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שאלות הבהרה  -מכרז  - 20/2016שירותי תמסורת
 .1אלא אם יצוין אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
 .2ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז וההסכם.
 .3השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד ובכל מסמך רשמי אחר (ככל שפורסם ו/או יפורסם) על ידי התאגיד
במסגרת ההליך .אין בקבלת בקשה לשינוי משום הסכמה לנימוקים שהוצגו בבקשה ואין להסתמך על נימוקים אלה בכל דרך.
 .4סעיפי המכרז וההסכם יתוקנו בהתאם ונוסח מעודכן של מסמכי המכרז יפורסם באתר האינטרנט והוא הנוסח המחייב .במקרה של סתירה בין האמור במסמכי
המכרז המעודכנים לבין האמור בתשובות ההבהרה כאן ,האמור במסמכים המעודכנים גובר .יש להגיש את ההצעה במכרז על-גבי המסמכים המעודכנים.
 .5תשומת לב המציעים לכך שנספח  9למכרז (נספח  6להסכם) הוחלף והנספח המעודכן מצורף כאן ויש להשתמש בנוסח המעודכן בעת הגשת ההצעה.
.6

עליכם לצרף להצעתכם במכרז ,מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים לו ,כשהוא חתום על-ידי המציע בכל עמוד.

 .7תשומת הלב לשינוי שחל בתנאי הסף הקבוע בסעיף  4.3למכרז.
 .8תשומת הלב לכך כי המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום  6.12.2016בשעה  ,13:00ביתר מועדי המכרז לא יחול שינוי.
 .9ככל שבמסגרת תשובות הבהרה אלה ,התאגיד הסכים לקבל שינויים בנספח הביטוח  -שינויים אלה יוטמעו במסגרת נספח הביטוח שייחתם עם הספק
הזוכה.
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פירוט השאלה

מענה

נבקשכם להבהיר כי חלף האמור בסיפא המודגשת של הסעיף לא יחול שינוי בסעיף.
יגבר האמור במפרט על האמור ביתר מסמכי המכרז.
יוער בהקשר זה כי ההוראה הקיימת הינה סובייקטיבית שכן
לעומד דעתו של התאגיד בזמן עתידי כלשהו כאשר גם ספק
פרשני עלול להיחשב לסתירה הנתונה לפרשנות מצד התאגיד.
שני הצדדים צריכים לצפות מראש מה תהא התוצאה במקרה בו
חו"ח תתגלה סתירה או ספק פרשני ביחס להוראה כלשהי .לא
סביר לצפות שבמקרים כאלו יעלה בידי התאגיד לנתח או לפרש
את הוראות המכרז לאחור.
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נבקשכם לאפשר למציעים השונים להגיש הצעות גם ביחס לחלק
מנקודות הקצה ולא רק ביחס לטכנולוגיות הדרושות.
יוער בהקשר זה ,כי קביעה לפיה יש לספק מענה כולל לכל אתרי
הקצה עלולה להוביל לכך שחלק מהמציעים לא יוכלו להתמודד
במכרז בגלל אתר אחד מה שבהכרח יוביל לפגיעה בתחרותיות
של ההצעות במכרז וזאת שלא למטרה שראוי לקיים.

לא יחול שינוי במכרז .מציע שמגיש הצעה
לקטגוריה מסוימת נדרש לכלול בהצעתו
מענה לכלל הצרכים והנקודות בקטגוריה זו.
דרישה זו נובעת מצרכי התאגיד ומהקושי
התפעולי ותוספת שעות העבודה העלולה
להיווצר מערוב ספקים שונים בקטגוריה
אחת.
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 4.2ו4.3-

נבקשכם למחוק בסוף הסעיף את המילים "התאגיד בעת המכרז יתוקן
ההתקנה בעתיד" ולהחליפן במילה "המכרז".
יוער בהקשר זה ,כי הוראה זו מציבה רף שאינו ניתן לחיזוי
במסגרת הגשת ההצעות .אם לתאגיד של דרישות כלשהן ביחס
לקווים ראוי לפרטן בטרם תוגשנה ההצעות (למעט ככל שמדובר
בהגדרות הנוגעות לאופן ביצוע השירותים ושאין בהן כדי
להשית על הספק הזוכה הוצאות נוספות כלשהן).
נבקשכם להבהיר כי במניין הימים הקבוע בסעיף לא יובאו לא יחול שינוי במכרז.
בחשבון עיכובים שמקורם בתאגיד ,לרבות אישורים שיידרשו
מבעלי החצרים בהם מצויות נקודות הקצה של השירותים.
יוער בהקשר זה ,כי לא אחת מערימים בעלי נכסים קשיים
ולעיתים אף מציבים דרישות כספיות בקשר עם חיבור נכסיהם
לרשת תקשורת .כאן המקום של מי ששוכר את הנכס להפעיל
מנופי לחץ על זה שמשכיר לו את הנכס ומחוייב כלפיו לאפשר לו
לעשות שימוש בנכס.
א .למען הסר ספק נבקשכם להבהיר ,כי הוראות הסעיף אינן א .הוראות הסעיף חלות על תוואי הגיבוי .עם
זאת יובהר כי ניתן לפרוס את תוואי הגיבוי
חלות ביחס לתוואי הגיבוי.
עד חודש ממועד תחילת אספקת השירות.
ב .יוער בהקשר זה ,כי מהוראות סעיף  4.3עולה שתוואי הגיבוי ב .סעיף  4.3יתוקן כך שיהיה ברור שגם
יכול שיינתן על ידי ספק משנה כך שממילא  50%מכל אחד באופציה השנייה על המציע להיות בעלים.
מהקווים יכול שיינתן על ידי ספק משנה.
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נבקשכם להורות על מחיקת הסיפא של הסעיף החל במילים הבקשה נדחית ,בין היתר לנוכח עקרונות דיני
"כי אז מובהר שהתאגיד יתעלם מהסתייגות ו/או התניות ו/או המכרזים.
שינויים ו/או הוספות ו/או השמטות "....ועד לסוף הסעיף .אין
אפשרות פרקטית ליישם הוראה זו – על פי דיני החוזים הרי
שקיבול של הצעה שהוגשה בכפוף להסתייגויות אפשרי רק
בכפוף לאותן הסתייגויות שהרי אחרת מדובר בהצעה חדשה.
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מטעמים דומים לאלו המפורטים בהבהרה הקודמת נבקשכם לא יחול שינוי בסעיף זה.
למחוק את המילים "ומקבל את תנאי המכרז ללא סייג".

נבקשכם להבהיר ,כי באחריות התאגיד לדאוג לאישור הנדרש לא יחול שינוי בתנאי סף.
מאת בעלי החצרים בהן מצויות נקודות הקצה.
כאמור לעיל ,לספק אין אפשרות להפעיל מנוף כלשהו על בעלי
החצרים שחלקם רואים בדבר הזדמנות להצגת דרישות
מרחיקות לכת.

עוד יאמר בעניין זה ,כי קיימת אפשרות שמציעים שונים יכללו
בפתרון המוצע על ידם הבהרה או הסתייגות שלטעמם היא אינה
משפיעה על השירות באופן מהותי אך היא דרושה להם מתוך
אילוצים כאלה או אחרים – אין אפשר במקרה שכזה להתעלם
מאותו אילוץ והטעמים לכך ברורים .הצעת המציעים השונים
תהא כפופה לאמור בה כאשר הם מודעים לכך שישנם שינויים
או הסתייגויות שעלולים להוביל לפסילת הצעתם.
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נבקשכם להבהיר את המובן מאליו והוא ההצעה הזולה תחולק יתוקן במכרז
בהצעה הנבדקת והתוצאה תוכפל במאה ,כאמור בסעיף .12.4
אופן כתיבת הנוסחה עלול להוביל לטעות במקרה בו קוראים
את הנוסחה מימין לשמאל.
נבקשכם להבהיר כי האפשרות לשנות את תנאי המכרז תוגבל ,המכרז יתוקן כך שיובהר כי האפשרות לשנות
מן הסתם ,עד למועד הגשת ההצעות ,בכפוף למסירת הודעה את תנאי המכרז תהא עד למועד האחרון
מתאימה בעניין ומתן שהות מספקת להיערך להתייחס לשינוי להגשת הצעות במכרז.
שבוצע.
מנוסח הסעיף עלולים לטעות ולחשוב ששינוי תנאי המכרז "בכל
עת" משמע גם לאחר שהוגשו ההצעות.
נבקשכם למחוק החל בשורה השניה את המילים "רשאי
התאגיד לבחור בהצעה המתאימה ביותר לאותו סוג ,על פי
שיקול דעתו".
הכרזה על ספק זוכה צריך שתיעשה בשקיפות ועל פי אמות
מידה ידועות ,כמו למשל קיומה של התמחרות נוספת .כלל זה
הינו סובייקטיבי ויש בו משום טעם נפגם בכך שבפועל מדובר
בפסילה של מציע שקיבל את הניקוד הגבוה ביותר (גם אם את
זאת השיג יחד עם מציע נוסף).

