למוצר ובכל

 ששולמה מלוא התמורה בגין הציוד.

 אין שינוי במסמכי המכרז

סעיף  15
0.7.2.3 

נבקש למחוק את המילים: "ביצוע השינויים או העברת 
הציוד לא יפגעו.... במסגרת האחריות על המוצרים" 

ובמקומן נבקש שיובהר כי האחריות לציוד הינה 
 ברלוונטי לציוד.בהתאם ובכפוף למדיניות היצרן 

 אין שינוי במסמכי המכרז

סעיף  16
0.7.5.3 

–  
ביטוח 

אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

 מבוקש כי
יובהר כי הביטוחים מכסים את חבות הזוכה על פי א.

 דין.
מילים: "לא פחות מ" ובמקומן תימחקנה ה -סעיף ב' ב.

המילה: "בסך של" )בזהה לאישור עריכת  תבוא
 הביטוח(.

המילים: ובמקומן תבואנה תימחקנה  -סעיף ב' ג.
מילים "מבוטחים נוספים "בסך של", לאחר ההמילים: 

רחבי השיפוי כאמור להלן יבוא: "בכפוף לה  בפוליסה" 
 הביטוח". ובאישור

אין שינוי במסמכי המכרז 
מלבד קבלת ההערה 

 בסעיף ב' 



סעיף  17
0.7.5.3 

–  
ביטוח 
חבות 

מעבידי
 ם

 מבוקש כי
מילים: "לא פחות מ" תימחקנה ה –ד'  סעיףא.

 המילה: "בסך של". ובמקומן תבוא
במקום המילה: "לכסות" תבוא המילה:  -סעיף ד' ב.

 "לשפות".
 במקום המילה: "המבוטח" תבוא המילה: -סעיף ד'  ג.

 "הזוכה/הספק".

 א+ב מקובל ג' לא. 

סעיף  18
0.7.5.3 

– 
ביטוח 

אחריות 
מקצועי

 ת

 מבוקש כי

מבוקש להבהיר כי ביטוח אחריות מקצועית  .א
 נערך במסגרת 

 פוליסה משולבת עם חבות מוצר.      

לאחר המילים: "גבול אחריות"  -סעיף ה'  .ב
 תבואנה המילים: 

 "בסך של".      

תשומת לב עורך המכרז לסתירה בין המבוקש  .ג
 בסעיפי

הביטוח )ביטוח אחריות מקצועית( למבוקש       
 באישור עריכת

 הביטוח )ביטוח חבות מוצר(.      
 

 

סעיף  19
0.7.8 

נבקש שיובהר כי עדכונים טכנולוגים יעשו בהתאם 
למדיניות היצרן והמלצתו בנוגע לעדכון על גבי החומרה 

 הרלוונטית.

 אין שינוי במסמכי המכרז

סעיף  20
0.13.6.

7 

נבקש הבהרה למחוק סעיף זה מאחר והסעיף אינו 
המחירים נקבעים מראש ומוסכמים סביר ואינו הוגן. 

על ידי הצדדים לטוב ולרע ולא ניתן לשנותם, אלא 
 בהסכמת שני הצדדים.

 אין שינוי במסמכי המכרז

סעיף  21
2.3.5 

נבקש שיובהר שהטלת הקנסות תחול רק במקרה 
מטעמו  נבע מסיבות התלויות בספק ו/או מי שהעיכוב

הספק להיות וכן כי סך כל הקנסות והסעדים בהם עשוי 
מהתמורה  15%מחויב מכוח הסכם זה, לא יעלה על 

 החוזית השנתית המגיעה לספק מכוח מכרז זה.

ישתנה  2.3.5סעיף 
 כדלקמן:

הספק יידרש לפצות "
סים "את החברה למתנ

בכל אחד מהמקרים 
ככל  המפורטים להלן

שהאיחור בזמן תגובה 
לתקלה ו/או תקלה נבעו 

מסיבות הנעוצות 
, למתנ"סיםבחברה 

ובלבד שהספק מסר 
בעניין, והחברה  הודעה

 אישרה את הדברים:"



סעיף  22
4.13 

נבקש שיובהר שהאחריות למוצרים הינה בהתאם 
ובכפוף למדיניות היצרן הרלוונטי במוצר וכן שיובהר 

שהספק לא יהיה אחראי לתיקון נזקים או תקלות 
במקרה של ביצוע שינוי ו/או התאמה ו/או תחזוקה 

ו תיקון או טיפול של הציוד ע"י גורם שאינו מטעמו ו/א
ושלא באישורו המוקדם וכן במקרה של שימוש 

בפריטים בניגוד להוראות היצרן ו/או הספק. בנוסף, לא 
יהיה אחראי הספק לתיקון נזקים או תקלות שנגרמו 

