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 180034מכרז מס'  הזמנה להציע הצעות לאספקת מכשיר אולטרסאונד ניידהנדון: 
 

 , המכון מתכבד להשיב כדלקמן:שבנדון מכרזהעם במענה לשאלות ההבהרה שהתקבלו אצל המכון בקשר 
 

/ במכרז 
 הסכם

מס' 
 סעיף 

 תשובה שאלה

 נבקש כי אחריות הספק תהא על פי דין. .א 11.10 מכרז  .1
 נבקש להגביל לנזקים ישירים בלבד. .ב
 נבקש כי הוראות הסעיפים יתייחסו לשיפוי ולא לפיצוי. .ג
נבקש כי חובת הפיצוי/שיפוי ותהא כפופות לתנאים המצטברים  .ד

הבאים : ניתן פסק דין חלוט נגד המציע הקובע אחריות המציע על פי 
 לנזק.דין 

נבקש להגביל את זכות הפיצוי היות ונוסחה באופן רחב ובכך להוריד  .ה
את המילים "שעלול להיגרם", "או מכללא" , "או הנחזים להיות 

 פועלים".
 נבקש כי הסעיף יתייחס למעשים ו/או מחדלים רשלניים של המציע. .ו

 למכרז מבוטל.  1.10סעיף 

 נספח ג' מכרז  .2
 4.5סעיף 

 

מידע "הוגש למכון בקשר עם אספקת המכשיר נבקש הבהרה לגבי 
השירותים". מידע אשר מוגש למכון על ידי המציע בקשר עם המכשיר ו/או 
השירותים אשר הינו מידע השייך למכשיר עצמו אינו נכלל תחת סעיף זה, 

 למשל ספרות והוראות הפעלה.

 הסעיף יתוקן כדלקמן:
ל המידע המציע מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת ש

או הנובע ממנו, לא לפרסמו ולא לגלותו  הסודי וכל הקשור
לתקופה בלתי מוגבלת.  בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל

האמור לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו 
או מידע  (במגבלות חיוב הגילוי כאמור) על פי דין מחויב

ובמידה שניתנה.  לגילויו, מראש בכתב, שניתנה הסכמת המכון
 " הנו מידע המתייחס לכל עניין מקצועי, עסקי אוסודי מידע"

אחר, מכל סוג שהוא, של המכון ושל כל הקשורים עמו, בעבר, 
עבור או על ידי, או  וכן כל חומר אשר הוכןבהווה, או בעתיד 

שהנו  השירותיםוהוגש למכון בקשר עם אספקת המכשיר 
 40המידע המפורט בסעיף ייעודי וייחודי למכון )מלבד 

 .ולרבות מידע סודי של המכון ,(להסכם
"למציע קיים בארץ, בשנתיים טרם פרסום נבקש להחליף את הדרישה:  נספח ו' מכרז  .3

המכרז, מכשיר אולטרסאונד נייד אחד מהדגם המוצע לכל הפחות, בהתאם 
 למפורט"

 )חלק א( 4.1.11בדרישה הרשומה בסעיף 

 . מקובל
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 ז'נספח  מכרז  .4
 1סעיף 

'' 11.6האם ניתן להציע מכשיר אולטרסאונד נייד על פי הנדרש עם מסך מגודל 
 .HDMIעם יכולת לחבר את המערכת למסך גדול יותר ברזולוציה של 

 ניתן.לא 

 ,8 הסכם   .5
29-32 

,33-35 

מאחריות ו/או משירותי התחזוקה לאחר האחריות מקרים של  נבקש להחריג
פעולה במזיד ו/או ברשלנות ע"י המכון ו/או צד שלישי ו/או כתוצאה משימוש 
בניגוד להוראות היצרן ו/או כתוצאה מביצוע תיקונים או תוספות או שינויים 
במערכות שלא באמצעות הספק ו/או תקלות הנובעות מבעיות ברשת החשמל 

תקלות הנובעות ממעשה ו/או מחדל של המכון. במקרים כאמור עלות ו/או 
 התיקון תהא בתשלום נוסף.

