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  3מסמך הבהרות מספר הנדון: 

 מבוא –חלק א 

כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במסמך זה ייחשבו כאילו נכללו במסמכי  .1

 המכרז מלכתחילה, אלא אם נאמר אחרת.

 כל המונחים והמושגים האמורים במסמך זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.ל .2

אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי  .3

מטעמם של המכון או של ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים 

לרבות כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט  היחידים מהאמור במסמכי המכרז

 במסמך זה בלבד ובמסמכי ההבהרות הנוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.

כדי לשנות או לגרוע אמור במסמך זה למעט התיקון המפורט במפורש בחלק ב להלן, אין ב .4

 מסמכי המכרז.מהאמור ב

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ם למסמכי המכרזעדכוניו מענה לשאלות הבהרה –חלק ב 

 תיקונים למסמכי המכרז: .1

 . 12:00בשעה  2020, פברוארל 27ה'  ההצעות במענה להזמנה יתוקן ליום המועד האחרון להגשת: 2מסמכי המכרז, סעיף  .א

מציעים ה(. ללא סימון שינויים)"מעודכן מסומן" ובגרסאות "מעודכן נקי"  המסומנותהמעודכנים, בגרסאות מסמכי ההזמנה וההסכם מצורפים בזאת  .ב

 .להגיש הצעותיהם ע"ג המסמכים המעודכנים ללא סימון השינוייםנדרשים 

 במענה לשאלות ההבהרה שהתקבלו אצל המכון בקשר למכרז שבנדון, המכון מתכבד להשיב כדלקמן: .2

 תשובה שאלה סעיף בהזמנה/הסכם 
תוקף נבקש להגביל בזמן סביר את תקופת ההארכה האוטומטית של  להזמנה 8.1סעיף   .1

 ההצעה על ידי המכון.
 . אין שינוי במסמכי המכרז

 2להזמנה מתייחס למועדי המכרז הקבועים בסעיף  8.1מובהר שסעיף 
ימים בהתאם  120-להזמנה. לעומת זאת, תוקף ההצעה מוגבל ל

 להזמנה. 11.1לאמור בסעיף 
ימים לפני המועד  7מובהר כי שינוי תנאי ההזמנה ייעשה לפחות  לשינויים. נבקש כי תינתן למציע הזדמנות סבירה לעדכן הצעתו בהתאם להזמנה 8.2סעיף   .2

 האחרון להגשת ההצעות. 
 

 נבקש: להזמנה 9.2סעיף   .3

  יום מראש, בכדי שיוכל יוכל  30כי כל הודעה לספק תינתן בכתב לפחות
 להיערך. 

להבהיר כי ביטול זכייה לאחר אספקה, יחייב את המכון בתמורה עבור מה 
או בוצע וכן הוצאות שהוצאו ואינן ניתנות לביטול )כמו תשלומים  שסופק

 לצדדי ג'(.

 השאלה לא ברורה. אין שינוי במסמכי המכרז.  
 

להזמנה מתייחס לשלב של עד  9.2מובהר כי ביטול זכיה על פי סעיף 
 התקשרות עם הספק הזוכה בהסכם. 

 22.10-ו 12.6סעיפים   .4
 להזמנה.
-ו 4.5, 4.4, 3.2סעיפים 

 להסכם. 8.2

שביעות רצון" של מאן דהוא הוא קריטריון סובייקטיבי ובלתי ידוע, המונע 
 מהספק ודאות מסחרית והספק אינו

יכול להתחייב לעמוד בו. כדי להבטיח עמידה בקריטריון זה נבקש להבהיר  
כי המונח "שביעות רצון המכון" במכרז משמעו: "עמידת הספק 

 הסכם".בהתחייבויותיו בהתאם לתנאי ה
 

יובהר כי המונח "שביעות רצון המכון" במכרז משמעו עמידת הספק 
בהתחייבויותיו באופן מלא בהתאם להוראות המכרז על נספחיו, 

  לרבות ההסכם.

 .אין שינוי במסמכי המכרזנבקש כי במקרה של סתירה בין מסמכי ההסכם, יחולו כללי הפרשנות  להסכם 1.5סעיף   .5
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 מוקדם וכו'. המקובלים, לפיהם ספציפי גובר על כללי, מאוחר על
נבקש להבהיר כי ייערך תיאום מוקדם עם הספק באשר למיקום ההעמסה,  להסכם 3.1סעיף   .6

ההובלה והפירוק וכי יהיה עדכון תמורה מתאים במקרה של מיקום רחוק 
 או חריג.

 מקובל.

 אחרי: "להנחת דעתו" נבקש להוסיף: "הסבירה". להסכם.  3.9.1סעיף   .7
 
 
 
 

 .מקובל

מדובר במכרז לאספקת מחשבים וציוד היקפי. יובהר כי הספק אחראי כפי  להסכם 3.10סעיף   .8
האחריות הסטנדרטית הניתנת על ידי היצרן למוצר. אחריות הספק 
לתקינות המוצר היא במסגרת אחריות היצרן. הספק מספק את הטובין כפי 

שיתגלה בהם אלא  והוא אינו יכול להיות אחראי לכל פגם AS ISשהם 
בהתאם ובמגבלות אחריותו של היצרן. כן יש להבהיר כי תקופת האחריות 

 של הטובין תחל במועד אספקתם.

להסכם קובע כי אחריותו של  3.10. סעיף אין שינוי במסמכי המכרז
הספק, כפי שנקבעה בהסכם, לא תגרע מאחריותם של צדדים 

יות הספק )לעניין שלישיים. הסעיף אינו מתייחס כלל להיקף אחר
 להסכם(. 4היקף האחריות כאמור ראו סעיף 

נבקש למחוק את המילים "לדרישות כל דין". מדובר בחומרה המסופקת  להסכם 4.3סעיף   .9
פי הזמנת המכון. הספק אינו אחראי ו/או יכול -בהתאם לתנאי יצרניה ועל

 להיות אחראי להתאמת החומרה לדרישות כל דין.