המשפט יימחק ובמקומו יירשם "...
רשאי התאגיד לבחור לאותו סוג ,בהצעה
בעלת הציון האיכותי הגבוה ביותר או
בעלת הציון של הצעת המחיר הנמוכה
ביותר ,על פי שיקול דעתו ."...
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טבלת חתימות
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פסקה שניה

הערה זו נוגעת לכל המקומות בהם נדרש לחתום המציע.

יתוקן במכרז

יש להתאים את העמודה המרכזית בטבלת החתימות לכך
שהמסמך ייחתם על ידי יותר ממורשה חתימה אחד.

נבקשכם להאריך את משך זמן ההתחייבות לתיקון תקלות ל 8 -לא יחול שינוי ב  SLAהמפורט במכרז זה.
שעות או לחילופין לקבוע הגעה למוקד התקלה בתוך  4שעות
וטיפול בתקלה ברציפות עד לפתרונה.
במקביל ,נבקשכם להחריג במסגרת כתב ההתחייבות טיפול
בתקלה שתארע  6שעות לפני כניסת יום הכיפורים ועד ליציאת
החג.
אחרון .נבקשכם לכלול במסגרת כתב ההתחייבות פיצוי מוסכם
ובלעדי המהווה  0.1%מהתשלום החודשי בגין אותו שירות וזאת
עבור כל שעה החורגת מזמני הטיפול הנ"ל ובכפוף למגבלת
הפיצויים הקבועה בהסכם.
יוער בהקשר זה ,כי זמן של  4שעות להשלמת תיקון אינו לוקח
בחשבון משתנים סבירים כמו עומסי תנועה אפשריים בדרך אל
מוקד התקלה.
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פסקה שניה
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פסקה שלישית

נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף אחרי המספר " "99.95%את לא יחול שינוי בסעיף זה
המילים "בחישוב שנתי כשמכן של תקלות שארעו במהלך יום
הכיפורים וב 6 -השעות שקדמו לכניסתו לא יובאו במניין
הזמנים לחישוב הזמינות כאמור" .יוער בהקשר זה ,כי זמינות
נמדדת על פני תקופה מוגדרת של זמן כאשר לאור שכיחותן
הדלה של תקלות משביתות מקובל מדוד את הזמינות על פני
תקופה של שנה ,שכן אחרת מדובר במשך זמן נמוך מ 4 -השעות.
בנוסף ,נבקשכם לכלול במסגרת כתב ההתחייבות פיצוי מוסכם
ובלעדי המהווה  0.1%מהתשלום השנתי בגין אותו שירות בו
ארעה חריגה מהזמינות המותרת ובכפוף למגבלת הפיצויים
הקבועה בהסכם.
נבקשכם להגדיל את חלון התחזוקה כך שיחל בשעה  00:01ראו תשובה לשאלה 77
ויסתיים בשעה .05:30
נבקשכם עוד למחוק בסוף הפסקה את המילים "וקיבל את
אישורו להפסקת השירות בזמנים הנקובים".
יוער בהקשר זה כי קבלת אישור לקוחות לביצוע עבודות יזומות
הינה פרקטיקה לא מקובלת מן הטעם הפשוט שהיא אינה
ישימה שכן עבודות ברשת תקשורת עלולות לעיתים להשפיע על
רשימה ארוכה של לקוחות בעלי מאפייני פעילות שונים .יחד עם
זאת ,כאשר ישנה בעיה נקודתית ללקוח ספציפי או כאשר
מדובר בעבודה שיש בה כדי להשפיע רק על אותו לקוח ,ייעשה
מאמץ מיוחד מצד הספק להזיז את חלון השירות למועד נוח
יותר עבור אותו לקוח.
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נבקש להבהיר בסעיף ,כי בהתאם לתנאי המכרז רשאים ראו תשובה לשאלה .5
המציעים השונים להסתמך לתקופה מסוימת על רשת תקשורת מכיוון שאנחנו מאפשרים שכירות של תשתית
של צדדים שלישיים שהינם בעלי רישיון מתאים מאת משרד לתקופה של עד  180ימים מובן שהתקשרות
התקשורת .לפיכך ,נבקשכם לקבוע במסגרת הסעיף ,כי פניה לצורך שכירת התשתית בתקופה זו בלבד לא
לבעלי רשיון כאמור בקשר עם האמור לעיל לא תיחשב תיאום.
תיחשב לתיאום.
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לא יחול שינוי בסעיף זה .מובהר כי הכוונה
בסעיף זה אינה לשימוש בקבלני משנה.

א .נבקשכם למחוק את הסעיף.

מטבע הדברים הרי שחלק מהפעולות הכרוכות בהקמת
השירותים ותחזוקתם תבוצענה על ידי צדדים שלישיים .כך
למשל לצורך ,הובלת הציוד לחצרי התאגיד והקמתו הפיסית
ו/או פריסת רשת התקשורת עד לחצרי התאגיד ו/או שליחת
ציוד תקול לתיקון אצל יצרן הציוד ו/או תיקון קריעות סיב ככל
שיארעו ברשת התקשורת של הספק ,לרבות הפעלת ציוד מכאני
הנדסי (טרקטור) לצורך כך .כמו כן ,ניתן לומר בוודאות קרובה
כי ביחס לכל הנושאים שלעיל גם אין כל אפשרות פרקטית לקבל
את הסכמת התאגיד לזהות הגורמים שיבצעו את הפעולות
כאמור.
ב .זאת ועוד ,גם אספקה של תוואי גיבוי לקו פלוני או אספקה ב .הוראות החלות על התוואי הראשי חלות
זמנית של קו פלוני תיעשה באמצעות מי שמחזיק ברשיון גם על תוואי הגיבוי.
תקשורת וכפוף לרגולציה בתחום ,והכל מבלי לגרוע מאחריותו
של הספק הזוכה
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נבקשכם להוסיף בשורה השניה אחרי המילים "שיכולה להיות הבקשה נדחית ,לא יחול שינוי בסעיף
להם" את המילים "לפי מיטב ידיעתי".
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1.3

נבקשכם למחוק את הרישא של הסעיף החל במילים "בכל הבקשה נדחית ,לא יחול שינוי בסעיף
מקרה של סתירה "...ועד המילים "תכריע ההוראה שבמסמכי
המכרז" שבשורה השלישית .כאמור ,מדובר בהוראה שאינה
ניתנת ליישום ,שכן קבלת הצעתו של מי מהספקים כפופה
לאמור בה.

נבקשכם למחוק את הסעיף.

לא יחול שינוי בסעיף

מדובר בהוראה שאין לה התחלה ואין לה סוף .לכל הפחות יש
לאפשר לספק הזוכה להשתחרר מהתחייבויותיו בתום פרק זמן
סביר שלא יעלה על  90ימים.