בפריטים בזדון או במתכוון. כמו כן, נבקש שיובהר 
ו לציוד כתוצאה מ: שהספק אינו אחראי לנזקים שאירע

א( עבודות תשתית כגון בינוי וכבילה או עבודות חשמל 
חיצוניות לציוד. ב( נזקים שאירעו למערכות הפעלה או 

תוכנות כתוצאה מתאונה, רשלנות, שימוש לא נכון, 
תכנון לא מתאים, תקלה בזרם החשמל, תקלה במיזוג 

האוויר, תקלה במערכת פיקוח לחות. ג( נזקים שאירעו 
וצאה מכוח עליון. ד( נזקים שאירעו כתוצאה כת

מאחסון ו/או התקנה בסביבה לא מתאימה ו/או בניגוד 
 להוראות היצרן או הספק.

 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז. 
 להסכם 7.15ר' סעיף 

 0.7.4.2-3ר' סעיף  

סעיף  23
4.15 

נבקש שיובהר כי האמור בסעיף זה כפוף להכרזת היצרן 

 .EOL/ EOSLעל 

 שינוי במסמכי המכרזאין 

נספח  24
5- 

אישור 
רו"ח 
בדבר 
היקף 

מכירות 
 כספי

נבקש לשנות את שם הנמען באישור, כך שיהיה מופנה 
את המציע )ולא אל החברה למתנ"סים מרכזיים 

קהילתיים בע"מ( וזאת בהתאם לנוסח שהוסכם על ידי 
ועדה משותפת של מנהל הרכש הממשלתי ושל לשכת 

 .2009אוגוסט  -רואי החשבון בישראל

אין שינוי במסמכי 
המכרז, אך ניתן להציג 
אישור בנוסח המצורף 

למסמכי המכרז כשהוא 
 מופנה למציע. 

 8נספח  25
נוסח  –

ההסכם
. סעיף 

7.1 

נבקש שיובהר שהאחריות למוצרים הינה בהתאם 
ובכפוף למדיניות היצרן הרלוונטי במוצר וכן שיובהר 

נזקים או תקלות שהספק לא יהיה אחראי לתיקון 
במקרה של ביצוע שינוי ו/או התאמה ו/או תחזוקה 

ו/או תיקון או טיפול של הציוד ע"י גורם שאינו מטעמו 
ושלא באישורו המוקדם וכן במקרה של שימוש 

בפריטים בניגוד להוראות היצרן ו/או הספק. בנוסף, לא 
יהיה אחראי הספק לתיקון נזקים או תקלות שנגרמו 

או במתכוון. כמו כן, נבקש שיובהר  בפריטים בזדון
שהספק אינו אחראי לנזקים שאירעו לציוד כתוצאה מ: 

א( עבודות תשתית כגון בינוי וכבילה או עבודות חשמל 
חיצוניות לציוד. ב( נזקים שאירעו למערכות הפעלה או 

תוכנות כתוצאה מתאונה, רשלנות, שימוש לא נכון, 
תקלה במיזוג תכנון לא מתאים, תקלה בזרם החשמל, 

האוויר, תקלה במערכת פיקוח לחות. ג( נזקים שאירעו 
כתוצאה מכוח עליון. ד( נזקים שאירעו כתוצאה 

מאחסון ו/או התקנה בסביבה לא מתאימה ו/או בניגוד 
 להוראות היצרן או הספק.

 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז. 
 להסכם 7.15ר' סעיף 

 0.7.4.2-3ר' סעיף  



 -8נספח  26
סעיף 
7.11 ,
7.12 

נבקש הבהרה לתקן הסעיף בהתאם להגבלות האחריות 
המקובלות בהסכמים מסוג זה, ובהתאם נבקש כי 

יובהר שעל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, 
אחריותו של הספק תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד 
אשר נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או 

א באחריות לנזקים מי מטעמו בלבד הספק לא ייש
עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים, לרבות אך לא 

רק, אובדן נתונים וזאת עד לתקרה כוללת והמצטברת 
שלא תעלה על התמורה החוזית השנתית ששולמה 

 לספק במסגרת הסכם זה.

 אין שינוי במסמכי המכרז

נספח  27
8- 

סעיף 
7.13 ,
7.14 

ילים: נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף את המ
"למעט אם נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של החברה 

 ו/או מי מטעמה".