 . המכרזאין שינוי במסמכי 

מדובר במכרז לאספקת מחשבים וציוד היקפי. יובהר כי הספק אחראי כפי  להסכם 4.4סעיף   .10
האחריות הסטנדרטית הניתנת על ידי היצרן למוצר. אחריות הספק 
לתקינות המוצר היא במסגרת אחריות היצרן. הספק מספק את הטובין כפי 

גלה בהם אלא והוא אינו יכול להיות אחראי לכל פגם שית AS ISשהם 
בהתאם ובמגבלות אחריותו של היצרן. כן יש להבהיר כי תקופת האחריות 

 של הטובין תחל במועד אספקתם.

  יוחלף בנוסח שלהלן: 4.4סעיף 
הספק יהא אחראי לאיכות הטובין בהתאם לתנאי האחריות ותקופת "

האחריות של יצרן המוצר, שעל הספק לציין במפורש במסגרת הצעת 
"(; במסגרת האחריות, הספק יחליף את כל י האחריותתנאהספק )"

המוצרים הפגומים, ו/או שהינם בניגוד לאמור בהסכם זה במוצרים 
אחרים חדשים תחתם, מבלי שיהיה זכאי לכל תמורה שהיא, וזאת 

 בתוך שלושה ימי עבודה מיום דרישתו הראשונה של המכון" 
אם לתנאי האחריות של היצרנים. כאמור, התחייבות הספק היא בהת להסכם 4.6סעיף   .11

יובהר כי המכון לא יבצע ביצוע עצמי אלא אם ביטל את ההסכם וכי לפני 
 הביצוע העצמי תינתן לספק הודעה בכתב ושהות סבירה לתקן את ההפרה.

בכל מקרה, נבקש להבהיר כי הספק לא יהיה אחראי לפעולות ו/או 
 ק.ידי הספ-להשלכות ו/או לתוצאות ביצוע שאינו  על

: "לא מילא הספק אחר נוסח תחילת הסעיף יתוקן באופן הבא
זה תוך זמן סביר בנסיבות העניין, יהא  4הוראות המכון כאמור בסעיף 

 המכון רשאי לבצע כל פעולה שתידרש במקום הספק והספק..."

נבקש למחוק את הסיפא או לחילופין, להבהיר כי הוויתור כפוף לנכונות  להסכם 5.2סעיף   .12
 ות המידע שנמסר לספק.ומלא

 .אין שינוי במסמכי המכרז
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מאחר שמדובר במוצרי צד ג', נבקש להכפיף את ההצהרה למיטב ידיעת  להסכם 5.4סעיף   .13
 הספק.

 ". למיטב ידיעת הספקיתווספו המילים " 5.4מקובל. בתחילת סעיף 

 . ין שינוי במסמכי המכרזא אחרי: "אספקתם" נבקש להוסיף: "החלים על ספק הטובין". להסכם 6.5סעיף   .14
נבקש להבהיר כי במקרה כאמור, תשולם לספק מלוא התמורה עבור  להסכם 7.2סעיף   .15

הטובין שסיפק למכון, או שרכש עבור המכון מבלי שניתן לבטל את 
 הרכישה.

מקובל, ובלבד שהספק יציג הוכחה בכתב בגין הטובין שהספק רכש 
וכי הטובין יסופקו בפועל עבור המכון ולא ניתן לבטל את הרכישה, 

 למכון בהתאם להוראות ההסכם. 
 מקובל.  יום כמקובל. 60 -נבקש לשנות ל להסכם 7.3.2סעיף   .16
 .מקובל אחרי: "חלקם" נבקש להוסיף: "המהותי". להסכם 7.3.3סעיף   .17
 .מקובל אחרי: "סבור" נבקש להוסיף: "באופן סביר". להסכם 7.3.4סעיף   .18
 .אין שינוי במסמכי המכרז מקום: "הואשם" נבקש לכתוב: "הורשע".ב להסכם 7.3.5סעיף   .19
במקום: "מוחלטת" נבקש לכתוב: "בדרגה של שמירה שאינה נופלת  להסכם 9.1סעיף   .20

מהסטנדרטים של השמירה שהוא נוקט לגבי מידע סודי שלו ובכל מקרה לא 
 פחות מהסטנדרטים המקובלים של שמירת סודיות."

 .מקובל

)חדש( להסכם: "התחייבויות הספק לא יחולו בגין מידע  9.5להוסיף סעיף  סכםלה 9סעיף   .21
ידי המכון; )ב( -או מסמכים אם: )א( היו בידיעת הספק לפני גילויו לו על

הוא או הפך נחלת הכלל )שלא כתוצאה מהפרת התחייבות הספק המידע 
ון לצד לסודיות(; )ג( הגיע אל הספק כדין מצד שלישי או שנמסר על ידי המכ

ידי הספק באופן עצמאי שלו עצמו -שלישי ללא חובת סודיות; )ד( פותח על
( שהצטברו know-howאו שהוא ידע, רעיונות, תפישות וניסיון מקצועיים )

 פי דין.-בידי הספק; ו/או )ה(  גילויו נדרש על

 בנוסח הבא:  9.5להסכם יתווסף סעיף 
בגין מידע או מסמכים  זה לא יחולו 9"התחייבויות הספק על פי סעיף 

)א( היו בידיעת הספק לפני   שהספק יכול להוכיח לגביהם בכתב כי:
ידי המכון; )ב( הוא או הפך נחלת הכלל )שלא כתוצאה -גילויו לו על

מהפרת התחייבות הספק המידע לסודיות(; )ג( הגיע אל הספק כדין 
 ידי-מצד שלישי שלא חב חובת סודיות כלפי המכון; )ד( פותח על

פי דין, ובלבד -הספק באופן עצמאי שלו עצמו ו/או )ה(  גילויו נדרש על
שהספק נתן על כך הודעה למכון זמן סביר מראש, אם אין מניעה לכך 
על פי דין, על מנת לאפשר למכון להתגונן מפני דרישה כאמור, וכן כי 
הספק יגלה רק את החלק הנדרש לגילוי על פי חוות דעת היועץ 

 פק."המשפטי של הס
 נבקש: להסכם 10.1סעיף   .22

 פי דין".-במקום: "אחריות מלאה", לכתוב: "על 

   ."אחרי: "נזק" נבקש לכתוב: "לגוף או לרכוש מוחשי 

 ."אחרי: "האמצעים" נבקש להוסיף: "הסבירים 

  בכל מקרה, יובהר כי אחריות הספק לביצוע ההסכם תחול רק ככל
ו/או בנסיבות  שהדברים נגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של הספק

 שבשליטה סבירה של הספק.

