
  

 04/21מס'פומבי  מכרז   – מענה לשאלות הבהרה 

    

 לאספקת ציוד מחשוב ומתן שירותי תיקונים 

 

בהמשך להליך שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעות בזאת  .  1

עירונית לניהול ואריאל חברה  אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ,

 )להלן: "החברה"(, מודיעה על שינויים בהליך כדלקמן.  ת ספורט תרבות ופנאי בירושליםקריי

המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא  . 2

בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה 

 לשאלה ו/או להנחת השואל.

פירוט השאלה/הבקשה  סעיף מסמך מס"ד

 להבהרה

 בהותש 

 מסמך א'  .1
הזמנה להציע 

 הצעות

נבקש לתקן את הסעיף כך   1.4
שהמילים: "מחירי שוק )אשר 

יקבעו על ידי היועץ מטעם  
החברה(" ימחקו ובמקומן יבוא 

המשפט" "במחירי שוק כפי 
 שיסוכמו בין הצדדים".

,  מחירי שוק -לא מקובל 
  מחירים  כשמם כן הם:

שוק. הם לא ב המקובלים
 . מסוכמים בין הצדדים

 1מסמך ב'   .2
 

 הסכם

 סעיף ג' 
 

 6.4סעיף 

נבקש שיובהר שהתשלום 
ביחס לכל הזמנה ייעשה על פי  

שער הדולר היציג כפי  
שיפורסם במועד הפקת  

החשבונית ולא ביום הפקת 
 ההזמנה   

מאחר והמערכת עובדת 
להוציא   מחויביםבשקלים, 

הזמנה לפי שער יציג ביום  
ההזמנה. הרצון הוא 

שההספקה והוצאת החשבוני 
זמן קצר מיום  תהיה תוך 

הוצאת ההזמנה כך שלא 
 משמעותית.  תהיה בעיה

נבקש שיובהר כמקובל  7סעיף  הסכם  .3
בהסכמים מסוג זה כי הספק 
יישא באחריות המוטלת עליו  

על פי דין לנזקים ישירים  
בלבד, שייגרמו לחברה עקב 
מעשה ו/או מחדל של הספק 

ו/או של מי מטעמו ו/או  
כתוצאה מהפרת התחייבות 

כלשהי של הספק ו/או מי  
מטעמו, לפי הסכם זה. סכום 

חבותו של הספק כאמור לעיל 
א יעלה בכל מקרה על סכום  ל

התמורה ששילמה החברה 
לספק בגין השירותים. הספק 

לא יישא באחריות לנזקים 
עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות 

אך לא רק, זמן השבתה, 
אובדן הזדמנויות עסקיות,  
אובדן הכנסות או רווחים,  

 לא מקובל.



 

פירוט השאלה/הבקשה  סעיף מסמך מס"ד

 להבהרה

 בהותש 

אובדן חסכונות צפויים, אובדן  
זמינות -או נזק למידע או אי

 תוכנה.שלו, או שחזור 

,  2סעיף  כתב כמויות  .4
 24שורה 
תחנת 
 נייד  -עבודה

נבקש הבהרתכם מה גודל 
 המסך המבוקש

 "15.6 

הביטוח   נספח  .5
 נספח ב'()

מבוקש כי המילים "וכל עוד  1סעיף 
אחריות הספק קיימת"  

 תמחקנה.

 לא מקובל

הביטוח   נספח  .6
 נספח ב'()

מבוקש כי לאחר המילים "על  8סעיף 
הספק" ייכתב "בקשר ידי 

 לשירותים נשוא הסכם זה".

 מקובל

אישור עריכת    .7
הביטוח )נספח 

 (1ב'

ביטוח  
אחריות  

 כלפי צד ג' 

 לא מקובל יימחק.   309מבוקש כי קוד 

אישור עריכת    .8
הביטוח )נספח 

 (1ב'

אחריות  
 המוצר

 לא מקובל יימחק.   309מבוקש כי קוד 

אישור עריכת    .9
הביטוח )נספח 

 (1ב'

אחריות  
 מקצועית 

 לא מקובל יימחק.   309מבוקש כי קוד 

 

המסמך  מס"ד

או 

הנספח  

אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

 

פרק 

וסעיף 

 רלוונטים

 תשובה נוסח השאלה 

נספח ב'    .1

 ביטוח   –

נבקש לרשום "ביטוח אחריות  1סעיף 

 מקצועית משולב חבות מוצר".

 לחלופין ניתן לקבל הבקשה.

סעיף    .2

 א'1

 לא מקובל זה.נבקש לבטל סעיף 

בשורה השנייה לאחר המילים   4סעיף   .3

"ועל הספק נבקש לרשום את 

 המילה "לנסות".

 לא מקובל

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את  9סעיף   .4

המילים הבאות: " לחילופין, 

רשאי הספק לכלול את פעילות 

 קבלני המשנה עבורו בביטוחיו". 

 לא מקובל



 
נספח    .5

  –'  1ב

אישור 

קיום 

 ביטוחים 

אחריות 

 מוצר

נבקש לבטל סעיף זה ותת 

סעיפיו ולאחד אותו עם סעיף  

 אחריות מקצועית. 

לחלופין ניתן לקבל הבקשה לביטוח  

משולב בשילוב כל הקודים המצוינים  

 באישור הביטוח. 

אחריות   .6

 מקצועית

המקצועית  נבקש להאחריות

 תהיה משולבת עם חבות מוצר. 

לחלופין ניתן לקבל הבקשה לביטוח  

משולב בשילוב כל הקודים המצוינים  

 באישור הביטוח. 

 גבול    .7

אחריות 

 מקצועית 

נבקש לשנות  –גבול אחריות 

 ש"ח   6,000,000את הסכום ל 

 לחלופין ניתן לקבל הבקשה

  302נבקש להוסיף קוד אחריות     .8

 אחריות צולבת. –

 לחלופין ניתן לקבל הבקשה

נבקש   332בקוד אחריות    .9

  12לשנות את תקופת הגילוי ל 

 חודשים 

 לחלופין ניתן לקבל הבקשה

 

 

 

 

המועד אחרון להגשת ההצעות במכרז הינו עד     אין שינוי ביתר מסמכי המכרז ו/או דרישותיו.  .1

 באופן המצויין בהליך.  12:00בשעה  22.6.21    ליום

מסמך זה, על צרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, על המשתתפים לחתום בכל  . 4

 עמוד בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי המכרז. 

 

 

 

 חברת אריאל                  


