
א"תשובת מחבשאלת הבהרהק"ססעיףמסמך#

 3נבקש לשנות כי על המציע להציג ניסיון של ה0.6.4מנהלה1

שנים לפחות באספקה ותחזוקה של נתבים 

במקרה ) asr1000וציוד תקשורת מסדרת 

(Ciscoשההצעה כוללת פתרון מבוסס ציוד 

"מיצרן הנתבים אשר מוצע על ידו-"לשנות ל, "המוצעים על ידו"במקום 

 3נבקש לשנות כי על המציע להציג ניסיון של ה0.6.42נספח 2

שנים לפחות באספקה ותחזוקה של נתבים 

במקרה ) asr1000וציוד תקשורת מסדרת 

(Ciscoשההצעה כוללת פתרון מבוסס ציוד 

"מיצרן הנתבים אשר מוצע על ידו-"לשנות ל, "המוצעים על ידו"במקום 

נבקש להבהיר כי במקרה של הגשת הצעה ב+א0.6.42נספח 3

באמצעות פתרון המבוסס על ציוד של ספק 

' ד0.5בהתאם לאמור בסעיף  (ולא שניים)אחד 

על המצהיר למחוק ,  למסמכי המכרז11' בעמ

את הסעיף ביחס לחלופה שאינה רלוונטית

במקרה של הגשת הצעה באמצעות פתרון המבוסס על ציוד של ספק 

על המצהיר למחוק , לעיל' ד0.5בהתאם לאמור בסעיף   (ולא שניים)אחד 

את הסעיף ביחס לחלופה שאינה רלוונטית

נבקש לשנות כי על המציע להציג מספר 0.77נספח 4

לקוחות בשירות עם סוג נתבים וציוד תקשורת 

במקרה שההצעה כוללת ) asr1000מסדרת 

(Ciscoפתרון מבוסס ציוד 

הבקשה נדחית

א "מחב5

מכרז נתבים

: מבקשים2.3בסעיף 2.3

 8 ועוד 10G פורטים של 4 נתבים עם 5.  א

1Gפורטים של 

 8 ועוד 10G פורטים של 8 נתבים עם 3.  ב

1Gפורטים של 

: מבקשים2.4.2בכתב הכמויות בסעיף • 

 18 ועוד 10G פורטים של 10 נתבים עם 6. א

1Gפורטים של  

 18 ועוד 10G  פורטים של 10 נתבים עם2. ב

1Gפורטים של  

 היא 2.4.2אנא אשרו שהבקשה שבסעיף • 

.הנכונה

 נתבים עם כמות הפורטים שמפורטים בסעיף 2' ק ב"ס,  נתבים6' ק א"ס

2.4.2.

א "מחב6

מכרז נתבים

אחת התכונות שרשומות '  סעיף ד2.3בסעיף 2.3

?NBAR- האם הכוונה היא ל, NBR- היא ה

NBAR- הכוונה ל

א "מחב7

מכרז נתבים

המציעה חברה פרטית ואינה יכולה לחשוף את 'ד0.6.4

אנו מבקשים שתציינו היקף . ח המבוקש"הדו

ד "י עוה"מכירות מבוקש בשנה ונחתום ע

שעמדנו ביעד זה

 של 2018המציע יצהיר באם היקף המכירות אשר בצע בישראל בשנת 

 3מעל : מתוצרת יצרן הנתבים המוצע על ידו הנו (בלבד)נתבים ומתגים

$  מיליון 1.5- ב או מתחת ל"ארה$  מיליון 1.5ב או מעל "ארה$ מיליון 

.מ"כל הסכומים ללא מע, ב"ארה

א "מחב8

מכרז נתבים

 האוניברסיטאות 6-האם ניתן להשתמש ל2.4.2

: עםASR-1002-HXהקטנות יותר בנתב 

Backplane 100 שלGללא יכולת גידול .

10G פורטים של 8 ועוד 1G פורטים של 8

 או 40G פורטים של 2יכולת להוסיף בעתיד 

100Gאחד של 

- אפשרות לשדרג ל"ז יש חובה .2.3לפי סעיף . הבקשה נדחית

200Gb/secבמשך החיים של הנתב ".