 יוחלף בנוסח שלהלן:  10סעיף 
 . אחריות ושיפוי10"

הספק יישא באופן באחריות מלאה, לפי כל דין, למתן  10.1
השירותים, ולכל נזק והוצאה הקשורים באספקת השירותים בהתאם 
להסכם זה על ידו, איכותם, תקלות או הפרעות במתן השירותים או 

 כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק. שנגרמו
הספק יהא אחראי לכל נזק, הוצאה, אובדן הפסד או חיוב כלשהו  10.2

אשר יגרמו למכון או למי מטעמו או לצד ג' כלשהו )לרבות עובדי 
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הספק או מי מטעמו(, כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק, עובדיו, 
 אליהם. שלוחיו, או מי מטעמו, תוך כדי מתן השירותים או בקשר

הספק מתחייב בזאת, כי ישפה ויפצה את המכון, בגין כל נזק  10.3
ישיר, הוצאה, אובדן, הפסד או כל חיוב אחר שיגרמו לו, ובגין כל 
טענה או תביעה או דרישה שתועלה כנגדו, לרבות הוצאות משפטיות 
סבירות, כתוצאה ממתן השירותים על ידו, או כתוצאה ממעשה או 

מי מטעמו שהם בניגוד להסכם זה, או עקב מצג לא מחדל שלו או של 
נכון או לא מלא או מצג שהוצג על ידו בהעדר הרשאה. המכון יודיע 
לספק על דרישה או תביעה כאמור בסמוך למועד קבלתה, ויאפשר לו 
להתגונן מפניה. כמו כן, המכון לא יתפשר בכל תביעה שהמכון זכאי 

ת הסכמת הספק מראש ובכתב בגינה לשיפוי על פי סעיף זה ללא קבל
ובכל מקרה לא יתחייב ולא יקבל בשם הספק כל התחייבות אשר 
עשויה להטיל עליו אחריות או חבות כלשהי, ללא הסכמת הספק 

 מראש ובכתב, אשר לא תימנע אלא מטעמים סבירים.
על אף האמור לעיל, הספק לא יישא באחריות לכל נזק עקיף,  10.4

שייגרם למכון ו/או מי מטעמו ו/או לצד  תוצאתי, מיוחד או עונשי
שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה ואובדן רווח. כמו כן, הספק לא 
יהיה אחראי בנסיבות שהן כתוצאה מאירוע של כוח עליון ו/או לנזק 
שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל שנעשה על ידי של המכון ו/או מי 

תנאי האחריות של  מטעמו ברשלנות או בזדון. בגין המוצרים יחולו
 יצרניהם."

23.   
 להסכם 10.2סעיף 

 
 נבקש:

 ;"למחוק את המילה "לפצות 
להוסיף בסוף הסעיף: "כל שיפוי או פיצוי מטעם הספק כפוף לקבלת פס"ד 
חלוט הקובע אחריותו ולכך שהמכון יעניק לספק את השליטה על ניהול 

שר כאמור ההגנה ו/או המו"מ לפשרה בקשר עם כל תביעה כאמור, ולא יתפ
ללא הסכמת הספק מראש ובכתב ובכל מקרה לא יתחייב ולא יקבל בשם 

 הספק כל התחייבות אשר עשויה להטיל עליו אחריות או חבות כלשהי".

 . 22ראו תשובה לשאלה 

נבקש להבהיר כי המכון יישא באחריות לדרישותיו, הוראותיו והנחיותיו.  להסכם 10.3סעיף   .24
ראה או הנחיה ע"י המכון או מי מטעמו, שלפי אם הספק יידרש לביצוע הו

שיקול דעתו של הספק אין לבצעה, הספק לא יישא באחריות לתוצאות או 

 .22ראו תשובה לשאלה 
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 השלכות ביצוע ההוראה או ההנחיה האמורות.
 )חדש( להסכם10.4להוסיף סעיף  סעיף מוצע להסכם  .25

הגבלת אחריות נבקש להוסיף סעיף חדש הקובע, כמקובל, הוראות בדבר 
הספק, כדלקמן: "הספק לא יישא באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד 
או עונשי שייגרם למכון ו/או מי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות 
אובדן הכנסה ואובדן רווח. בכל מקרה, גבול אחריות הספק בגין נזק 

מה כלשהו, לא יעלה על תקרה כוללת ומצטברת של סך התמורה ששול
לספק בפועל על פי ההסכם בחצי השנה שקדמה לקרות האירוע. הגבלות 
האחריות כאמור תחולנה לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר 
תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, למעט תביעות שעילתן נזק גוף, נזק 
לרכוש מוחשי או נזק שנגרם בזדון. כמו כן, הספק לא יהיה אחראי 

נסיבות שאינן בשליטה סבירה של הספק ו/או כתוצאה מאירוע של כוח ב
עליון ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של המכון ו/או מי מטעמו. בגין 

 המוצרים יחולו תנאי האחריות של יצרניהם."

 .22ה לשאלה ראו תשוב

 נבקש: להסכם 12סעיף   .26

 אינו  לקבוע כי לא ייגבו פיצויים בגין אי אספקה מסיבות שמקורן
 בספק.

  ימי עבודה לפני  14כי תינתן הודעה מראש עם אפשרות לתיקון בת
 גביית פיצויי פיגורים.

  נבקש להגביל בתקרה את סך כל הפיצויים שישולמו, אשר כמקובל אינו
מערך  5%מערך הטובין שלא סופקו, ובסה"כ בגין כלל  10%עולה על 
 ההסכם.

 מקובל. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

 נוי במסמכי המכרז. אין שי  

נבקש לקבוע כי בכל מקרה יקוזזו סכומים קצובים ושאינם שנויים  להסכם 13.2סעיף   .27
ימים מראש  14במחלוקת בלבד מכוח הסכם זה בלבד, לאחר הודעה בת 

 ובכתב לספק.