כמו כן ,נבקשכם למחוק את הסיפא של הסעיף החל במילים
"במקרים אחרים של סתירה "...שבשורה החמישית ועד לסוף
הפסקה .הטעם לכך הוא שמדובר בהוראה הנתונה לפרשנות
סובייקטיבית מאוחרת ובכך בעצם עלולה היא לפגוע
בהסתמכות של מי מהמציעים על מסמכי המכרז .יש לקבוע
שבכל מקרה תיבחר בפרשנות הסבירה יותר כפי שעולה
ממסמכי המכרז.
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3.3

.22

24

3.7
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6.2

נבקשכם למחוק השלישית את המילים "עובדים המועסקים על יתוקן במכרז
ידו במישרין" ולהחליפן במילים "ו/או באמצעות מי מטעמו".
כאמור לעיל חלק מפעולות ההקמה והתחזוקה כרוכות ,מטבען,
בהפעלה של קבלנים בעלי מיומנות אחרת שאינה נוגעת במישרין
לאספקת השירותים ,כמו למשל טרקטור שייתכן ויידרש לצורך
תיקון תשתית שנפגעה או לצורך פריסה של תשתית בחצרי
התאגיד.
נבקשכם למחוק בשורה השניה את ההתייחסות לנספח  6יתוקן במכרז
להסכם .נראה כי נספח זה מהווה הצהרה ביחס למצב קיים
ואינו כולל נוגע לאופן אספקת השירותים.
נבקשכם להורות על מחיקת הסעיף.
לפחות בשלב זה מציג התאגיד דרישות לפיהן על הספק הזוכה
יהיה לפעול לחיבור חצרי התאגיד אל השירותים באמצעות
תשתית עצמאית .פעולה זו כרוכה בהשקעת משאבים לא
מבוטלת והיא באה בנוסף לכל הוצאה חד פעמית אחרת הכרוכה
בביצוע השירותים .לאור האמור ועל מנת לאפשר למציעים
השונים לכלכל את הצעותיהם בתבונה יש להציג תקופת
שירותים מינימאלית שבמהלכה לא ניתן יהיה לבטל את
השירותים.
לחילופין ,יש לאפשר למציעים השונים לתמחר את עלויות
ההקמה בנפרד ולהתחייב שאלו ישולמו ללא כל קשר למשך
הזמן בו יסופקו השירותים.

לא יחול שינוי בסעיף זה
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6.4
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6.6

.26
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7.6

.27

27

8.3

נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים "וזאת כתנאי יתוקן במכרז
לאספקת השירותים .מובהר בזאת כי השירותים יסופקו
בהתאם ובכפוף להוראות כל דין ,לרבות ובפרט רשיון
התקשורת של הספק".
אספקתם של שירותי התקשורת כפופה ,בראש ובראשונה,
לתנאי רשיון התקשורת של הספק ולהנחיות שיינתנו בעניין על
ידי משרד התקשורת.
נבקשכם להוסיף בתחילת הסעיף את המילים "בכפוף לתשלום לא יחול שינוי בסעיף
מלוא התמורה לה זכאי הספק בגין השירותים".
נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים "ובגין ההסכם".

יתוקן בהסכם

אם עובד כלשהו של הספק או של מי מטעמו של הספק נשכר על
ידי התאגיד לביצוע עבודות מסויימות (בין אם בהסכמת
הצדדים ובין אם שלא בידיעת הספק) ,הרי שהספק לא חב בדבר
בקשר לאותם יחסי עבודה ועל אף שאלו התהוו ונמשכו בתקופת
תוקפו של ההסכם.
נבקשכם להבהיר מתי תשולם חשבונית שתוצא לאחר ה 10 -החשבונית תיסגר לפי מחזורי חיוב .ותשולם
בתנאי תשלום של שוטף .30+
בחודש? האם במקרה כזה מדובר בתנאי שוטף ?60+
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.28
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8.5

א .נבקשכם למחוק בשורה הראשונה את המילים "וכן כמויות א .יתוקן במכרז
העובדים" .לא ברור הקשר שבין אספקת שירותי תמסורת לבין
מספר העובדים ולא ברור כיצד יש לספור אותם.
ב .בנוסף ,נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים "וזאת
לאחר שהצדדים סיכמו ביניהם את גובה הפיצוי לו זכאי ב .הבקשה נדחית
התאגיד" .אין כל מקום לנקוט בפעולות חד צדדיות בנושאים
מהותיים הנוגעים לאספקת השירותים.
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.29
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8.6

א .נבקשכם למחוק החל בשורה הראשונה את המילים "לרבות א .יתוקן במכרז
התחייבות למתן השירותים כפי שמופיעים בנספחים  4ו5 -
להסכם" ולהחליפם במילים "לאספקת השירותים".
ב .הבקשה נדחית
ב .כמו כן ,נבקשכם להפחית את גובה הפיצוי כך שיעמוד על 500
 ₪בגין כל קו לכל שבוע איחור באספקתו.
ג .בנוסף ,נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים "מוסכם ,ג .מובהר כי ביחס לכל תקלה הפיצוי יעמוד
כי הסכום המקסימאלי ,הכולל והבלעדי לו יהיה זכאי התאגיד על  15%מהתשלום השנתי בגין השירות בו
בגין כלל הפיצויים הקבועים במסמכי המכרז ,לרבות בגין אירעה התקלה.
אירועים של חריגה מרמת השירותים הקבועה בנספחים  4ו ,5 -כמו כן ,במידה ויינתן שירות חלופי לשביעות
לא תעלה במצטבר על  15%מהתשלום שמשולם על ידי התאגיד רצון תאגיד לא יידרש הספק לפיצוי .יתוקן
בגין השירות.
במכרז.
יוער בהקשר זה ,כי הפיצויים שנקבעו בסעיף זה אינם סבירים
ואינם מידתיים באשר הם קובעים סכום גבוה של פיצוי מבלי
להבדיל בין אירוע אחד למשנהו (איחור של שבוע ,חריגה של 10
דקות בטיפול בתקלה משביתה או חריגה של  0.001%מהזמינות
השנתית של הקו ,והכל בין שמדובר באירועים שחלו ביחס לקו
בודד או ביחס לכלל הקווים) .זאת ועוד ,מקובל בתחום
השירותים לקבוע רף מקסימאלי של פיצוי.
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8.9
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10.2

מבוקש למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית לא יחול שינוי בסעיף

מחד ,קובע הסעיף סף לא ברור ליישומו כאשר הסנקציה
בהגיענו לאותו סף הינה בעלת משמעות כלכלית רחבה על
הספק .יש לקבוע קריטריונים ברורים בהם יהיה התאגיד רשאי
לבטל את ההתקשרות במקביל לקיומו של מנגנון פיצוי ברור –
אין מקום בעניין זה לאמירות כלליות הנוגעות להפחתה
בתמורה.
נבקשכם להוסיף בשורה הראשונה אחרי המילים "הספק יהיה הבקשה נדחית לא יחול שינוי בסעיף
אחראי" את המילים "על פי דין" ובשורה השלישית אחרי
המילה "אחראי" את המילים "על פי דין".
בנוסף ,נבקשכם להוסיף במסגרת סעיף  9.1את הפסקה הבאה:
"אחריות הספק בגין נזק כלשהו לו אחראי הספק לפי הסכם
זה ,למעט ביחס לנזקי גוף ,תוגבל לסך התמורה שהתקבלה
בפועל בגין אספקת השירותים במהלך תקופה של  6חודשים
רצופים אשר קדמו לאירוע הנזק כאמור .מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל מובהר בזאת כי הספק לא יישא באחריות לנזקים
עקיפים ו/או תוצאתיים כלשהם"
נבקשכם להוסיף בשורה האחרונה אחרי המילים "עם הסכם הסעיף יתוקן
זה" את המילים "למעט ככל שחלה על עליו חובה בדין למסור
את המידע".
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סוף ההסכם

נבקשכם להוסיף בשורה הראשונה אחרי המילים "מצהיר בזאת הסעיף יתוקן
כי" את המילים "לפי מיטב ידיעתו".
מדובר באלפי עובדים.
נבקשכם להורות על מחיקת הסעיף.