1/2020' שאלות הבהרה למכרז פומבי מס



א "מחב9

מכרז נתבים

אנחנו רואים שהנתב המבוקש מחברת סיסקו 2.3

 שהוא ASR-1009-x האוניברסיטאות הוא 6-ל

 1RUשאסי מודולארי אל מול נתב של 

אנחנו רוצים לשאול . וניפר'המבוקש מחברת ג

נתב מדגם , או בנוסף, האם ניתן להציע במקום

ASR9901 שעומד בכל דרישות המכרז חוץ 

שלמיטב ידעתנו לא ) NAT- מדרישת ה

:עם הנתונים הבאים (בשימוש

Gbps 456 הוא Backplane- רוחב פס של ה• 

, 16x1G.  פורטים מובנים42 עם 2RUנתב • 

24x1/10G, 2x100G ports

Layer-2-  בMACsecתמיכה בהצפנת • 

שני ספקי מתח• 

ניתן לראות שנתב זה עולה בכל קנה מידה על 

MX-204 ואנחנו מבקשים אישור להציעו 

.במכרז

לא ניתן לשנות את הציוד המבוקש. הבקשה נדחית

א "מחב10

מכרז נתבים

-ASRבמידה ולא מאושר להציע נתב מסוג 2.3

1009-x , נתבי 6אנחנו מבקשים להציע ASR-

1002-HX . נתבים אלו תומכים בכל דרישות

רוחב פס - אבל תומכים ב (NATכולל )המכרז 

ולא ) בלבד Gbps 100 של Backplane- של ה

מכיוון שבכל אוניברסיטה ישנם . (200Gbps- ב

 200- ניתן יהיה בעתיד להגיע ל, שני נתבים

Gbps לכל אוניברסיטה ויש לקחת בחשבון 

 10- שלא קיימת אוניברסיטה כיום שמגיעה ל

Gbps.

לא ניתן לשנות את הציוד המבוקש. הבקשה נדחית

א "מחב11

מכרז נתבים

האם ניתן להגיש רשימה של מכירת נתבים 'ד0.6.4

?2017-2020? בטווח של שנים

2018- הדרישה היא אך ורק לשנה אחת בלבד . הבקשה נדחית

 5.0.1בסעיף . 60+התשלום מתבצע בשוטף ג10הסכם12

נכתב כי התשלום הוא , למסמכי המכרז

.נבקש הבהרה בנושא. 30+שוטף

.ההסכם יתוקן בהתאם, נוסח המפרט הוא הנוסח התקף

במקרה של חילוט חלקי או מלא של הערבות ה11הסכם13

 ימים ערבות 7אנו נדרשים להעמיד תוך 

. חדשה

 חילוטים 3א תוגבל לעד "כי מחב, נבקש

.במהלך כל תקופת ההסכם

. הבקשה נדחית

או מצב כל /בכל מקרה ו: "תשומת לב המציע מופנית לאמור באותו סעיף

סכום שיחולט מתוך הערבות יובא בחשבון ויוגבל לתקרת החבות הקבועה 

". להסכם זה12בסעיף 

, מים: נבקש להחריג אחריות לתקלות עקב12הסכם14

הפרעה באספקת , מעשה בזדון, ונדליזם, אש

מכת ברק או גורם אחר שלא , החשמל

. בשליטת הספק והוא לא יכול היה למנוע

במקרה כאמור הספק יטפל בתקלה כנגד 

.תמורה נוספת על בסיס זמן וחומרים

.הבקשה נדחית

נזק כתוצאה :"תשומת לב המציע מופנית לכך שהפיצוי מתייחס אך ורק ל

".או מחדל רשלניים של הספק/ממעשה ו

:נבקש להוסיף תת סעיף חדש בנוסח הבא12הסכם15

אף צד לא , למרות האמור בכל מקום אחר"