 .אין שינוי במסמכי המכרז

 13.4-ו 13.3סעיפים   .28
 להסכם

מחוק את הסיפא. לא תקין במקום: "מכרעת" נבקש לכתוב: "לכאורה" ול
 שרישומים של צד אחד לחוזה ימנעו ממשנהו לשמור על זכויותיו

 יוחלף בנוסח שלהלן:  13.3נוסח סעיף 
חשבונותיו של המכון בדבר נזק ו/או הוצאה שנגרמו לו כאמור "

 "ישמשו כראיה מוסכמת ומכרעת לנזקו של המכון
 . מקובל הספק יכול להתחייב למיטב הידיעה בלבד.מאחר שמדובר במוצרי צד ג',  להסכם 17.1סעיף   .29
מדובר במכרז לאספקת מחשבים, החלפת עובדי הספק אינה רלוונטית  להסכם 18.2סעיף   .30

 במכרז כזה, נבקש למחוק את הסעיף.
 יימחק.  18.2מקובל. סעיף 
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נבקש להוסיף לאחר המילה "ייקבע" את המילים "בפסק דין חלוט של  להסכם 18.4סעיף   .31
שות שיפוטית מוסמכת". כמו כן, נבקש להוסיף בסוף הסעיף "המכון ר

יודיע לספק בכתב על דרישה או תביעה כאמור מיד לאחר מועד קבלתה, 
יאפשר לספק להתגונן מפניה, יעניק לספק את השליטה על ניהול ההגנה 
מפני תביעה כאמור והמכון לא יתפשר בכל תביעה כאמור ללא קבלת 

ובכתב ובכל מקרה לא יתחייב ולא יקבל בשם הספק הסכמת הספק מראש 
 כל התחייבות אשר עשויה להטיל עליו אחריות או חבות כלשהי".

 יתווסף המשפט הבא: 18.4בסוף סעיף 
"המכון יודיע לספק על דרישה או תביעה כאמור בסמוך למועד 
קבלתה, ויאפשר לו להתגונן מפניה. כמו כן, המכון לא יתפשר בכל 

ון זכאי בגינה לשיפוי על פי סעיף זה ללא קבלת הסכמת תביעה שהמכ
הספק מראש ובכתב ובכל מקרה לא יתחייב ולא יקבל בשם הספק כל 
התחייבות אשר עשויה להטיל עליו אחריות או חבות כלשהי, ללא 
 הסכמת הספק מראש ובכתב, אשר לא תימנע אלא מטעמים סבירים."

  
ונים, חתכים ואינפורמציה סטטיסטית" נבקש להוסיף: אחרי: " תיעוד, נת להסכם 19.1סעיף   .32

 "ככל שזמינים מטעם יצרני הטובין".  
. לא מדובר בהכרח אך ורק במידע שזמין אין שינוי במסמכי המכרז

מטעם יצרני הטובין. למשל, ייתכן והמכון יבקש מידע סטטיסטי 
 אודות כמויות הציוד שסופק לו על ידי הספק. 

צעת להזמנה ה 1נספחב'  .33
 מחיר

אשר נמצאים  8נבקש את בדיקתכם לעדכון עבור דרישת המעבדים מדור 
 במחסור גדול בשוק עקב בעיות אספקה של אינטל.

ומעלה על מנת  9נבקש כי תשקלו להגביל את הדרישה למעבדים מדור 
 למנוע לנו ולכם קשיים אופרטיביים בעתיד.)זה לכלל היצרנים(.

 מקובל.
 מעודכן. 1בהתאם. מצורף נספח ב להזמנה יעודכן 1נספח ב

-מחשבים -1סל מס'   .34
 מחשב נייד

נבקש את בדיקתכם ועדכון עורך המכרז בדרישתכם ציינתם משקל מינימלי 
 ק"ג. 1.67ק"ג. נבקש להציע מוצר שמשקלו ההתחלתי  1.6של 

לא יעלה   המקסימאלי להזמנה יעודכן כך שהמשקל 1מקובל, נספח ב
 ק"ג. 1.9על 

 
 12.8-ו 1.2סעיפים   .35

-ו 4.7להזמנה וסעיפים 
 לנספח ב' להזמנה 4.9

מובהר כי האמור בסעיפים אלה כפוף לכך שהמכון שהמידע שהועמד  נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "ככל שהאמור בהן נכון ומדויק".
מטעם המכון לאחר בדיקה סבירה וללא רשלנות של המכון או מי 

 מטעמו.
להזמנה  1.7סעיפים   .36

 להסכם 2.3יף וסע
נבקש כי במקרה של פיצול ההצעה, תינתן למציע אפשרות לביטול או 
לתמחור מחדש של הצעתו. בנוסף, במקרה כזה ישא המציע באחריות רק 

 ביחס לחלק אשר יסופק על ידו.

במקרה של פיצול רכישת הטובין בין כמה מציעים, כל מציע יישא 
 לחלק שסופק על ידיו.באחריות על פי מסמכי ההזמנה וההסכם ביחס 

 
מאגר הספקים כולל שני ספקי מסגרת ועל כן במקרה של פיצול 
הזמנת הטובין לא תינתן למציע אפשרות לביטול או לתמחור מחדש, 
אלא ההצעה תתפצל כאמור במסמכי ההזמנה ובהתאם לשיקול דעת 

 המכון.
דיפות בין מסמכים נבקש לקבוע קריטריונים אובייקטיביים לקביעת ע להזמנה  1.9סעיף   .37

)למשל הוראה ספציפית תגבר על הוראה כללית(, במקום הקנית סמכות חד 
 צדדית למכון ליישב את הסתירה לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 .אין שינוי במסמכי המכרז

 לעיל. 4ראה תשובה מספר וטין, "לשביעות רצונו המלא של המכון" הינו קריטריון סובייקטיבי לחללהזמנה  12.6סעיף   .38
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 4.5-ו 4.4וסעיפים 
 להסכם

ומטבע הדברים, יקשה על המציע להיערך בהתאם על מנת להבטיח עמידה 
בקריטריון זה. לפיכך מוצע להחליף הגדרה זו בהגדרה אובייקטיבית, לפיה 
"שביעות רצון המכון" משמעותו: ביצוע התחייבויות המציע בהתאם לתנאי 

 החוזה ונספחיו.