"תקלות הנובעות מבעיות ברשת  למעט בחלקו, מקובל
 החשמל"

נבקש להבהיר את סיפא המשפט כך שבמקום "למכירתו" יירשם "למכירת  20 הסכם  .6
 המכשיר".

 מקובל

 הוחרג לעיל לנספח ג' להזמנה. 4.5בסעיף נבקש להחריג מידע כאמור  40 הסכם  .7
כחברה המעוניינת לגשת למכרז נבקש כי דרישות הבקשה, בכל הנוגע  43-44 הסכם   .8

לאחריות ושיפוי שעל החברה לשאת, תהא הוגנות, בתום לב וכן כאלה שספק 
החוקית, ע"פ דין,  סביר יוכל לעמוד בהן. כך, נבקש כי כל גורם יישא בחבותו

ולא ייקח על עצמו את חבותם החוקית של גופים אחרים אשר לא ניתן לבטח. 
 לאור האמור לעיל, נבקש לשנות את הוראות הסעיפים כדלקמן:

 
  -43סעיף 

נבקש למחוק את המילים "בכל" וכן "ועל פי הוראות הסכם זה" )מופיע 
היות וביטוח הספק מכסה פעמיים(. נבקש להבהיר כי לבקשה זו חשיבות רבה 

אחריות על פי דין בלבד וסעיפי אחריות הספק מנוסחים בצורה מאוד לא 
ברורה. כמו כן, נבקש כי אחריות תהא לנזקים ישירים בלבד. נבקש כי לאחר 

 המילים "כל מעשה או מחדל" תבוא המילה "רשלני".
 
 
 
 
 
 
 

 מקובל חלקית. 

 
 
 
 
 

  יוחלף בנוסח שלהלן: 43סעיף נוסח 
. הספק יישא באחריות על פי הדין לנזקים ישירים שייגרמו 43

על ידי או עקב המכשיר ותפקודו או כל פגם או קלקול בו, בין 
טכני, מכני או חשמלי ובין נזק שייגרם בשל קלקול בשל פגם 

או עקב או בקשר עם המכשיר. כמו כן הספק יישא באחריות 
על פי הדין לנזקים ישירים שייגרמו עקב מתן השירותים או 
האחריות למכשיר. אחריות נזיקית זו של הספק( למעט מעשה 
או מחדל של המכון כאמור לעיל )תהיה בתוקף עבור כל מעשה 

שהתרחש במהלך תקופת ההסכם, גם אם נזק  או מחדל
 כאמור התגבש לאחר סיומו של הסכם זה.
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 -44סעיף 

 נבקש כי הוראות הסעיפים יתייחסו לשיפוי ולא לפיצוי. .א

 נבקש להגביל לנזקים ישירים.  .ב

 יוחלף בנוסח שלהלן.  44סעיף נוסח המשפט הראשון של 
במקרה של תביעה נגד המכון או מי מטעמו, בגין נזק או אובדן 

לעיל, הספק ישפה את המכון או מי מטעמו  43כאמור בסעיף 
כל סכום בו יחויב בשל או  אשר נגדו הוגשה התביעה בגין

בקשר לנזק, אובדן או פגיעה כאמור, וכן בגין הוצאותיו בגין 
ההליך המשפטי, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין 

( ימים 7בסכום סביר, בנסיבות העניין, וזאת בתוך שבעה )
 ממועד

קבלת דרישתו הראשונה המכון או מי מטעמו אשר נגדו 
 .הוגשה התביעה כאמור

 
 שאר הסעיף ללא שינוי.

נבקש הבהרה כי ערבות תינתן למכון על ידי הזוכה )ולא עם הגשת ההצעה  46 הסכם  .9
 במכרז(.

אכן, הערבות הנדרשת בהסכם היא ערבות ביצוע, שתינתן 
 למכון על ידי הזוכה. 

 
 אין צורך להגיש ערבות הצעה במסגרת ההצעה למכרז. 