יישא באחריות לנזק עקיף או תוצאתי ולמעט 

נזק גוף או הפרת חובת , במקרה של נזק בזדון

אחריות הספק לא תעלה על גובה , סודיות

".התמורה לפי ההסכם

.הבקשה נדחית

.שמוגבלים לנזק ישיר בלבד' ב+ ' תשומת לב המציע מופנית לסעיפים א

לפי אף , נבקש להוסיף סעיף כח עליון סטנדרטי12הסכם16

צד לא ישא באחריות לאי בצוע התחייבות או 

עיכוב עקב גורם שאינו בשליטתו והוא לא יכול 

.היה למנוע אותו

.הבקשה מקובלת

ללא "נבקש למחוק בשורה רביעית מהסוף ד12הסכם17

בכפוף להתיישנות בהתאם , הגבלת זמן

" להוראות הדין החלות בעניין

". שנים3לתקופה של "נבקש לכתוב במקום 

בכפוף להתיישנות , ללא הגבלת זמן: "במקום. הבקשה מקובלת בחלקה

" שנים3למשך של : "יבוא" בהתאם להוראות הדין החלות בעניין

.הבקשה נדחית.נבקש למחוק את הסעיףא14הסכם18



- נספח ג 19

הצהרת 

סודיות

או מידע אשר "נבקש להוסיף בבולט הראשון ב1

"הפך לנחלת הכלל

מידע אשר הגיע : "נבקש להוסיף בולט נוסף

מצד שלישי שלא עקב הפרת חובת סודיות על 

"ידו

.הבקשה מקובלת

מסמכי 20

המכרז

:קנסות3.2-3.3

 (שעתיים ראשונות)לכל שעת איחור  ₪ 600•  

.תחילת טיפול בתקלה או הגעת ציוד חלופי

לכל שעת איחור מעבר לשעתיים  ₪ 2,000• 

. הראשונות

– אי חזרה של איש טכני עבור קריאה דחופה • 

ח" ש3,000

 משווי 10%שהקנסות לעיל יוגבלו לעד , נבקש

.עלות השירות השנתית

. הבקשה נדחית

.של ההסכם'  ד6תשומת לב המציע מופנית לסעיף 

מסמכי 21

המכרז

 0.5%שהסכום יוגבל לשווי המשקף , נבקש4.1

.משווי התמורה השנתית על כל שבוע איחור

.לפיצוי עבור כל שבוע איחור ₪ 10,000תוגדר תקרה של 

ניתן לרכוש ,  שנים8ההסכם הוא לתקופה של 3' עמ א4.1הסכם22

 3 שנים בסיסקו ולאחר מכן לעוד 5מראש עד 

אנא תקנו בהתאם, שנים

.  שנות אחריות אצל היצרן5הספק ירכוש מראש .  שנים8- ההסכם ל 

 לכמות 96 שונה עבור מרכיב התחזוקה מכמות 5.1כתב הכמויות בסעיף 

נא .  5.2.2-  ו5.2.1 שורות של שירות תחזוקה בטבלאות 2נוספו .  60

 למכרז1.1ראו שינוי בסעיף 

נבקש להבהיר שהשימוש בציוד וברישוי 2הסכם23

המסופק במסגרת הסכם זה כפוף לתנאי 

של  (EULA)רישיון השימוש ללקוחות קצה 

, בשימוש בציוד וברישוי זה. הציוד הרלוונטי

המזמין נותן את הסכמתו לתנאי הרישיון 

.האמור

.הבקשה מקובלת

מובהר כי מעבר למצגים ולהצהרות הכלולות 'ד3הסכם24

הספק אינו עושה , בהסכם זה ובהצעת הספק

, כל מצג או התחייבות במפורש או במשתמע

לגבי מסחריות המוצרים או התאמתם למטרה 

.או כי יפעלו ללא פגמים או תקלות, ספציפית

. הבקשה נדחית

.של ההסכם יוותר ללא שינוי'  ד3נוסח סעיף 

נבקש להבהיר שהספק יהיה רשאי להמחות 'י3הסכם25

במסגרת , הסכם זה לחברה אם או חברה אחות

ארגון של קבוצת החברות עליהן נמנה -רה

.הספק

. הבקשה נדחית

א לא תסרב לבקשה "מחב"תוסב תשומת לב המציע לאמור בסעיף ש

".כאמור אלא מטעמים סבירים

". שאינו בר ביטוח"נבקש למחוק את המלים 'ו6הסכם26

לא ברור מה הקשר בין ביטוח לבין פיצויים 

חברות ביטוח אינן משפות , כידוע. מוסכמים