נבקש כי האמור בסעיף זה יחול רק ככל שלמציע ישנה אחריות לנזק על פי  להזמנה 12.10סעיף   .39
דין. כמו כן, נבקש להוסיף אחרי המילים "בגין כל נזק" את המילים "ישיר 
ומוכח" ולמחוק את המילים "או מכללא" שכן המציע יבצע את 
התחייבויותיו בהתאם לכתוב במפורש במסמכי המכרז )בשים לב שהוא 

 תו בהתבסס על המידע בהסכם ובמסמכי המכרז(.מתמחר את הצע

המילים "במפורש או מכללא" תימחקנה מהסעיף. למעט האמור אין 
 שינוי במסמכי המכרז. 

בנוסף להגדרת גוף ציבור מבקשים להוסיף גם גופים פיננסים כגון: בנקים  להזמנה 17.1סעיף   .40
 וכ"ו

 .אין שינוי במסמכי המכרז

 . אין שינוי במסמכי המכרז יום מקבלת הזמנת העבודה 14ם לשנות את זמן אספקת הציוד לעד מבקשי להזמנה 22.2סעיף   .41
 21.5-ו 21.4סעיפים   .42

 להסכם 3.10-להזמנה ו
נבקש לתקן את הסעיף כך שיובהר כי אחריות הספק לאיכות, תיקונים 
והחלפת טובין כאמור בסעיפים אלו תהא בכפוף להוראות רישיון ציוד 

 סגרת האחריות של היצרן.היצרן וכן למ

 . 10-ו 8ראה תשובות לשאלות 

נבקש להגביל את זכות הקיזוז לתשלומים עפ"י חוזה זה בלבד, וכן נבקש  להזמנה 24.2סעיף   .43
 ימים טרם ביצוע הקיזוז. 7הודעה מראש ובכתב של 

 ימים מראש טרם ביצוע הקיזוז.   7תינתן לספק  התראה של 

חלק ד' להזמנה )פסקה   .44
 ונה מתחת לטבלה (אחר

האמור בפסקה זו איננו מקובל. תכולת השירותים תהא בהתאם לאמור 
במפרט והמפרט ממצה את השירותים אשר נדרש הספק לספק. שינויים 
ותוספות אשר יידרשו על ידי המזמין, במידה ויידרשו, יידונו לפי נוהל 

ים בקשת שינויים או לפי מנגנון גריעה/הוספה ואולם תכולת השירות
צריכה להיות מוגדרת באופן מדויק ובהיר. בהתאם לכך נבקש למחוק 

 פסקה זו.
 

 .אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש לקבוע קריטריונים אובייקטיביים לקביעת עדיפות בין מסמכים  להסכם 1.5סעיף   .45
)למשל הוראה ספציפית תגבר על הוראה כללית(, במקום הקנית סמכות חד 

 ההוראה העדיפה. צדדית למכון לקבוע את
 
 
 

 .אין שינוי במסמכי המכרז

 להסכם 3.8סעיף   .46
 ."יש לכתוב "לפצות" במקום "לשפות  .מקובל 
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  5נבקש כי ביצוע באמצעות אחר יהא לאחר מתן הודעה בכתב בת 
ימים ואפשרות לתיקון על ידי הספק. כמו כן, יובהר כי בכל מקרה 

 .הספק לא יהא אחראי לטובין/לשירותים שלא סופקו על ידו

  לעיל. 11ראו תשובה לשאלה 

נבקש כי במקרה של ביטול הזמנת טובין כאמור בסעיף זה, ישולמו לספק  להסכם 3.9סעיף   .47
הוצאות/הזמנות שאינן ניתנות לביטול. כך, אם הספק שילם עבור הטובין 
ולא יכול להחזירם ליצרן, והמכון ביטל את הזמנת הטובין, עדיין יישא 

 ובין שלא ניתנה להחזיר.המכון בעלות הט

 .15ראו תשובה לשאלה 

 7.3.8-ו 3.9.1סעיפים   .48
 להסכם

 .לעיל 7ראו תשובה לשאלה  נבקש למחוק את המילים "להנחת דעתו" המהוות קריטריון סובייקטיבי.

 4.6-ו 3.11סעיפים   .49
 להסכם

ימים ואפשרות לתיקון ההפרה טרם  7נבקש כי תינתן התראה בכתב בת 
 יטול ההסכם כאמור בסעיף זה. ביצוע עצמי/ב

 נבקש להוסיף אחרי המילה "הנזקים" את המילה "הישירים".

 בכל מקרה יובהר כי הספק לא יהא אחראי לשירותים שלא בוצעו על ידו.

 לעיל. 11ראו תשובה לשאלה 

הספק מספק מוצר מדף, ואינו יכול להתחייב לאי הפרת זכויות קניין רוחני  להסכם 5.4סעיף   .50
ד שלישי מאחר והוא איננו היצרן. לאור האמור, נבקש למחוק סעיף של צ

 זה.

 לעיל. 13ראו תשובה לשאלה 

 ".35" במקום "סעיף 5יש לכתוב "סעיף  להסכם 5.9סעיף   .51
 
 

 .מקובל

 א ]חדש[5סעיף  סעיף מוצע להסכם  .52

 נבקש להוסיף סעיף של התחייבויות המכון כדלקמן: 

  —המכון 

בכל מידע, נתונים, תיעוד, זמן מחשב,  יתן לספק גישה ושימוש (1)
מתקנים, שטח עבודה ושירותי משרד, אשר לדעת הספק יש צורך 

 בהם. 

ימנה נציג שיאפשר קשר מקצועי ומהיר עם הספק, ואשר יהיו לו  (2)
 הידע והסמכות לחייב את המכון.