הסעיף יתוקן במכרז

לחילופין נבקשכם להבהיר בגוף הסעיף ,כי ההעברה או הסבה
לתאגיד קשור למציע ,לרבות לתאגיד הנמצא בשליטת בעל
השליטה במציע ו/או העברה לצד ג' שתיעשה במסגרת העברת
כלל פעילות המציע בתחום השירותים נשוא המכרז לאותו צד ג',
לא תיחשב להעברה או להסבה האסורים לפי הסכם זה.
נבקשכם להורות על מחיקת הסעיף ולקבוע כי לתאגיד לא תהא הבקשה נדחית ,לא יחול שינוי בסעיף
זכות לקיזוז כספים באופן חד צדדי.
אין מקום להתיר פעולות חד צדדיות קיזוז ,ככל שייעשה ,ייעשה
בהסכמת הצדדים ולאחר שהצדדים דנו וסיכמו את גובהו.
הכתובת האלקטרונית של היועץ המשפטי של התאגיד לא נמסרה הכתובת הדואר האלקטרוני של רכזת
ועדת המכרזים והיא הכתובת הרלבנטית.
נמסרה ומוצע למחוק את חלופת הדוא"ל.
לחילופין ,נבקשכם להחיל כללים זהים למסירת הודעות על שני
הצדדים.
מבוקש להוסיף נוסח דומה של לאישור חתימתו של התאגיד על יתוקן במכרז
ידי מי שמורשים מטעמו.
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נבקשכם להחליף החלק בסעיף שאינו מודגש (החל במילה נוסח הנספח יוחלף והוא כמצורף למסמך זה
"לרבות" ועד המילה "התשמ"א –  )")1981במילים "ו/או בעל בהתאם להוראות החוק
זיקה אליו ,כהגדרתו של מונח זה בחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו."1976-

.39

35

כללי

נבקשכם להורות כי נספח זה ייחתם על ידי המציע בעצמו .נוסח הנספח יהיה כמצורף למסמך זה
בהתאם להוראות החוק.
מדובר בחובת יידוע שצריכה לחול על התאגיד.
לחילופין ,נבקשכם לקבוע כי המסמך ייחתם על ידי אחד
ממורשי החתימה בתאגיד המציע .הדרישה הנוכחית לחתימה
על ידי כל אחד ממנהלי המציע מציבה תנאי שאין בו כל צורך
שכן חלק מהמנהלים במציע אינם נוגעים כלל לפעילות הכרוכה
במכרז.
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כללי

נבקשכם להורות כי נספח זה ייחתם על ידי המציע בעצמו.
מסמך זה כולל התחייבויות הצופות פני עתיד ,לרבות ביחס רק המציע והמנהלים הקשורים למתן
לביצוען על ידי צדדים שלישיים ובכך מבקש התאגיד להטיל על השירותים נשוא מכרז זה יחתמו על הנספח
נושאי משרה בתאגיד הספק אחריות רחבה ושאינה מקובלת.
לדוגמה:
סעיף  – 7נדרש נושא המשרה לשאת באחריות גם להפרת
סודיות שתבוצע על ידי התאגיד ו/או מי מטעמו ,כאשר באותה
העת ייתכן שאותו נושא משרה כבר לא יועסק כלל על ידי
התאגיד.
סעיף  – 8דרישה להשבת מידע לא יכולה להתקיים באופן אישי
על ידי נושא המשרה ,בפרט כשבמועד הרלוונטי ייתכן שאותו
נושא משרה כבר לא יועסק כלל על ידי התאגיד.
כמו כן ,דיי בהסתכלות על הנוסח כדי להבין שהוא נועד
להיחתם על ידי התאגיד עצמו ולא על ידי נושא משרה בו .כך
למשל בסעיף  6נכתב "להביא לידיעת עובדיי ...או מי מטעמי"
כשברור שאין מדובר בעובדים של נושא המשרה עצמו.
בנוסף לכך נבקשכם עוד:
א .לקבוע במסגרת ס'  4מגבלת זמן של  3שנים מסיום
השירותים.
ב .למחוק מסוף סעיף  8את המילים "כמו כן ,הנני
מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר
כאמור או של המידע" ולהוסיף במקומם את המילים
"למעט עותק אחד של המידע שיוותר בידי הספק
לצרכי תיעוד" .יוער בהקשר זה שהספק עלול להידרש
להציג מידע מסויים בפני רשויות מוסמכות (בכפוף לכל
דין) ובנוסף יוחזק עותק כאמור לצרכי תיעוד ,לרבות
במקרה בו יועלו טענות כלשהן על ידי התאגיד בין
שבמסגרת הליך בבית משפט ובין שלא.
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40

כללי

נבקשכם לשנות את הנוסח כל שהנספח ייחתם על ידי המציע
ולא על ידי מורשה חתימה (כפי שרשום בכותרת).
רק המציע והמנהלים הקשורים למתן
גם נספח זה כולל התחייבויות הצופות פני עתיד וברור שאין השירותים נשוא מכרז זה יחתמו על נספח זה
מורשה החתימה נוטל אותן על עצמו.
זאת ועוד ,אצל מרבית המציעים אם לא אצל כולם צריכה כל
התחייבות של המציע להיחתם על ידי שני מורשי חתימה ולא
אחד ,כך שחתימת מורשה חתימה אחד על התצהיר לא תחייב
את המציעים.
תשומת ליבכם בהקשר זה לכך שמנוסח הפסקה הראשונה
משתמע כאילו מורשה החתימה בעצמו הוא זה שיזכה במכרז
ומתחייב לעמוד ,בעצמו ,בכל דרישות הנספח.
נבקשכם להבהיר כי הנספח ייחתם רק על ידי עובדים שיידרשו כאמור בכותרת לנספח זה – יחתמו עליו
העובדים בצוות הספק לפרויקט הספציפי .לא
להיכנס לחצרי התאגיד ובמעמד כניסתם.
בכל מקרה אחר יסתפק התאגיד בכך שהעובדים הללו חתומים יחול שינוי בנספח
על הסכם סודיות של הספק .פרקטית עובדי הספק ,קיימים
ועתידיים ,לא יכולים לחתום על כתבי סודיות שיוצגו להם על
ידי כל אחד מאלפי לקוחותיו הספק ולכן יש לייחד דרישה זו
לעובדים מאוד ספציפיים.
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.43

40

(2א)

.44

41

(2ה) ו( -ו)

.45

41

3

.46

41

4

נבקשכם למחוק את המילים "שייך אך ורק לתאגיד ,לרבות לא יחול שינוי
זכויות יוצרים"
אין לספק ו/או למי מעובדיו כל דרך לדעת למי שייכות הזכויות
במידע ולכל היותר הם יכולים להצהיר שהמידע הזה אינו
שלהם.
מבוקש למחוק.

לא יחול שינוי

אין זו אחריותו של העובד לדאוג לקיומו של מקום מתאים
ושמור לצורך שמירת המידע וכן לא לדאוג להשבת כל עותק של
המידע לידי התאגיד– מדובר בהתחייבויות שעל הספק הזוכה
ליטול על עצמו.
נבקשכם למחוק את המילים "ו/או על כל מי מטעמו".

לא יחול שינוי

ככל שמדובר בעובד אין מי שהוא מטעמו של העובד.
נבקשכם להגביל את התחייבות העובד ל 3 -שנים.

לא יחול שינוי
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.47

41
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.48

43

כללי

.49

31

.50

4

נספח  8למכרז,
סעיף 2
3.10

נבקשכם להורות על מחיקת הסעיף .אין זו הצהרה והתחייבות רק המציע והמנהלים הקשורים למתן
שעובד אמור ליטול על עצמו הואיל וזה קשור למערך היחסים השירותים נשוא מכרז זה יחתמו על נספח
זה

שבין התאגיד לבין הספק .זאת ועוד ,כל מערך ,שיטת עבודה,
טכנולוגיה וכיו"ב שיפותחו על ידי הספק במהלך ו/או בקשר עם
השירותים הינם ויוותרו בכל עת בבעלות הספק שזה תחום
המומחיות והעיסוק שלו .הספק במקביל יקנה לתאגיד זכות
שימוש ארעית ומלאה באותם פיתוחים כאמור למשך כל תקופת
השירותים.
בכל מקרה גם כאן נבקשכם למחוק את המילים "ו/או על כל מי
מטעמו".
ככל שמדובר בעובד אין מי שהוא מטעמו של העובד.
נבקשכם להורות ,כי המסמך ייחתם על ידי הספק .בהתאם,
נבקשכם להתאים את פסקת הפתיחה ואת שורת החתימות לכך
שהנספח ייחתם על ידי התאגיד.