את מבוטחיהן בגין פיצויים חוזיים כלפי 

ללא קשר לסיבת , לקוחותיהם של המבוטחים

.הפיצוי החוזי

.הבקשה מקובלת

בכפוף להוכחה "נבקש למחוק את המלים 'י6הסכם27

י הספק שהעדכון מצריך תוספת "שתוצג ע

כל שינוי בתנאי ההסכם המכביד ". משאבים

על הדרישות מאת הספק צריך להתקבל 

ואין זה סביר להעביר , בהסכמה בין הצדדים

.את נטל ההוכחה לכתפי הספק

.הבקשה נדחית

נבקש לתקן סעיף זה ולהעמיד את תנאי 'ג10הסכם28

בהתאם לתנאי , 30+ התשלום על שוטף 

.התשלום שנקבעו במכרז

.הבקשה מקובלת

אחריות ". בלעדי"נבקש למחוק את המילה א12הסכם29

.הספק לנזקים תהיה על פי דין

.הבקשה נדחית

תוסב תשומת לב המציע להסבר נסיבות האחריות שמופיע בהמשך 

.הסעיף

נבקש להבהיר כי על אף האמור בכל מקום . א'ב12הסכם30

הספק לא יהיה אחראי בשום , אחר בהסכם זה

. נלווים או תוצאתיים, מקרה לנזקים עקיפים

נבקש למחוק את ההחרגה של , כמו כן. ב

דחיית בקשה זו ".רשלנות רבתי"ו" פזיזות"

עלולה למנוע מחברתנו להגיש הצעתה

הספק יפצה : "תוסב תשומת לב המציע לנוסח הסעיף. הבקשה נדחית. א

 12את הגורם הניזוק בגין נזקים ישירים באחריות הספק כאמור בסעיף 

".'א

.הבקשה מקובלת. ב



נבקש להוסיף – שיעור הנחה ממחירון יצרן 5.3תמחור31

שורה להנחה של השירות ליצרן

מצורף מפרט .  וכתב הכמויות5ראו שינויים בפרק . הבקשה מקובלת

.וגיליון מענה עלות מעודכן

 מול 60+ש סתירה בתנאי התשלום שוטף 'ג10הסכם32

 במפרט30+שוטף 

. לעיל28ראה מענה לשאלה מספר 

דרישות סף מקצועיות מהמציע – 0.6.4ההפניה החסרה היא לסעיף נא לתקן, error referenceיש בטבלה 0.6.10מפרט33

? רק החלק של התקשורת , DRנוהל המעבר ל ד+ ג 2.5מפרט34

מה ?  מה הכוונה בנוהל הגדרת חוקים בנתב 

?בדיוק 

הדרישה היא עבור נוהל מעבר לאתר גיבוי . DR- אין דרישה למעבר ל

 ולכל קמפוס יש נתב OSPFא עובדים בפרוטוקול "כל נתבי מחב. טכנולוגי

על הספק לדאוג לנוהל מעבר . OSPFגיבוי שקשור לנתב גיבוי בפרוטוקול 

לגבי נוהל . לנתב הגיבוי בתיאום עם צוות תקשורת של המוסד בקמפוס

כחלק מהסבת הגדרות מהנתב הישן לנתב החדש  ,  הגדרת חוקים בנתב

 ההגדרות שכלחובה לדאוג . יםACLכולל הגדרת משתמשים וחוקי 

בדיקות קבלה , מהנתב הישן יעברו לנתב החדש ויעבדו באופן זהה ותקין

למען . א"י צוות תקשורת במוסד וצוות התקשורת של מחב"יבוצעו  ע

 IOSעל הספק להסב הגדרות  , Juniperאם יבחר ציוד , הסר ספק

(2.3סעיף ) JUNOSמהנתבים הקיימים לשפת 

נבקש שיובהר כי בכל מקרה של סיום 141הסכם35

או /ו)א "מחב, ההתקשרות מכל סיבה שהיא

לא יהיו  (כל מי שרכש השירותים מכוח המכרז

זכאיים להחזר תשלום דמי תחזוקה אשר 

ששולמו לצד שלישי כלשהו לתקופה מסוימת 

מראש וזאת בגין החלק היחסי שעד מועד 

.הסיום שלגביו נרכש שירות התחזוקה כאמור

.הבקשה נדחית

על הספק לדאוג דרך היצרן ששירות יצרן , במקרה של סיום התקשרות

.ששולם מראש יועבר לספק החדש

:מבוקש כי1'ב13הסכם36

ייכתב " כלפי עובדיו"לפני המילים ' ק א"בס. א

ביטוח חבות הספק על פי פקודת הנזיקין "

