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 2021 אוקטוברב 5                             
          לכבוד 

 מציעים פוטנציאליים 

 א.ג.נ., 

למתן שירותי מחשוב מנוהלים במיקור חוץ, עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם  07/2021מכרז פומבי מס'  הנדון:
   הבהרהמענה לשאלות  – אורד צ'ארלס וינגייט

לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי  "(, מבקש להשיב  המכוןלהלן: ")ארלס וינגייט  רד צ'על שם אות בספורט  המכון הלאומי למצוינו
   :מי מהמשתתפים במכרז, והכול כמפורט להלן

שם  מס'
 המסמך

 סעיף /
 עמוד

  נושא /
כותרת 
 הסעיף

 מענה   שאלה  

ייזום איכות ציון    13.2.2.2 הזמנה   .1 שגיאה   –  עדכון 
 . יהבהפנ

כות  לטבלת האי  6מס'  רמטר  פבתשומת הלב כי  
הינה    –  "הניסיוןסביבת  "  –   5סעיף  לההפניה 

 .פרט השירותיםלמ

מפ"ל  ציון איכות    13.2.2.2 הזמנה   .2 של  ייזום  עדכון 
 האיכות 

שלהלן   לעדכון  המציעים  לב  בטבלת  תשומת 
 : האיכות

 

ייזום   ענייניםתוכן  2 הסכם  .3 שגיאה   –עדכון 
 . ההפני ב

הסכם ההתקשרות  ב ש  תוכן הענייניםבההפניות  
 . ם שיחתם על המציע הזוכההסכב  יעודכנו

להבהיר   השירותים  2.2.2 הזמנה   .4  םקיי האם  מתבקש 
 .active directory  במכון
 .גרסה האיז ן, ה וכ במיד

מבוססים    Active Direcroryשרתי    3  מיםקיי
Windows Server 2019  כוללDFSR  .ביניהם 

להבהיר תים השירו 2.2.2 הזמנה   .5 האם   מתבקש 
שרתים במכון  קיימים  
   .2008שנת  שהינם לפני

.  Windows Server 2003כן. קיים שרת מבוסס  
להחלפה   מתוכנן  זה  ידי שרת  הזוכה    על  הספק 

 . 2022במהלך שנת  

להבהיר   השירותים  2.2.2 הזמנה   .6 אנטי  מתבקש  איזה 
 במכון. וירוס קיים  

 .ESET. EDR – Cynet –נטי וירוס א

לפרט   תים השירו 2.2.2 הזמנה   .7 שרתים מתבקש  סוג 
 במכון.  זיים וסטורג'פי

לכל שרת  HP DL-380 G10שרתי    2  .Storage  
בין   רפליקציה  וכולל  פתוח  קוד  מבוסס  מקומי 

 Dellשרת  ש  .HP DL-360 G10שרת    השרתים.
PowerEdge R630 . 
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שם  מס'
 המסמך

 סעיף /
 עמוד

  נושא /
כותרת 
 הסעיף

 מענה   שאלה  

להבהיר   השירותים  2.2.2 הזמנה   .8 סוג מתבקש  איזה 
  במכון   ימת קי  וירטואליזציה

(vmware /hyperV   / (xen . 

כ  וירטואלית  ולם מותקנת  על השרתים  מערכת 
  ZFSכולל    Linux QEMUמבוססת  

Replication  .בין השרתים 

קיים  השירותים  2.2.2 הזמנה   .9 האם  להבהיר  מתבקש 
מקומי  במכון   מיילים  שרת 

 . ו בענןא

ית מבוססת  במכון קיימת סביבה היבריד 
Office 365  . 

האם קש  מתב השירותים  2.2.2 הזמנה   .10 להבהיר 
עוב הקצה  דים תחנות 

ש  או  "בתפיסה"  טרמינל  ל 
חשבים מקומיים "כקליינט מ

 . סרוור"

בטרמינל   עובדים  מהמשתמשים  חלק  וגם.  גם 
ורוב המשתמשים עובדים עם מחשבים אישיים  

 . Domainבתצורת 

  מתבקש להבהיר האם במכון  השירותים  2.2.2 הזמנה   .11
שימוש   ציבורי  נעשה  בענן 

 . Azure  / googleכדוגמת 

שימ  יש  במכון  בכן.  הן  ב  Azure  -וש    -והן 
Google. 