לא יחול שינוי.

בסעיף הנ"ל מצוין שנפח הקו צריך להיות  .TB 10האם הכוונה ל הכוונה לשרות תמסורת נתונים בנפח
 ,Gbps10יתוקן במכרז.
?GB 10
?
שבע
בבאר
כללי
האם כבר ידועה הכתובת או איזור
לא ,יש להתייחס לאתר בבאר שבע כאל אתר
בו קיימת תשתית פיזית של המציע.

.51

3

2.7

האם ניתן לקבל צפי של המעבר ממודיעין לירושלים ?

בשלב זה לא ניתן להתחייב למועד מדויק

.52

5

4.2

האם בעלות על  50%מהתשתיות מחויבת להיות ביום הזכייה
במכרז ? בכוונתנו להתחיל את ההתקשרות עם תשתיות צד ג'
ובהדרגה עד לתאריך שיקבע להעביר לתשתיות בבעלותנו

ראו תשובה לשאלה 5

21

בהתייחסות לבעלות על תשתית הסיב ,האם ניתן להשתמש
בסיב תחת חוק "שוק סיטונאי" לתקשורת ושיחשב בבעלותי ?
מבוקש כי בסוף הסעיף יתווספו המילים "ובלבד שהספק
אחראי לכך על פי הדין".
אחריות הספק מוסדרת בסעיף  9.1לפיכך מבוקש למחוק את
הסעיף.
מבוקש למחוק את המילים "וכל עוד אחריות הספק קיימת".

.53

5

4.3

.54

28

9.1

.55

28

9.2

לא יחול שינוי בסעיף זה

.56

45

.57

45

.58

45

.59

45

.60

45

.61

45

.62

46

נספח  – 15סעיף
1
נספח  – 15סעיף
2
נספח  – 15סעיף
3
נספח  – 15סעיף
6
נספח  – 15סעיף
7
נספח  – 15סעיף
9
נספח  – 16סעיף
ב'

מבוקש למחוק את המילים "להתקשרות או".

לא יחול שינוי בסעיף זה

מבוקש למחוק את המילים "ואין בה כדי לשחרר את הספק
ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין".
שורה שנייה – מבוקש למחוק את המילה "או" המופיעה לאחר
המילים "לחצרי התאגיד".
מבוקש כי לאחר המילים "שייערך על ידי הספק" יתווספו
המילים "בגין רכוש אשר יובא לחצרי התאגיד".
אחריות הספק מוסדרת בסעיף  9להסכם לפיכך מבוקש למחוק
את הסעיף.
מבוקש כי לאחר המילים "או רכוש שפועלים בו" יתווספו
המילים "למעט רכוש בו מבוצעת עבודה במישרין".

לא יחול שינוי בסעיף זה

.63

47

.64

47

.65

47

.66

47

נספח  – 16סעיף מבוקש למחוק את המילים "הפרת זכויות קניין רוחני" וכן את
המילים "חבות בגין הפצת  ...ולאתרי אינטרנט".
ג'
נספח  – 16סעיף מבוקש להחליף את המילים "בכפוף לסעיף בדבר אחריות
צולבת" במילים "וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי
ד'
התאגיד".
נספח – 16כללי – מבוקש למחוק את הסעיף.
סעיף 1
נספח  - 16סיפא מבוקש למחוק את המילים "ובלבד שאין בשינוי  ...הפוליסות
המקוריות".

לא יחול שינוי בסעיף זה
כבר כתוב
לא יחול שינוי בסעיף זה

לא יחול שינוי בסעיף זה
לא יחול שינוי בסעיף זה
המכרז יתוקן
ניתן להוסיף ""למעט רכוש בו מבוצעת עבודה
במישרין בתת גבול אחריות של "₪ 1,000,000
לא יחול שינוי בסעיף זה
לא יחול שינוי בסעיף זה
לא יחול שינוי בסעיף זה
לא יחול שינוי בסעיף זה

22

.67

4

3.10

.68

11

3

מה הכתובת אתר בבאר שבע ?
האם צריך לספק שרותי אינטרנט \ VPLSלאתר זה ?
מה הרוחבי פס הנדרשים ?
איזה סוג ,ממשק נדרש לספק בקצה האם מדובר ב-
?encoders

.69

4

2.1

נבקש לסייג את התחייבות הספק זוכה להקמה של השירותים
בתוך  30יום באופן הבא :
השירותים יוקמו בתוך  30יום כל עוד אתר לקוח הינו אתר
המחובר כיום באמצעות תשתית סיבים של הספק הזוכה.

לא יחול שינוי בסעיף זה

.70

4

2.1

.71

4

3.1

.72

5

4.3

.73

5

4.3

.74

17

נספח 3

.75

17

נספח 3

במידה והאתר איננו מחובר יוקמו השירותים בתוך  30יום
ממועד קבלת כל האישורים הנדרשים כולל ובין היתר אישורי
העירייה  ,אישורי בעל הנכס באתר בו נימצא הלקוח וכל אישור
אחר הנדרש מבעל עניין או בעל תשתית בין אתר סלקום לאתר
הלקוח
לגבי כתובת האתר בחיפה  -נבקש להבהיר את הכתובת
המדוייקת של אתר הלקוח .
הכתובת של מגדל הנביאים בחיפה היא ברחוב חורי  2ולא
ברחוב חורי  . 1לכן  ,האם הכוונה היא למגדל הנביאים בחורי 2
או לרח' ח'ורי ? 1
נבקש כי הלקוח יאשר שהספק הזוכה יספק את השירותים עבור
אתר מודיעין באופן זמני עד למועד המעבר לאתר ירושלים
באמצעות ספק צד ג' וזאת למרות האמור בסעיף הנדון עד
למעבר הלקוח לאתר בירושלים
האם יכול הספק הזוכה לספק שירותי תמסורת על בסיס
תשתיות אלחוטיות ( מיקרוגל ) באתר מודיעין או גם באתרים
אחרים ?
אנחנו לא מתחייבים לזמן סיום טיפול תקלה תוך  3שעות ,
אנחנו מתחייבים להמשיך בטיפול רצוף עד להשבה לפעילות
תקינה
נבקש במקום "לתיקון" לרשום במקומות הרלבנטיים
"לטיפול".

לא יחול שינוי בסעיף זה

בשלב זה לא נדרש חיבור רשת אירגונית
באתר באר שבע.
דוחסים ופורסים או לחילופין ציוד תמסורת
ווידאו אחר.