יתוקן בהתאם  52סעיף  .47נראה כי חלה טעות בהפניה לסעיף  להסכם. 47השיפוי תהא כפופה לתנאים כמפורט בסעיף נבקש כי זכות  52 הסכם  .10
 :44לתנאים המפורטים בסעיף 

לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים  51אם על אף האמור בסעיף 
מטעמו הוא מעבידם של  המפורשת, ייקבע כי המכון או מי

הספק לשפות את המכון או מי הספק או מי מטעמו, מתחייב 
לרבות בגין הוצאות שכ"ט ) בגין כל הוצאה או נזק מטעמו

 (, מיד עם דרישתו הראשונהעוד
לתנאים המצטברים הבאים: ניתן  חובת השיפוי תהא כפופה

 פסק דין חלוט נגד המכון; המכון העביר לספק העתק מכל
העתק  תביעה, טענה ו/או דרישה בעניין הנדרש בגינו שיפוי וכן

ביחס לעניין; המכון ישתף  מכל כתב תביעה שהוגש נגדה
הספק מראש  פעולה עם הספק ולא יתפשר ללא הסכמת

)אם ובכתב; המכון יאפשר לספק לנהל את ההגנה על חשבונו 
 ירצה בכך(
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יום  21יסודית יתאפשר תיקון תוך  שאינהלא מקובל. בהפרה  יום. 21נבקש כי תינתן לספק אפשרות לתקן במהלך תקופה של  א' 54 הסכם  .11
למסמך זה. בהפרה יסודית למכון זכות  14כמפורט בסעיף 

 ביטול לאלתר.
ד סיפת הסעיף החל מהמילים "או אשר על פי" ועמקובל.  .נבקש למחוק את סיפא הסעיף היות והוא רחב מידי ג' 54 הסכם  .12

 לסוף הסעיף תימחק.
נבקש כי סעיף זה יחול רק במידה והספק יודיע למכון כי הוא לא יוחל לקיים  ד'  54 הסכם  .13

 את ההסכם.
 מקובל.

 מקובל. הסעיף יתוקן ".21" -"  ל14נבקש לתקן מ" 55 הסכם  .14
נספח  הסכם  .15

 -1ד'
אישור 
עריכת 

 ביטוחים

נבקש למחוק את המילה "כמפורט בהסכם" ולהחליפה  -שורת "הנדון"
 במילה "בקשר להסכם".

לפני המילים "בקשר עם העבודות" נבקש להוסיף "בין  –פסקת פתיחה 
 היתר". 

 מקצועית/מוצר

 נבקש למחוק את המילים "ו/או מי מטעמו".  –שורה רביעית  .1

 "ומנהלים".נבקש למחוק את המילים  .2

 ".6" במילה "12נבקש להחליף את המילה " .3

 
 הוראות כלליות

נבקש למחוק את המילים "ו/או כל אדם או גוף שהמבוטח התחייב  – 1סעיף 
 בכתב לשפותו, או הקשור לעבודה".

נבקש להחליף את המילים "ו/או מי מטעמו" במילים "עובדיו  – 2סעיף 
 ומנהליו". לאחר המילה "המכון" נבקש להוסיף "לשיפוי".

בסוף הסעיף נבקש להוסיף "ואולם אין בביטול כדי לגרוע מחובות  – 3סעיף 
 המבוטח וזכויות המבטח על פי דין".

 מקובל
 

 מקובל
 
 

ספק על הצהרה אלא אם יחתום ה -לא יחול שינוי בסעיף  .1
 כי אינו מעסיק קבלני משנה לצורך אספקת השירותים. 

 מקובל -2סעיף  .2

 לא יחול שינוי בסעיף. -3סעיף  .3

 
הבקשה לא מאושרת, אולם ניתן להוסיף "טרם קרות  -1סעיף 

 מקרה ביטוח"
מקובל המשך הסעיף יישאר  -לעניין "ו/או מי מטעמו" -2סעיף 

 ללא שינוי.
 מקובל -3סעיף 

 
 

 בכבוד רב, 
 

 מכון וינגייט