או חוק האחריות למוצרים /ו [נוסח חדש]

".1980– ם "התש, פגומים

תמחקנה " ולשנת ביטוח"המילים ' ק ב"בס. ב

".ולתקופת הביטוח"ובמקומן ייכתב 

.הבקשה מקובלת

:מבוקש כי2'ב13הסכם37

" אחריותו החוקית"לפני המילים ' ק א"בס. א

".המבטח את"ייכתב 

" אחריותו החוקית"לאחר המילים ' ק א"בס. ב

".של הספק"ייכתב 

.תמחק" משולבת"המילה ' ק ב"בס. ג

תמחק ובמקומה " ולשנה"המילה ' ק ב"בס. ד

".לתקופת הביטוח"ייכתב 

למעט רכוש עליו )"סיפא ייכתב ' ק ד"בס. ה

".(פועלים במישרין

.תמחק" ולקוחותיה"המילה ' ק ה"בס. ו

.הבקשה מקובלת

:מבוקש כי3'ב13הסכם38

" אחריותו החוקית"לפני המילים ' ק א"בס. א

".המבטח את"ייכתב 

" אחריותו החוקית"לאחר המילים ' ק א"בס. ב

".של הספק"ייכתב 

.תמחק" ולקוחותיה"המילה ' ק ג"בס. ג

"  חודשים6-ל"לאחר המילים ' ק ה"בס. ד

בתנאי כי לא נערך על ידי הספק , "ייכתב 

ביטוח חלופי בעל כיסוי מקביל למתחייב 

".מסעיף זה

ייכתב " או עיכוב/ו"לאחר המילים ' ק ה"בס. ה

".בעקבות מקרה ביטוח מכוסה"