להבהיר   השירותים  2.2.2 הזמנה   .12 קיים מתבקש  האם 
 . מידע מנהל אבטחתבמכון 

 חיובי. 

להבהיר   ים רות השי 2.2.2 הזמנה   .13 מצבת מה  מתבקש 
מכון העוסק האדם של הכוח  

משתמשי לנושא בתמיכת  ם 
 . המחשוב

הש התכולת  במסגכלו ירותים  מכרז לה    זה   רת 
בה  שונה מהמצב הקיים כיום במכון ולכן התשו

   .רלוונטיתזו אינה לשאלה 

ל המציעים  ולשעל  הצעתם  קלל  את  תמחר 
השירותים לתכולת    המפורטות  בהתאם 

 , לרבות מפרט השירותים. במסמכי המכרז

להבהיר   השירותים  2.2.2 הזמנה   .14 רמת מהמתבקש  י 
במסגרת   הזמינות הנדרשת 

ש  ת ההתקשרו רותי  למתן 
ע"י  ו  המכון אתר  ב לתמיכה 

Help Desk . 

ה כי  אחראי  ה זמינות  מובהר  של   נדרשת 
בסעיף  הינה    המוצע   תשתיות   3.7.1כמפורט 

 .למפרט השירותים

ה   מפהנדרש  Help Desk  -שירותי  ורטים  ים 
 השירותים.למפרט  3.8בסעיף 

מפורטת  נדרשת  השירות  הרמת  תשומת הלב כי  
 .השירותים למפרט  4.9בסעיף 

של   מתבקש השירותים  2.2.2 מנה זה  .15 סכמת  לקבל 
מול  אל  השרתים  טיפולוגית 

מערכת   DR  -ה מול  ואל 
 . הגיבוי

 . מידע מפורט יועבר לספק הזוכה

להבהיר   ים ת ורהשי 2.2.2 הזמנה   .16 איזה מתבקש 
לקייסוג/חברה   במכון   ל כ ם 

וירוסאלה:   חומת ;  אנטי 
תוכנת ;  מייליםון  סינ;  אש
  ר.תוכנת ניטו ;גבוי

 . לספק הזוכהיועבר   מפורטמידע 

  י שירות את    מתבקש להבהיר השירותים  2.2.8 הזמנה   .17
האם ו  Help Desk  -  ה

יפתחו  הכוונה   שהתקלות 

כי  מוב קריאה  הר  מהשטח  תקלה    בגיןכל 
ותנוהל  כה  של המציע הזוז הסיוע  פתח במרכתי

ל עד  ידו  באמצעות  זאת    ,סגירתה המוצלחתעל 
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שם  מס'
 המסמך

 סעיף /
 עמוד

  נושא /
כותרת 
 הסעיף

 מענה   שאלה  

הזוכה המציע  במשרדי  
תשתיות ויועברו   לאחראי 

 . ו/או מי מטעמו מוצע

טלפוני  ,  מרחוקהשתלטות  ,  למשתמש  סיוע 
המוצע  שמקומי  טיפול   תשתיות  אחראי  או  ו/ל 

 . מי מטעמו בשטח המכון

להבהיר השירותים  2.2.8 הזמנה   .18 כמה   מתבקש 
 כון. ממשתמשים יש ב

דים  מספר עוב  למשתמשים כול    170  –במכון כ  
כי  הלב    תשומתיות למכון.  שלוחות חיצונ  6  -  בכ

 ייתכן גידול בכח האדם בעתיד.

ההוראה  פרשנות  2.3 הזמנה   .19 תימחק  כי  נבקש 
ההוראות  יחולו  לפיה 
שכן   הספק,  עם  המחמירות 
כללי   פי  על  נהוג  אינו  הדבר 
כי   נבקש  לחילופין  הדין. 
הפרשנות  כללי  יחולו 
על  גובר  ספציפי  הרגילים, 
על  גובר  ומאוחר  כללי 

 מוקדם.