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

 . סמכי המכרזאין שינוי במ ה של הפרה יסודית שלא נבקש כי סיום ההתקשרות יהא רק במקר  להסכם 7.2סעיף   .53
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יום על ידי הספק. לחילופין, נבקש כי סיום  14תוקנה תוך 
 יום לפחות.  90ההתקשרות יהא בהודעה בת 

  בכל מקרה, נבקש כי ישולמו לספק תשלומים בגין הזמנות שאינן
ניתנות לביטול וכן עבור השירותים/הטובין שסופקו בפועל עד 

 למועד סיום ההתקשרות.

  15ראו תשובה לשאלה. 

 יתוקן בנוסח שלהלן:  7.3.4נוסח סעיף  נבקש למחוק את המילים "המכון סבור" ולכתוב במקום "הוכח". להסכם 7.3.4סעיף   .54
יש למכון יסוד סביר להניח כי הספק אינו יכול לקיים את "

 "התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ובמועדן
נבקש להוסיף אחרי המילים "שיש עמה קלון" את המילים "ככל שיש בכך  םלהסכ 7.3.5סעיף   .55

 להשפיע על ביצוע השירותים".
 .אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש כי ישולמו לספק תשלומים בגין הזמנות שאינן ניתנות לביטול וכן  להסכם 7.6סעיף   .56
 עבור השירותים/הטובין שסופקו בפועל עד למועד סיום ההתקשרות.

 

 .15או תשובה לשאלה ר

 להסכם 9.1סעיף   .57
  נבקש למחוק את המילים "ובכל זמן שהוא" ולכתוב "למשך תקופה

 שנים מיום סיום ההסכם".  3בת 

  נבקש להחיל את החריגים להתחייבות לשמירת סודיות המפורטים
הצהרות המציע  –לנספח ב' להזמנה  4.5והמבוקשים ביחס לסעיף 

 ן(.והזמנת המציע )ראו גם להל

 יוחלף לנוסח שלהלן:  9.1סעיף 
הספק מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע מסחרי "

פה, מכל סוג שהוא, שיגיע -או אחר, מפורט או כללי, בכתב או בעל
לידיו או לידיעתו או לחזקתו, במישרין או בעקיפין, בתקופת ההסכם 

ויותיו על פי עם המכון או מי מטעמו, אספקת הטובין וקיום התחייב
"(, וימנע מכל פרסום או גילוי של המידע בכל דרך המידעהסכם זה )"

  שהיא ולתקופה של שבע שנים לאחר סיום ההסכם.
זה, לא  9למרות האמור לעיל, יובהר כי התחייבויות הספק על פי סעיף 

יחולו על מידע אם הוא מידע כמפורט להלן: )א( מידע שהיה חלק 
ויו לספק או נעשה חלק מנחלת הכלל לאחר מנחלת הכלל לפני גיל

גילויו לספק שלא עקב הפרת התחייבות ההספק על פי הסכם זה; )ב( 
מידע אשר היה בידי הספק; )ג( מידע שהגיע לרשות הספק מצד 
שלישי, ללא התחייבות לשמירת סודיות, ואשר גילויו לידיו אינו מפר 

פי המכון לגבי התחייבות לשמירת סודיות שיש לאותו צד שלישי כל
אותו מידע; או )ה( מידע שפותח או נרכש בנפרד ובאופן עצמאי על ידי 

 "הספק.
 . 57אין שינוי במסמכי המכרז. ראו תשובה לשאלה  שנים מיום". 3נבקש לכתוב לאחר המילים "גם לאחר" את המילים " להסכם 9.4סעיף   .58

 
 .22 ראו תשובה לשאלהדין. הטלת אחריות בלעדית על אחריות הצדדים מתבקשת להיות על פי  להסכם 10.1סעיף   .59
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הספק מטילה אחריות רחבה מעבר לזו שבדין בשים לב שאחריות זו אינה 
בת ביטוח. לפיכך, נבקש למחוק את המילה "מלאה" ולכתוב במקום "על פי 

 דין". 

 נבקש למחוק את המילים "או בעקיפין" בכל מקום בו מופיעות בסעיף זה. 

" ונבהיר כי אחריות הספק מוגבלת נבקש למחוק את המילים "או עקיפים
 לנזקים ישירים בלבד.

 18.4-ו 10.2סעיפים   .60
 להסכם

נבקש לקבוע כי חובת השיפוי תיכנס לתוקפה עם מתן פס"ד חלוט של 
ערכאה שיפוטית מוסמכת, בכפוף לכך שהמכון העביר לספק את השליטה 

ייע לספק ככל שנדרש על ידו הבלעדית בניהול ההגנה ו/או מו"מ לפשרה, ס
באופן סביר ולא התפשר בכל תביעה ו/או דרישה כאמור ללא קבלת 

 הסכמת הספק לכך בכתב.

 

 

 

 .31-ו 22ראו תשובה לשאלות 

]חדש[: "על אף האמור בכל דין או הסכם, המציע ו/או  10.4נבקש להוסיף סעיף מוצע להסכם  .61
יישא באחריות לכל נזק מי מטעמו יישא באחריות לנזק ישיר בלבד ולא 

עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם למכון ו/או לצד שלישי כלשהו, 
לרבות אובדן הכנסה, אובדן נתונים, אובדן נתונים, שחזור תוכנות ו/או 
עלויות השבתה, הפסד רווח ו/או פגיעה במוניטין וכיוצ"ב. בכל מקרה, גבול 

לא יעלה על תקרה כוללת אחריות המציע לשיפוי בגין נזקים כלשהם, 
החודשים  12ומצטברת של סך התמורה המגיעה למציע על פי חוזה, במהלך 

אשר קדמו לתביעה. הגבלות האחריות כאמור תחולנה לגבי כל תביעה מכל 
 סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת".