.הבקשה מקובלת



' ג13הסכם39

תנאים

 כללים

:מבוקש כי

" ביטול הביטוח" לאחר המילים 1ק "בס. א

".במהלך תקופת הביטוח"ייכתב 

". יום30"ייכתב "  יום60" במקום 1ק "בס. ב

ביחס לביטוח הרכוש " רישא ייכתב 2ק "בס. ג

".וביטוח חבות מעבידים בלבד

" לקוחותיהם ועובדיהם" המילים 2ק "בס. ד

.תמחקנה

א או מי "י עובד מחב"ע" המילים 2ק "בס. ה

.תמחקנה" א"מטעם מחב

" המפקיע או מקטין" לפני המילים 5ק "בס. ו

".המפורטות לעיל"ייכתב 

.תמחק" ולקוחותיה" המילה 5ק "בס. ז

לא יחול במקרה "יצויין במקום ." ה"אך לעניין סעיף , הבקשות מקובלות

לא יחול לטובת "– " א"א או מי מטעם מחב"י עובד מחב"של נזק בזדון ע

"מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון

-  ' נספח ו40

אישור קיום 

ביטוחים

ביטוח 

חבות 

מוצר

:מבוקש כי

 6)"ייכתב  (תקופת גילוי) 332לאחר קוד . א

".(חודשים

כיסוי למשווקים במסגרת חבות ) 310קוד . ב

תשומת לב עורך המכרז כי . יימחק (המוצר

ל אינו רלוונטי לשירותי הספק על פי "הקוד הנ

.המכרז

.הבקשה מקובלת

תקציר 41

מנהלים

נבקש להבהיר כי הקורסים המוצעים על ידינו 'ג2.6.1

הינם בהתאם לתקנון היצרן
.הבקשה מקובלת

בטבלה נדרש שיעור הנחה מינימלי ממחיר 'ה5.3תמחור42

מחירון על כלל מוצרי היצרן לעומת דרישתכם 

בתקציר המנהלים בו מצויין מתן '   ב5בסעיף 

 נתבים בלבד2אופציה לרכישה של 

.  במפגש ספקים הוסבר ששני הנתבים הם חלק מהרכישה העתידית

 2021יוחלפו בשנת  - ASR9010– הוסבר ששני נתבי סיסקו הקיימים 

5.3 של רכש עתידי אופציונאלי למזמין בסעיף $900,000-  והם חלק מה

ל לרכישת שירות "לאור דרישתכם בסעיף הנ'ד5.2תמחור43

לשמונה שנים נבקש לבחון את אחת 

קבלת תשלום מהלקוח : מהאופציות הבאות

לשמונה שנים מראש או לחילופין לשנות את 

?הדרישה לתשלום שנתי מול היצרן 

אנו מבדילים בין תחזוקת יצרן שהיא בגדר . ראה כתב כמויות מעודכן

 דן 5.2סעיף . לבין תחזוקת ספק,  שנים מראש5- חובה לפחות ל

.בתחזוקת ספק

יש לציין שלספק הזכות שלא – ביטוח רכוש 134ביטוח44

לערוך ביטוח זה במלואו או בחלקו בכפוף למתן 

.פטור מאחריות למזמין

.הבקשה מקובלת

אישר קיום 45

ביטוחים

 12" יש להוסיף 332ליד קוד - חבות מוצר 'נספח ו

310כמו כן יש למחוק קוד , חודשים
40ראו שאלה - הבקשה נדחית 

חברת הביטוח שלנו מבקשת לשנות את ב13.3הסכם46

הפוליסה תכסה נזקים בגין הפרת : "הניסוח ל

י "או כשל במוצר שיסופק ע/חובה מקצועית ו

או חבותם המקצועית של עובדיו /הספק ו

לרבות , רשלנות, ואשר אירע כתוצאה ממעשה

."או עובדיו/י הספק ו"מחדל ע

.הבקשה מקובלת

חברת הביטוח שלנו מבקשת לשנות את ג13.3הסכם47

א "הביטוח יורחב לשפות את מחב: "הניסוח ל

או /ולקוחותיה ככל שיחשבו אחראים למעשה ו

".וכל הפועלים מטעמו"ללא , ."מחדלי הספק

הבקשה נדחית

, באספקת שירותי תקשורת מן הסוג המבוקשא12הסכם48

הסעיף בנוסחו , לכן. פוטנציאל הנזק הוא עצום

הנוכחי חושף את המציע באופן שמסכן את 

מבוקש איפוא כי . כדאיות העסקה עבורו

.אחריות הספק תהא לפי כל דין

תשומת לב המציע מופנית לנוסח הסעיף המגביל לנזק . הבקשה נדחית

.ישיר ולסכום

נבקש כי הגבלת האחריות בסעיף זה לא תחול ב12הסכם49

או /ו, רק ביחס לפעולות שנעשו במתכוון

או הפרת חובת /ברשלנות רבתי וכן בגניבה ו

.נאמנות

.הבקשה נדחית

לא מפורט כי יש להצמיד את - ערבות ביצוע 11הסכם50

נודה - הערבות למדד ואילו בנוסח יש הצמדה 

.להבהרה בנדון