 חית. ה נד הבקש

  – סףתנאי  9.5 הזמנה   .20
 ע מצי

את   לעדכן  הדרישה מתבקש 
 לקוחות.   2 -ל 

בסעיפים    .ותנדח  ותהבקש הנקובים  תנאי הסף 
דרישות  ,  להזמנה  9.6    -  ו  9.5 בוהות  גמציבים 

המכרזים  יותר חובת  לחוק  בתוספת  ,  מהאמור 
 .  1993  -תשנ"ג 

בתהליכי מצוי  ט  המכון    ת כנולוגיוהתפתחות 
אינולכן   הסף  את  כרח  הב  יםמשקפם  תנאי 

שקיי השירות  את  ם  יצופאלא    ,במכוןם  היקף 
ה העתיד פני  והמורכבות    ה הדרוש  יתשדרוג 
מ.  למכון קייםבשונה  מתפתח    מצב    גנרי )או 

שגרתיו/ השירותים  ,  (או  של  מושא  הדינמיות 
  ת תלשיידרש  יד  בעל תפק/קספ יבת  מחיהמכרז  

טכנולוגיות למורכבות  אמת  בזמן    .פתרונות 
זה משקת  ,מטעם  הסף  מידת  ש  ספקפים  נאי 

של שנדרש  הביזור  מזה  יותר  רחבה    ם כיוו 
 במכון. 

תפקיד/לספקנדרש  המכון  בנוסף,     בעל   בעל 
  במתן שירות ללקוחות בהיקף משמעותי  ניסיון  

אופי  בשל  הן    וזאת  , מתוארת לעילה  ובמורכבות
של   המכוןהפעילות    , (םהמשתמשי)  עובדי 

שירותי נדרשים  ברמהעבורם  ף  קובהי  ם 
מיידית   ,back office  תלרבו  ,מסויים   זמינות 

מורכבות  בוהן    כיו"ב;ו   הקיימות מערכות  השל 
למכון  והעתידיות הממשקים  לרבות    , שיידרשו 

 .  ניהןיב

השירות ט וסוג  האמורייב  מתאפיין    לעיל   ם 
  ת ף ובכמות הנדרשבהיק שלהם ניסיון  ם  בספקי

הס תנאי  אף  ףבמסגרת  כיום   השירות  שהיקף  , 
 . נמוך יותרבמכון  

  – סףתנאי  9.5.2 הזמנה   .21
 ע מצי

את  לעדכן   הדרישה   מתבקש 
 ₪. 150,000 - ל

  – סףתנאי  9.6 הזמנה   .22
 ע מצי

לעדכ  הדרישמתבקש  את  ה ן 
מחזור להציג  יהיה  ניתן  כך ש

מהשנ  -2017ים  הכנסות 
2020  . 

  – סףתנאי  9.6 הזמנה   .23
 ע מצי

את   לעדכן  הדרישה מתבקש 
של כספי  מחזור  ל ממוצע 

 ₪. 3,000,000לפחות 

   –ף תנאי ס 9.8.1 נה הזמ  .24
אחראי  

 תשתיות מוצע 

הוכחת מתבקש   לצורך  כי 
להצהסתנאי   ניתן  גם יג  ף 

 MCSEאו  ו/  MCSAתעודת  

תעודת  גם  ף ניתן להציג  הס  תנאילצורך הוכחת  
MCSA /או וMCSE. 

רת"  תקשותות  שול ר"ניהג תעודת  לא ניתן להצי
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שם  מס'
 המסמך

 סעיף /
 עמוד

  נושא /
כותרת 
 הסעיף

 מענה   שאלה  

רש"ניה  אוו/ תות ול 
ספתקשו בית  של  או  רת"  ר 

מו בתחום ר כמכללה  ים 
   .טקי ההי

בתחום   מוכרים  מכללה  או  ספר  בית  של 
 . טקי ההי

 

תוקף הצעת   12 הזמנה   .25
 המציע 

להבהיר תוקף   מתבקש  כי 
 12ההצעה יוגבל לתקופה של  

ל ככ עד ההצעה וחודשים ממו 
לתקופה   ןו המכו מבקש 

זא יעשה  בכתב ת  נוספת 
 והספק ישקול זאת. 