 . 25ראו תשובה לשאלה 
 

להגביל את זכות הקיזוז לתשלומים עפ"י חוזה זה בלבד. כמו כן נבקש  להסכם 12.2סעיף   .62
 ימים טרם ביצוע הקיזוז. 7נבקש הודעה מראש ובכתב של 

 .43ראו תשובה לשאלה 
 

 להסכם 13.2סעיף   .63
  נבקש כי קיזוז יהיה מסכומים קצובים בלבד. כמו כן, נבקש למחוק

 . 12.2את המילים "או אחרת", ראו בקשתנו לעיל בסעיף 

 אשר לחילוט הערבות, נבקש לקבוע כי חילוט ערבות הביצוע ב
יתבצע רק במקרה של הפרה יסודית שלא תוקנה לאחר קבלת 
התראה בכתב על כך מאת המכון, ולאחר שניתנה לספק שהות 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

 יתוקן לנוסח  12.3. סעיף אין במכרז דרישה לערבות ביצוע
 שלהלן: 

אין בפיצוי כדי למנוע מהמכון כל סעד או תרופה אחרים לפי דין או "
 " הסכם זה.
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סבירה לתיקון הטעון תיקון. בהקשר זה נבקש לקבוע כי יחולטו 
ה פיצוי רק סכומים בגין נזקים שהוכחו, וכי הערבות לא תהוו

 מוסכם.  

 

 .אין שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק את המילה "לפצות". להסכם 18.4סעיף   .64
 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "ויראו במעשה ו/או מחדל אלו  להסכם 18.5סעיף   .65
 כאילו בוצעו על ידי הספק".

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

 
 

לנספח ב  4.5סעיף 
 9.1להזמנה וסעיף 

 להסכם

  נבקש למחוק את המילים "לתקופה בלתי מוגבלת" ולכתוב במקום
 שנים מיום סיום ההתקשרות". 3"עד 

 הוסיף חריגים נוספים, כך שחובת הסודיות לא תחול גם על נבקש ל
מידע שהיה מצוי בחזקתו של הספק קודם לגילוי ע"י המכון ללא 
הפרת חובת שמירת סודיות; ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ע"י 
הספק; ו/או מידע שנמסר לספק ע"י צד ג' ללא הפרת חובת 

מסגרת תכולת סודיות; ו/או מידע אשר יוצר על ידי המציע ב
העבודה על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי, כללי לרבות ידע מקצועי, 

וכו', ואינו מהווה פיתוח  know-howשיטות עבודה, מתודולוגיה, 
 ייחודי עבור המכון.

 . 57ראו תשובה לשאלה 
 

 אין שינוי במסמכי המכרז.  –בנספח ב להזמנה  4.5ביחס לסעיף 

לנספח ב'  4.8סעיף   .66
 להזמנה

מור, תכולת השירותים תהא בהתאם לאמור במפרט השירותים. לפיכך, כא
נבקש למחוק את המילים "וכן כל התחייבות ו/או שירות אחרים גם אם לא 
פורטו במפורש ואשר קשורים באופן ישיר או עקיף לביצוע התחייבויותיו 

 על ידו".

 . אין שינוי במסמכי המכרז
 

לנספח ב'  4.10סעיף   .67
 להזמנה

 .אין שינוי במסמכי המכרז כתוב "בעל שליטה" במקום "בעל עניין".נבקש ל

בנספח ג'  6שורה   .68
 להזמנה

מאחר והמציע הינו חברה ציבורית שמניותיו נסחרות בבורסה לני"ע בתל 
 אביב, נבקש לכתוב את בעלי השליטה ופרטיהם.

 
 
 
 
 
 

 .מקובל
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נספח ד'  –אישור רו"ח   .69
 להזמנה

ר רו"ח כפי שמובאת במסמך זה שכן רו"ח נבקש למחוק את חתימת אישו
יכול לתת אישור רק על נושאים שהם בתחום עיסוקו המקצועי, ואינו יכול 
לאשר המלצות, חוות דעת וכן מחזור כספי מתחום פעילות בנוסח המופיע 
בנספח זה. נבקש לאפשר להגיש במקום אישור רו"ח בהתאם להוראת 

חשבון אודות המציע" כמקובל,  שעניינה "אסמכתאות מרואה 7.24.1תכ"ם 
שזו לשונו ]האישור יודפס על נייר  7.24.1.2בהתאם לנוסח המצוי בטופס ט' 

 לוגו של משרד רוה"ח[:

 

 תאריך:_______________
 לכבוד

 ______________ )שם המציע(
מחזור כספי של תחום פעילות )או כל מידע אחר הנדרש כדוגמת הנדון : 

ור וכו'(  לכל אחת מהשנים מספר לקוחות, היקף ייצ
 (1וביום ______ ) -31.12.20xxשנסתיימו ביום 

אנו משרד רו"ח _____________________, רואי החשבון המבקר של 
________ )להלן "המציע"( )החברה המגישה הצעה למכרז ________(, 
מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של המציע בדבר 

המכרז( הכלולה בהצעה למכרז ______________)בהתאם לדרישות 
( המצורפת בזאת 1__________ של המציע המתייחסת לתאריכים )

 ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. 
הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה 

 על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו.
בישראל ונקטנו את  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות.  הביקורת 
בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה 
מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה  מדגמית של ראיות התומכות 
בסכומים ובמידע שבהצהרה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי 

בונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה החש
של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים 

 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו, ההצהרה בדבר _________ משקפת באופן נאות מכל הבחינות 

 עליהם התבססה.את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות  המהותיות

 מובהר כי ניתן לספק אישור חלופי גם בנוסח המצוי בהוראות התכ"ם. 
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 בכבוד רב,
________________________ 

 רואי חשבון                                                                                 
הצהרות, די בחתימת אחד נבקש להוסיף כי לצורך חתימה על תצהירים/ נספח ז' כללי  .70

 ממורשי החתימה.
מובהר שזכויות החתימה, לרבות חתימה על תצהירים, יהיה בהתאם 

 לזכויות החתימה של המציע.
נבקש   מיום שליחת הבקשה מנציג המכון,  ימי עסקים 5הציוד יסופק תוך  להזמנה 22.2סעיף   .71

  ת ההזמנה.מיום קבל  ימי עסקים 5הציוד יסופק תוך   לעדכן את הנוסח
 

מקובל, המילים "מיום שליחת ההזמנה" יוחלפו במילים "מיום 
 קבלת ההזמנה"

 
 
 
 
 

שעות  48. אספקת טובין שלא במועד , מדד נדרש " תוך 1סעיף   SLAטבלת  1סעיף  24.3סעיף   .72
נבקש למחוק את   וכו', שעות  48מיום שליחת ההזמנה על ידי המכון + 

ע"י המכון" , שהרי זמן האספקה כמור  המילים "מיום שליחת ההזמנה
שעות לאחר  48ולעדכן את הנוסח  ימי עסקים,  5הינו  22.2לעיל בסעיף 

  הודעת המכון על אי אספקה/ אספקה חלקית.