רחוב חורי  2חיפה

לא יחול שינוי בסעיף זה

ראו תשובה לשאלה 5
יש לעמוד בהגדרות  SLAכפי שמופיעות
במסמכי המכרז
לא יחול שינוי בסעיף זה
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מבקשים להדגיש שהזמינות המצוינת במכרז הינה זמינות
נספח – 4
התחייבות ל UP -מצרפית של כלל השירותים המסופקים
 TIMEשל
99.95%
מבוקש לשנות את חלון התחזוקה לשעות  23:00ועד 06:00
נספח – 4
התחייבות ל UP -ובלבד שפעילות התחזוקה תואמה מראש עם הלקוח .יודגש שכל
עבודה שתואמה ואושרה ע"י הלקוח ,לא תבוא בחישוב משך
 TIMEשל
חוסר הזמינות של השירותים.
99.95%
מבוקש להבהיר כי מאחר ולא ניתן להתחייב על משך התיקון
נספח - 4
המלא בתקלה ,מבקשים לשנות לנוסח הבא "הספק מתחייב
התחייבות
לתחילת טיפול מידי ורציף בתקלה עד לפתרונה המהיר .משך
לתיקון תקלה
הזמן הממוצע לטיפול בתקלה לא יעלה על  5שעות"
משביתה
נספח  5סעיף  3מבוקש למחוק את המילים "לשביעות רצונכם המלאה" שהינו
מדד סוביקטיבי.
נספח  5סעיף  3נבקש להוסיף "ללא קבלת אישור התאגיד".
הסכם סעיף  3.5מבוקש למחוק את המילים "לשביעות רצונו המלאה של
התאגיד" שהינו מדד סוביקטיבי.
הסכם סעיף  3.5מבוקש להוסיף את המילים "על-פי דין" אחרי "מסמך או
תצהיר".
הסכם סעיף  5.4מבוקש להוסיף אחרי "כפי שיינתנו מעת לעת" את המילים
"בהתאם למסמכי המכרז".
מבוקש כי התשלום יבוצע בתנאי תשלום שוטף  30+מיום הפקת
8.3
החשבונית באמצעות הו"ק בנקאית/כרטיס אשראי.
מבוקש כי התשלום יבוצע בתנאי תשלום שוטף  30+מיום הפקת
8.4
החשבונית באמצעות הו"ק בנקאית/כרטיס אשראי.
* יש להוסיף "ככל שהדבר תלוי בספק ואישורי ההתקנה בהם
8.6
הוא תלוי (רשויות וכו')  ...באחריות הלקוח לספק את כל
האישורים הנדרשים מטעמו או מטעם בעל הנכס ולאפשר את
התקנת התשתית הדרושה
נבקש להבהיר מה יהיה מנגנון ההפחתה בתמורה במקרה של אי
8.9
עמידה בתנאי הנספחים ובלוח הזמנים

הזמינות הנדרשת היא עבור כל שירות בנפרד

ניתן לאשר בקשה ספציפית ,כל עוד התקבל
אישור התאגיד לכך מראש ובכתב לפי שיקול
דעתו המוחלט .התאגיד אינו מתחייב לאשר
את הבקשות .המכרז יתוקן בהתאם
ניתן להעמיד שירות חלופי לשביעות רצון
התאגיד.
לא יחול שינוי בסעיף זה
לא יחול שינוי בסעיף זה
לא יחול שינוי בסעיף זה
יתוקן במכרז
לא יחול שינוי בסעיף זה
לא יחול שינוי בסעיף זה
לא יחול שינוי בסעיף זה
המכרז יתוקן

ראו תשובה לשאלה .29
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נספח 8
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נספח  11סעיף 7
נספח 13
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נספח 16

.98
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נספח 16

נבקש להבהיר כי אחריות הספק לא אחראי לנזקים תוצאתיים
ו/או עקיפים ,וכן לא לנזקים שייגרמו עקב מעשה או מחדל של
צד שאינו בשליטתו .כמו כן ,נבקש כי יובהר כי אם מכל סיבה
שהיא יחויב הספק לשאת באחריות או חבות כלשהי בזיקה
להסכם זה ,תהיה מוגבלת כך שסך כל הסעדים הכספיים שיאלץ
לשאת בהם ,לא יעלו על תקרה כוללת ומצטברת השווה לתמורה
ששולמה בפועל מכח ההסכם ב 12 -החודשים אשר קדמו למועד
היווצרות עילת התביעה.
נבקש להבהיר כי חובת הסודיות לא תחול על מסירת מידע על-
פי חוק/צו שיפוטי לפי כל דין.
נידרש להבהיר האם הכוונה היא לקו  ( GBps10ולא .) TB10
האם ניתן להציע את השרות המדובר עבור אתר ירושלים בלבד
בחיבור מול אתר תל אביב ( כלומר שלא לכלול את אתר מודיעין
כאופציה ) או מתן פתרון באמצעות ספק צד ג' (באחריות הספק
הזוכה) באופן זמני עד למעבר לירושלים ?
האם מדובר בשירות  MPLSבתצורת  ? Layer 3במידה וכן –
הרי שסעיף זה סותר את כתב ההצעה שבו מצוין  VPLSשהוא
מונח המקובל עבור שירות  Layer 2בלבד .
האם הכוונה בסעיף שיש להציע קווי חוזי כאופציה לקווי
 MPLSאו בנוסף ?
האם קווי ה  MPLSהמופיעים בראש הסעיף הינם בסיס לרשת
החוזי או שמיועדים לשירות נפרד ?
נבקש למחוק סעיף זה.
נבקש להוסיף כי לחילופין יוחתם עובד על התחייבות לסודיות
במסגרת העסקתו בחברה
בשורה הראשונה לאחר הנדון  ,לאחר המילה " הספק" מבוקש
להוסיף את המילה " לרבות ".
בסעיף ב' " ביטוח אחריות כלפי צד שלישי " מבוקש להוסיף
את הסייפא הבאה ..":אולם לגבי רכוש בו פועלים במישרין ל-
 250,000$למקרה ולתקופת הביטוח ".

לא יחול שינוי בסעיף זה

יתוקן במכרז
טעות סופר ,הכוונה ל  Gbps10כמובן
לא ניתן

 .MPLSיש לתקן בכתב ההצעה את השירות
בקטגוריית אירגוני ל .MPLS
שירות קווי החוזי הינו קטגוריה נפרדת ואינם
אופציה של קווי .MPLS
שירות ה  MPLSהינו שירות נפרד
לא יחול שינוי בסעיף זה
הבקשה נדחית ,הצוות המועסק בפרוייקט
על-ידי המציע הזוכה יחתום על הנספח
המצורף
לא יחול שינוי בסעיף זה
מקובל

25
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נספח 16
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46

נספח 16
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46

נספח 16

5

מסמך המכרז,
סעיף 5

.102
.103

10
.104
17 ,11
.105
17 ,11
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בסעיף ג' " ביטוח אחריות מקצועית "  ,בשורה השנייה לאחר
המילים " הביטוח כולל " ...מבוקש להוסיף את המילים "
אופציה לרכישת
סייפא של הסעיף הנ"ל מבוקש להוסיף את המילים " בתום לב
" בכל מקום שבו מצויינת המילה " בהפרה".
סעיף  5בפרק "כללי" -מבוקש לשנותו ולציין כדלקמן  ":נוסחי
הפוליסות ,למעט ביטוח אחריות מקצועית ,לא יפחתו מהנוסח
הידוע כ "מגדל ביט "  ,2013בכפוף לשינויים הנקובים לעיל ".
נבקשכם להבהיר המושג "תוך זמן סביר".

מקובל
מקובל
לא יחול שינוי בסעיף זה .הנוסח צריך
להתאים לכלל המציעים .עם זאת לאחר
הזכייה יתקבלו המילים "מגדלביט " 2013
כתיקון של המבטח
ככל שהכוונה לסעיף  – 4.3ראו תשובה
לשאלה 5

מסמך המכרז ,קיימת הפניה לסעיף  ,13.2להבנתנו מדובר בטעות סופר מאחר כן ,הכוונה לסעיף  ,13.1המכרז יתוקן
סעיפים  12.3.1ו -וסעיף  13.2לא קיים .נבקשכם להבהיר האם הכוונה לסעיף
– .13.1
12.3.2
מסמך המכרז ,קיימת סתירה בין הסעיפים בנוגע לפרק זמן מקסימאלי לתיקון הדרישה בעמוד  17היא המינימום הנדרש
סעיף  13.1ונספח תקלה משביתה ( 3שעות בסעיף  13.1במסמך המכרז לעומת  5למכרז .הדרישה בעמוד  11היא לצורך ניקוד
האיכות.
שעות בנספח .)3
 3למכרז
בכפוף לכך כי התיקון אינו דורש הגעת טכנאי .נבקש להבהיר כי ראו תשובה לשאלה .29
מסמך המכרז ,במקרה בו נדרשת הגעת טכנאי לאתר לא ניתן להתחייב על זמן
סעיף  13.1ונספח תיקון תקלה מבלי שיודעים את היקפה וחומרתה .בכל מקרה
של תקלה תחילת הטיפול – מיידית עם קבלת הודעה במוקד
 3למכרז
הטכני של הספק ,תוך טיפול רצוף עד לסיום התיקון– .
נספח  7למכרז,
סעיף 6.3

נבקשכם כי במקום " 14ימים" ייכתב " 14ימי עסקים".