החלק השקלי של .  של ההסכם ישונה כך שיכלול הצמדה11נוסח סעיף 

הצמדה בשיעור ) של המפרט 5.0.1המחיר יוצמד בהתאם למופיע בסעיף 

.החלק הדולרי יהיה צמוד לשער הדולר. ( מעליית המדד75%



נספח הסכם51

'ה

ערבות זאת אינה "נבקש להוסיף את המשפט 

".ניתנת להעברה או להסבה

.'המשפט המבוקש כבר מופיע בנוסח כתב הערבות שבנספח ה

נבקש להבהיר כי תקופת השירות למערכת 'א4.3הסכם52

מטעם היצרן הינה החל ממועד האספקה של 

.הנתבים על ידי היצרן אל המציע

תקופת השירות למערכת מטעם היצרן תחל ממועד האספקה של 

.הנתבים על ידי הספק אל המזמין

נבקש להבהיר כי באחריות הלקוח לוודא 2.3מכרז53

 בנתב IOS-XEשהתכונות הנדרשות בגרסת ה 

החדש תואמת את הדרישה להגדרות על פי 

.ההגדרות הקיימות

.הבקשה נדחית

על הספק להסב קינפוג של הנתבים הקיימים  לקינפוג מתאים בנתב 

החדש

נבקש לתקן ולהבהיר האם הכוונה בבולט 'ד2.3מכרז54

 או NBAR"היא ל ' האחרון בתת סעיף ד 

?Juniper– שוות ערך ב/ פונקציה דומה

. לעיל6ראה מענה לשאלה מספר 

אינו מספק  (Cisco)נבקש להבהיר כי היצרן 0.14מכרז55

 96שירות למוצרים הנידרשים לתקופה של 

, ( שנים5) חודשים 60חודשים כי אם עד 

נבקש לאשר תקופה זו כתקופת השירות 

.המקובלת

. לעיל22ראה מענה לשאלה מספר 

נבקש להבהיר כי על הלקוח להעביר לספק 2.4מכרז56

הזוכה כל מידע הנדרש להבנת התצורה 

הקיימת ברשת הנוכחית עם הנתבים הקיימים 

 (ברמת צפייה בלבד)לרבות גישה אל הרשת 

וכמו כן את כל ההבדלים והדרישות בישיבת 

הספק . התנעה לפני הוצאת ההזמנה לספק

הזוכה לא יהיה אחראי לתצורה הסופית לפני 

ביצוע סקר אתר וקבלת כל הפרטים על הרשת 

הקיימת ולפני הוצאת מסמך סיכום תצורה 

מטעם המציעה ואישורו על ידי המזמין כך 

שההזמנה תשקף גם אם ההבדלים והממצאים 

.מהסקר בהתאם לדרישות המציע 

.הבקשה מקובלת

אינו מספק  (Cisco)נבקש להבהיר כי היצרן 2.4.2מכרז57

 96שירות למוצרים הנידרשים לתקופה של 

, ( שנים5) חודשים 60חודשים כי אם עד 

נבקש לאשר תקופה זו כתקופת השירות 

.המקובלת

. לעיל22ראה מענה לשאלה מספר 

האם – נבקש לתקן את חלון השירות הנדרש 2.4.3מכרז58

 כפי שמופיע 8x5 NBDנידרש חלון שירות של 

 2.4.2בכתב הכמויות של הציוד הנדרש בסעיף 

רמת השירות '  על פי סעיף ג24x4או שירות 

.בפרק תקציר המנהלים

על המציע להיערך בהתאם עם ) מהמציע 24/7/4נדרש חלון שירות . 1

.(מלאי ומרכז שירות זמין על פי חלון השירות

 NBDלדוגמה )המציע ירכוש מהיצרן שירות על פי כתב הכמויות . 2

(במקרה המתואר

את " תכסה"מוצע להוסיף לאחר המילה .ב.3.ב13הסכם59

".אחריות על פי דין ל"המילים 

.הבקשה מקובלת

פסקה13הסכם60

 

אחרונ

ה 

לסעיף

לא ) 

ממוס

(פר

אולם אי המצאה "מוצע להוסיף בסוף הסעיף 

של אישור ביטוח כאמור לעיל לא תחשב 

 ימים ממתן 14להפרה יסודית אלא לאחר 

".א"הודעה לספק על ידי מחב

.הבקשה מקובלת

' נספח ו61

להסכם 

אישור )

(הביטוח

סעיף 

חבות 

המוצר

כיסוי ) 310מוצע למחוק את קוד הכיסוי 

שאינו רלוואנטי  (למשווקים בביטוח חבות מוצר

.להתקשרות

.הבקשה מקובלת

נספח ערבות62
?הצעה/ האם ישנה ערבות הגשה 

אין ערבות הגשה

עמוד נספח ערבות63

18

: האם ניתן להוסיף את המילה: פסקה שנייה

...דרישתכם הראשונה בכתב" מקבלת"

.הבקשה נדחית

עמוד נספח ערבות64

18

דרישה : "האם ניתן להוסיף את המשפט

לא תחשב , ל ו או מברק"בפקסימיליה ו או דוא

כדרישה לעניין כתב ערבות זה

.הבקשה מקובלת