 24.3מקובל, הנוסח המפורט להלן יחליף את הנוסח הקיים בסעיף 
  – 1להזמנה, סעיף 

 חלקית.שעות לאחר הודעת המכון על אי אספקה/אספקה  48

לכל ₪  20אי מענה טלפוני של נציג הספק, סכום פיצוי מוסכם מראש,  3סעיף  24.3סעיף   .73
מענה חוזר שיחה שלא נענתה החל מהשיחה השלישית, נבקש להוסיף כי 

 יחשב כאילו השיחה נענתה. SMSבמסרון 

 מקובל.

זמן הערכות ראשונית לאחר הודעת זכיה, לא מצאנו סעיף במכרז או  כללי  .74
  המודיע על זמן התארגנות ראשונית מראש לאחר הודעת זכיה,  הסכםב

כי זמן ההתארגנות הראשונית   )כמקובל בכל המכרזים( ולכן נבקש להוסיף
ימי עסקים . לאחר זמן  45תעמוד על  לאחר קבלת הודעת הזכייה 

ימי עבודה  5ההתארגנות הראשונית כאמור במכרז זמני האספקה יעמדו על 
. 

 בנספח ב להזמנה יוחלף בנוסח הבא: 3ף נוסח סעי
 ימים קלנדריים  14"לאחר קבל הודעת הזכייה, יהיו לזוכה 

"( להעביר כל מסמך ואישור שנדרש על פי ההסכם, המועד הקובע)"
 לרבות ערבות או ביטוח, אם נדרשו בהסכם.

סל  –להזמנה  1נספח ב  .75
 מחשבים 1מס' 

נבקש לאשר   VGA+ HDMI: יציאות מסך 2: מחשב נייח 1מחשב נייח 
ולספק כבל   HDMIבמקום יציאת   Display portמחשב הכולל יציאת 

  HDMI -ל DPמתאים מיציאת 
 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

סל  –להזמנה  1נספח ב  .76
 מחשבים 1מס' 

 MINI TOWERמארז -1מחשב נייח  -פריט 
 -האם ניתן לתת מארז  -שאלה 

 מקובל.
 להזמנה יעודכן בהתאם. 1נספח ב
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Microtower ? 

 

 

סל  –להזמנה  1נספח ב  .77
 מחשבים 1מס' 

 MINI TOWERמארז  -2מחשב נייח  –פריט 
 -האם ניתן לתת מארז  -שאלה 

Microtower ? 

 

 מקובל.
 להזמנה יעודכן בהתאם. 1נספח ב

 

סל  –להזמנה  1נספח ב  .78
 ציוד היקפי 3מס' 

 פנימי 500GBדיסק קשיח   -2שורה  -פריט 
 , האם ניתן לתת 500GBאין  -שאלה 

1000GB ? 

  500GBלהזמנה יעודכן כך שהפריט  "דיסק קשיח  1מקובל, נספח ב
 פנימי"  1000GBפנימי " יוחלף בפריט " דיסק קשיח 

 
סל  –להזמנה  1נספח ב  .79

 ציוד היקפי 3מס' 
 M 2 HDMI TO DPכבל מסך  -11שורה  -פריט 

 
 יש לי כבל  –שאלה 

DP TO HDMI 
 ?זה בסדר

 
 
 
 
 

 M 2 HDMI TOלהזמנה יעודכן כך שהפריט " כבל מסך  1כן , נספח ב
DP יוחלף בפריט " כבל מסך "M 2 DP  TO HDMI" 

 

סל  –להזמנה  1נספח ב  .80
 ציוד היקפי 3מס' 

 -14שורה  -פריט 
 רכזת רשת מנוהלת 

PORTS 16 HP 
 

 פורט, אז מה לתת? 16אין רכזת מנוהלת  -שאלה 

 הפריט מבוטל.
 מבוטל. "  HP PORTS24"רכזת רשת מנוהלת  פריט הן, גם כמו כ

 כן. CAT 6מ  15כבל רשת  -35שורה  -פריט סל  –להזמנה  1נספח ב  .81
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 מטר. האם זה בסדר? 20מטר, רק  15אין כבל  -שאלה  ציוד היקפי 3מס' 
סל  –להזמנה  1נספח ב  .82

 מחשבים 1מס' 
 MINI TOWERמארז  -1מחשב נייח  -פריט

 TOWER-ניתן לתת מארז האם -שאלה 
 אין שינוי במסמכי המכרז.

סל  –להזמנה  1נספח ב  .83
 מחשבים 1מס' 

 MINI TOWERמארז  -1מחשב נייח  -פריט
 TOWER-האם ניתן לתת מארז -שאלה 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 כרז. הסכם המסגרת יוגש חתום בהתאם לתנאי המ רציתי לדעת לאן ואיך להעביר את הסכם המסגרת. כללי  .84
עוד רוצה לדעת, האם אפשר להעביר הצעת מחיר על חלק מהמוצרים אשר  להזמנה 1נספח ב  .85

 נמצאים במכרז מסגרת לרכש מחשבים וציוד היקפי,
 לא מקובל, יש להגיש הצעת מחיר עבור כלל המוצרים המפורטים.

אשמח )לפי מפרט המחשבים שביקשתם, אין לנו מחשבים עם מפרט זה(,  להזמנה 1נספח ב  .86
 לתת הצעות עם מפרט קצת שונה

ככלל, ובהתאם לסמכויות המכון על פי דין, הצעה שלא תהיה תואמת 
למפרט הנדרש על פי המכרז, תיחשב כהצעה שיש בה פגם מהותי 

 ותיפסל.  

 
 
 

 בכבוד רב,
 

 מחלקת רכש,  
 בשם ועדת המכרזים