הכוונה ל 14ימים קלנדריים

26
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נספח  7למכרז,
סעיף 6.4

.108

32

נספח  8למכרז

נבקשכם לתקן את הסעיף כך שיקבע ,כי במקרה של אי תשלום לא יחול שינוי בסעיף זה
חוב של התאגיד ,תינתן לתאגיד התראה בכתב בת  30יום לפני
הפסקת השירות.
למיטב ידיעתנו ,המונחים הטכנולוגיים המפורטים במכרז עבור
שרותי החוזי ,הינם מונחים המתייחסים לטכנולוגיה וציוד בהם
עושה שימוש חברת הוט ואשר אינם נמצאים ברשות חברתנו,
ולכן מפלים את חברתנו ביכולתה להתמודד במכרז זה ,לפיכך
נבקשכם להוסיף לפרמטרים של שרותי החוזי גם חוזי לא דחוס
(-.)HD /SDI

.109
32

לא מוגדר קצב דחיסה מינימאלי .דחיסה
נבקשכם להבהיר האם מדובר בטכנולוגיה דחוסה .במידה וכן ,במידה ותהיה צריכה שלא לפגוע באיכות
הוויזואלית של התמונה ולעמוד בהגדרות ה
נבקשכם לפרט מהו קצב הנתונים המינימאלי– .
 latencyשהוגדרו במכרז.

נספח  16למכרז,
סעיף ב'

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – נבקשכם לאחר המילים :מקובל חלקית  -לאחר המילה "בגין" תתווסף
"ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר בגין" להוסיף את המילים :המילה "וכלפי".
"חבות הספק בגין וכלפי".

46

נספח  16למכרז,
סעיף ב'

נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים" :אולם לעניין לא יחול שינוי בסעיף זה
הרכוש בו פועלים במישרין יוגבל הכיסוי ל₪ 1,000,000 -
למקרה ולתקופת הביטוח".

46

נספח  16למכרז,
סעיף ג'

נבקשכם לאחר המילים" :ביטוח אחריות מקצועית" להוסיף לא יחול שינוי בסעיף זה
את המילים" :משולב חבות מוצר".

.110
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נספח  8למכרז,
טבלת תמסורות
חוזי (וידאו)

התאגיד אינו מפלה לטובה או לרעה מי
מהמציעים הפוטנציאליים .למען הסר ספק
המשפט בסעיף זה יתוקן ל:
קווי הווידאו צריכים להיות לפחות ברמת
 visually losslessולכלול לפחות ארבעה
ערוצי אודיו מוטמעים ()embedded audio

27
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נספח  16למכרז,
סעיף ג'

פסקה ראשונה בעמוד  - 47נבקשכם לאחר המילים" :הפרה של
חובת הסודיות" להוסיף את המילים" :בתום לב".

47

נספח  16למכרז,
סעיף ד'

נבקשכם לאחר המילים" :ביטוח חבות מוצר" להוסיף את מקובל
המילים" :משולב אחריות מקצועית".

נספח  16למכרז,
כללי

הנוסח לא ישונה .הנוסח צריך להתאים לכלל
ס"ק  - 5נבקשכם לקבוע כי נוסח הפוליסות הינו בהתאם לנוסח
המציעים .עם זאת לאחר הזכייה יישקל
הידוע כמגדל ביט.
כתיקון.
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נספח  7למכרז,
סעיף 9.1
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1

.118

4

3.10

.119

4

3.10

.120

4

3.10

.121
.122
.123
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49
5

נספח 8
טבלת מחירים
4.3

נבקשכם לתקן את הסעיף כך שבמקום המילים" :מבלי לגרוע
מאחריותו על פי כל דין" ייכתב" :בכפוף לאחריותו על פי כל
דין" .נבהיר ,כי מדינת ישראל העניקה לספק התקשורת הגנות
ופטורים הקבועים בחוק התקשורת ועל כן נבקשכם לתקן
כמבוקש.
מבקשים לקבל את קובץ המכרז בפורמט WORD
מבקשים לקבל את הכתובת המלאה של אתר באר שבע -TBD
לא מצוין.
אתר חיפה במגדל הנביאים נמצא בכתובת רחוב חורי  2ולא כפי
שרשום רחוב חורי  1נבקש לעדכן בהתאם
אתר ת"א -הכתבות הנכונה היא יוסף בוקסנבאום  1נבקש
לעדכן בהתאם .זו אותה הכתובת.
מבקשים לקבל את הכתובת המדויקת של אתר YES
למה מתייחס אתר הלני? ומה הכתובת המדויקת
מבקשים את הזכות להפעיל תשתיות צד ג

יתוקן במכרז

יתוקן במכרז

יועבר קובץ וורד אך ורק לחלקים אותם יש
להשלים.
ראו תשובה לשאלה .50
יתוקן במכרז
יתוקן במכרז
רחוב היוזמה  6כפר סבא
אתר הלני בוטל.
השינוי יחול בהתאם לאמור לתנאי הסף 4.3

28

כפי שמובהר בעמוד  3בסעיף  2.7במהלך
התקופה אתר התאגיד יעבור ממודיעין
לירושלים .ההקמה הראשונית תהיה באתר
מודיעין .במהלך התקופה יש להעתיק את
התמסורת לאתר ירושלים .יש לקחת בחשבון
שתידרש תקופת חפיפה של עד חודשיים בה
שני האתרים פעילים.
לא יחול שינוי בסעיף

.124

32

3+4

מפני שמודיעין וירושלים מופיעים באותו הסעיף
(ירושלים\מודיעין) האם הכוונה להקמה בשני האתרים או
שיבחר אחד מהם?"
אם אכן רק אחד מהם אז היכן נדרש להקים?"
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28

.126

28

לא יחול שינוי בסעיף
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28

תימחק המילה "המלאה

לא יחול שינוי בסעיף

.128
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.129

6

 9.1נספח  7מתוך
ההסכם
 9.1נספח  7מתוך
ההסכם
 9.2נספח  7מתוך
ההסכם
סעיף  . 9נספח
(15נספח /9א
להסכם)
)4(8.1.1

שורה ראשונה  -לאחר המילים " הספק יהיה אחראי" ירשם
"על פי דין"
שורה שלישית  -לאחר המילה "אחראי" ירשם "על פי דין"

.130

9

11.2

.131

12

15.5

.132

20

10.2

.133
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נספח 6

.134

37

נספח 11

.135

39

נספח 12

.136

40

נספח 13

ירשם בסיפא "האמור בסעיף זה הינו בכפוף ל"אחריות על פי דין הסעיף תוקן חלקית
של הספק ,פסק דין שלא עוכב ביצעו וכי כל תביעה או דרישה
תובא בפני הספק ותינתן לו האפשרות להתגונן" .
לא ברור מה הכוונה בהיתרים או רישיונות של משרד התקשורת על הציע במכרז זה להחזיק בזיכיון מתאים
להפעלת התשתית באם קיים
לסיבים -נא הבהירו
באחריות המציעים לבדוק את האתר
אנו מבקשים שתינתן הודעה למשתתפים בדבר העלאת
התשובות לשאלות הבהרה לאתר האינטרנט
לא יחול שינוי בסעיף זה
נבקש להוסיף שמימוש זכויות התאגיד כאמור בסעיף יהיה רק
לאחר מתן זכות שימוע למציע
הבקשה נדחית .ועדת המכרזים תפעל בעניין
נבקש להוסיף שאם התאגיד יבקש למסור מידע סודי-שסומן
זה לפי הכללים החלים בעניין זה
כסודי  ,של המציע ,לצדדים שלישיים יהיה עליו להודיע על כך
למציע לפני כן ולאפשר לו לנקוט הליכים כנגד זה
מבוקש לשנות כך שתוכן התצהיר יתייחס למציע בלבד ולא למי הנספח יתוקן
שחותם על התצהיר מטעמו
יתוקן במכרז
מבוקש להוסיף בנספח  11ובנספח  13את החריגים להגדרת
מידע כאמור בסעיף  10.5להסכם כפי שמופיע בנוסח ההסכם
בעמודים  28-29למכרז
מבוקש להדגיש כי אספקת שירותים של המציע הזוכה לתאגידי יתוקן במכרז
שידור אחרים בישראל "המתחרים" לכאורה בתאגיד אינה ולא
תיחשב כהימצאות בניגוד עניינים
ראו תיקון בנספחים  11ו 13 -
ראו הערות בסעיפים  6ו 7-לעיל הרלבנטיות גם לנספח זה