 אין שינוי במסמכי המכרז

נספח  28
11- 

אישור 
עריכת 

 הביטוח

נודה לעדכון כתובת דואר רשום של החברה למתנ"סים 
 בע"מ

 

מדגישים, כי אין צורך 
להגיש הנספח עם 

ההצעה. את כתובת 
החברה ניתן להוסיף 

 בכתב יד .
נספח  29

11- 
אישור 
עריכת 

הביטוח
. פסקה 

ראשונ
 ה

מבוקש למחוק את המילים :"בקיבוץ לוחמי הגטאות" 
 .שנראה ששולב בטעות
 
 
 
 
 
 
 
 

אכן. רצ"ב נוסח מתוקן 
אך לא תיפסל הצעה 

שתוגש בצירוף הנוסח 
 המקורי

נספח  30
11- 

אישור 
עריכת 

הביטוח
. סעיף 

 ב

 מקובל, ראה נספח מתוקן "מקצועית".לאחר המילה: "מחלה" תתווסף המילה: 

נספח  31
 -ג'  -11

ביטוח 
אחריות 
כלפי צד 

 ג'

לאור אופי השירותים מבוקש כי המילים:")מובהר 
במפורש כי לעניין זה יבוטל חריג חבות המוצר(" 

 תימחקנה.
 
 
 
 
 

הבקשה נדחית. נקבל את 
המחיקה במסגרת אישור 
 הביטוח החתום שיועבר.

נספח  32
11- 

 ד'סעיף 

מבוקש להבהיר כי ביטוח חבות מוצר נערך במסגרת 
 פוליסה משולבת עם אחריות מקצועית.

הבקשה נדחית. נקבל את 
המחיקה במסגרת אישור 
 הביטוח החתום שיועבר.



נספח  33
11-

 כללי

 מבוקש כי
תימחקנה המילים: "וכן כלפי  - 1ס"ק  .א

 המשתתפים בפעילות" 
שכן נראה שאינו רלבנטי למהות השירותים       

 הניתנים נשוא 
 המכרז.      

חלף המילה "יצומצמו" תבואנה  - 4ס"ק  .ב
 המילים: "ישונו 

 לרעה".            
"חריג כוונה ו/או  – 6הוספת ס"ק  .ג

 רשלנות רבתי מבוטל ככל 
שקיים בכל הפוליסות המבוטחות, אולם אין       

 באמור כדי 
 חובות המבוטח וזכויות המבטח על פי דין".לגרוע מ      

הבקשה  - 6הוספת סעיף 
נדחית. נקבל את התוספת 

ללא המילים "כוונה 
ו/או" במסגרת אישור 

 הביטוח החתום שיועבר
 
 

 מקובל. – 1סעיף 
יתקבלו שני  – 4סעיף 

הנוסחים . הן "ישונו 
 לרחעה " והן "יצומצמו. 

הצעת  34
 -מחיר

 פרק ג'

 מקטים 
  

" 21.5האם ניתן להציע מסכים בגודל  12139-12141
 " ? 24" במקום 23.6 -" ו22במקום 

  
האם הדיסק און קיי צריך להיות עם  12160-12164

 ? USB3או  USB2ממשק 
  

מייצב מתח היינו מבקשים לקבל מה הדרישה  -12168
 והמפרט המבוקש ולמה הכוונה ?

 
 

 מקובל
 
 

USB3 
 
 

אל פסק הפועל בשיטת  
line Interactive  סוללה

אשר מאפשרת כיבוי 
מסודר של המחשב בזמן 

ניתוק החשמל, מיצב 
 מתח.

35 0.1 
פרק 
 כללי

 פריטים קובץ לשלוח נא,קיים ציוד לתחזק שיש רשום
 נא,לתחזוקה הנדרשים הסיגמנטים לכל לתחזוקה

 ולציין סידורי מספר,ציוד דגם, ציוד סוג בקובץ לציין
 יצרן אחריות סיום תוקף

 אין שינוי במסמכי המכרז

46 0.1 
פרק 
 כללי

 שטח טכנאי י"ע שטופלו חומרה תקלות דוח לצרף נא
 ציוד לסוגי חלוקה לפי( ינואר מתחילת) אחרונה לשנה

 אין שינוי במסמכי המכרז

37 0.1 
פרק 
 כללי

 כציוד נחשב מה לתחזוקה חומרה ציוד בקובץ לפרט נא
 שעות 4 של תגובה זמן עליו שנדרש קריטי

 אין שינוי במסמכי המכרז

38 4.1.6 
 4פרק 

 לכלל יצרן הוראות לפי מתכלים החלפת כי לציין נא
(  הםילמינ אחזקה קיטי ,םומחי גוף ,תנור) המדפסות

 מחיר הצעת כנגד יעשה

 בנושא עוסק אינו הסעיף
ובכל מקרה אין  .המדובר

 שינוי במסמכי המכרז.



39 4.18 
 4פרק 

 חוזרות תקלות 3 של כמות - זה סעיף נוסח לשנות נא
 בדיוק איפיון מאותו

 אין שינוי במסמכי המכרז

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע:________________
 

 
 