29

.137

25

סעיף  6.2להסכם

לתאגיד זכות לקיצור תקופת ההסכם וביטולו בהודעה של 90
יום מראש -הסעיף לא מקובל -המציע הספק נערך למכרז
ולזכייה בו ומשקיע זמן ומשאבים ניהוליים וכספיים רבים
לרבות התקנת תשתיות חדשות ,לשם אספקת השירותים
לתאגיד לשביעות רצונו .אנו מבקשים שהחוזה יהיה בתוקף
לתקופה של  36חודשים לפחות אלא אם הספק הפר אותו
מהותית ולא תיקן את ההפרה לאחר קבלת התראה בכתב
מהתאגיד .לחלופין מבוקש שביטול ההסכם כאמור יוכל
להיעשות רק בחלוף  24חודשים ובהתראה של  6חודשים לפחות.

לא יחול שינוי בסעיף זה
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סעיף  6.3להסכם
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27

סעיף  8.6להסכם
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27

סעיף  8.7להסכם

.141

28-29

סעיף  10להסכם

.142
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סעיף 13.4
להסכם

נבקש לשנות מ 14-יום ל 30-יום אלא אם מדובר בהפרה
מהותית שגורמת לאי אספקת השירותים
לוח הזמנים הנקוב הינו צפוף ולחוץ ביותר ולא יתכן שבגין כל
שבוע איחור הקנס יהיה כל כך גבוה .נבקש לשנות מ 50,000-שח
ל 5,000-שח
נבקש להוסיף כי הביטול יהיה בכפוף למתן אתראה נוספת
בכתב  7ימים מראש לפחות
נבקש להוסיף התחייבות של התאגיד לשמירת המידע של
המציע/הספק.
מבוקש להוסיף שתינתן לספק הודעה בכתב  7ימים מראש
לפחות לפני ביצוע הקיזוז בפועל

לא יחול שינוי בסעיף זה
לא יחול שינוי בסעיף זה
לא יחול שינוי בסעיף זה
התאגיד כגוף ציבורי מחויב לכללי שקיפות
לא יחול שינוי בסעיף זה

30
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סעיף 2.10
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 4.2ו4.3-
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טבלת הצעת
מחיר

בסעיף  2.10למכרז נקבע כי הקמת ואספקת שירותי התמסורת
תתבצע בתוך  30ימים מיום ההודעה על הזכייה במכרז .בסעיף
 4.3לתנאי המכרז נקבע כי המציע הוא הבעלים של תשתית
הסיבים באתרים ולחלופין כי המציע מסוגל ומתחייב לפרוס את
תשתית הסיבים הנדרשת באתרי התאגיד תוך זמן סביר שיוצג
במסגרת הצעתו ממועד החתימה על ההסכם בהתאם
להתחייבות אשר תצורף למכרז .למיטב ידיעתנו התשתית
הקיימת באתרי התאגיד שייכת אך ורק לחברת בזק ואנו
מניחים כי התאגיד אינו מתכוון לתת עדיפות כלשהי לחברת
בזק במכרז זה אלא לקבל הצעות מכמה שיותר בעלי רישיונות
שיספקו לו את השירותים .לפיכך נבקשכם לתקן את סעיף 10
כך שיהיה כתוב בו במקום  30יום –" תוך זמן סביר שיוצג
במסגרת הצעתו ,ממועד החתימה על ההסכם בהתאם
להתחייבות אשר תצורף למכרז.".
בסעיף  4.2למכרז נקבע תנאי סף לפיו "המציע הינו הבעלים
,באופן ישיר או באמצעות חברה בת ,של לפחות  50%מהתשתית
הפיסית המשמשת להעברת התמסורת  ,בהתאם להתחייבות
אשר תצורף למכרז" ..בסעיף  4.3לתנאי המכרז נקבע תנאי סף
לפיו המציע הוא הבעלים של תשתית הסיבים באתרים
ולחלופין כי המציע מסוגל ומתחייב לפרוס את תשתית הסיבים
הנדרשת באתרי התאגיד תוך זמן סביר שיוצג במסגרת הצעתו
ממועד החתימה על ההסכם בהתאם להתחייבות אשר תצורף
למכרז .למיטב ידיעתנו התשתית הקיימת כיום באתרי התאגיד
שייכת אך ורק לחברת בזק ואנו מניחים כי התאגיד אינו מתכוון
לתת עדיפות כלשהי לחברת בזק במכרז זה אלא לקבל הצעות
מכמה שיותר בעלי רישיונות שיספקו לו את השירותים.
סעיף אחרון עריכה -איזה רמת שרידות נדרשת עבור הקו
DWDM 10GIGA

התאגיד אינו מעדיף אף מציע פוטנציאלי.
התאגיד הינו תאגיד בהקמה וטרם החלו
שידוריו ,אנו מקפידים לתת הזדמנות שווה
לכל המציעים במכרז במסגרת מגבלות
דרישות המוכנות של התאגיד ליום התחילה.

ראו תשובה לשאלה .5

רמת השרידות המוצעת תבחן במסגרת בחינת
האיכות.
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נספח  9למכרז מעודכן  -יש לעשות שימוש בנוסח זה.

תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
אני הח"מ  .........................ת"ז  ...............................לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

הנני נותן/ת תצהיר זה בשם  ....................................מס' רישום ( ..........................להלן " -המציע") שהוא הגוף המבקש להתקשר עם ...........................
(להלן " -הגוף") במסגרת ........................................................

.2

אני מכהן/ת כ  ..........................במציע והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשמו.

.3

בתצהיר זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות שלצידם:
"בעל זיקה" – כהגדתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן " -החוק").
"עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א ,1991-או עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז-
.1987

.4

קיום דיני העבודה
הנך נדרש למחוק את החלופה שאיננה נכונה מתוך האפשרויות הבאות:
3.1

עד המועד האחרון להגשת ההצעות להזמנה שבכותרת ,המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום
.31.10.2002.
או -
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3.2

המציע ובעל זיקה אליו הורשעו ,בפסק דין חלוט ,ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום  ,31.10.2002אולם במועד האחרון להגשת ההצעות
להזמנה שבכותרת חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.5

לצורך ביצוע השירותים נשוא ההליך ,הריני מתחייב כי לא יועסקו על-ידי המציע עובדים זרים במישרין או בעקיפין.

.6

ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

הנך נדרש למחוק את החלופה שאיננה נכונה מתוך האפשרויות הבאות:
5.1

הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.
או -

5.2

(א) הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן;
(ב) אם המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך  -לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;
(ג) אם המציע התחייב בעבר כלפי המפעל לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי
סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך  -לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן  -ונעשתה אתו התקשרות שלגביה הוא מתחייב כאמור  -הוא
פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן;
(ד) המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות
(אם וככל שהצעת המציע תיבחר כהצעה הזוכה בהליך).

 .7זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
______________
המצהיר

___________

אישור חתימת המצהיר

תאריך
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הנני מאשר כי ביום  ...............הופיע בפני ,עו"ד  ,............................מ"ר  ,....................מר/גב'  ..........................בעל/ת ת"ז  ,........................ולאחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה
הנ"ל וחתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
________
תאריך

____________
חותמת ומספר
רישיון עורך דין

___________
חתימת עוה"ד