נדחית.   ההבקשה  ההצעה  תשומת  תוקף  כי  לב 
 . 15.04.2022ם  הינו עד ליו

  1פרמטר  הזמנה   .26
ף  סעי

13.2.2 

מתבקש לבטל פרמטר איכות  ציון איכות 
 .זה

 הבקשה נדחית. 

 

  2פרמטר  הזמנה   .27
ף  סעי

13.2.2 

 הבקשה נדחית.  . ות זה כפרמטר אי  לבטל  מתבקש איכות  וןצי

 

  הצעת מחיר 13.2.4.1 הזמנה   .28
  לריטיינר

 חודשי 

סכום   מתבקש את  להעלות 
 ר. המקסימום להצעת המחי

 הבקשה נדחית. 

חובת   18.2 הזמנה   .29
החתימה על  

 החוזה 

המינוח   מתבקש את  למחוק 
רצון" כן,   ."שביעות  כמו 

ה נבק חובת  כי  חתימה ש 
המכו   אהת וכי  לאהדדית,   ן 

איעכ החתימב  על   הת 
שאינן  ההסכ מסיבות  ם 

 נסיבות העניין. סבירות ב 

 , ימחקו. "לשביעות רצונו של המכון" :המילים

חובת   19 -  ו 18.3 הזמנה   .30
החתימה על  

 החוזה 

במקרה ובו ביטל כי    מתבקש
לאחר  ההסכם  את  המכון 
השירותים  במתן  שהחל 

עבור   תשלום לספק  התמורה 
בפועל  שסופקו  השירותים 

יו הוצא   בוצעכן  ת ו החזר 
בעבור  שירותים   לספק 
וא ניתניםשהוזמנו   ינם 

 לביטול.

הבקשה נדחית. במקרה של ביטול החוזה, מכל  
שהיא יהי סיבה  הספ,  לה  זכאי  עבור  תמורה  ק 

 עד למועד הביטול. השירותים שהעניק  

ול תקום נבקש כי זכות הביט  הזכות לבטל  19.1 הזמנה   .31
הודע בכתבלאחר  וכן    ה 

אתלמח "חוזה" ל המי  וק  ה 
 . עיףסמן ה

 הבקשה נדחית. 

  –ו  20.1 הזמנה   .32
20.3 

תקופת  
 ההתקשרות 

הזמן    מתבקש בפרק  כי 
ובמקום   יהא   30ישונה  ימים 

 מים.י 60

 

 הבקשה נדחית. 
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שם  מס'
 המסמך

 סעיף /
 עמוד

  נושא /
כותרת 
 הסעיף

 מענה   שאלה  

וסעיף   22 הזמנה   .33
2.6  

 להסכם 

העדר  
 בלעדיות 

הסכם   –לנספח ה'    2.6וסעיף  
 ההתקשרות. 

 נדחית. שה הבק

נספח א'    .34
 להזמנה 

  יתנא אישור 1.8
 ההזמנה 

ובלבד   להוסיף  מתבקש
במסגר  שנמסר  ת שהמידע 

ה ידי  על  זה  נכון  מכרז  מכון 
 .ומדויק

 הבקשה נדחית. 

  -נספח ד'    .35
ניסיון  

  איחרא
תשתיות  

 מוצע 

 בנספח אות  הטבלהאם   תנאי האיכות  5.2- 5.1
או  ומתייחס למציע  ת 

 . לאחראי התשתיות המוצע

ות  סח מתייחלמילוי בנספ  טבלאות/עיפיםס הכל 
 תיות מוצע. של אחראי תיון שס לני

  –נספח ה'   .36
אישור  

 "ח רו

לעדכן כללי  כללי  לנוסח   מתבקש 
לשכת  בין  רו״ח   המוסכם 

החשל במשרד בין  כ״ל 
שיציהא כך  כלל וצר,  את  ג 

 .  להצעההמידע הרלוונטי 

נדח לציתהבקשה  יש  ,  חשבון  רואה  אישוררף  . 
 . להזמנה' ה פח סנכ  המצורף  בנוסח

  -נספח ו'   .37
הצעה  

 ת כספי

הערה בטבלה   1
 ונה שהרא

שכן   הערה  למחוק את  נבקש 
החודשי  ת  תכול הריטיינר 

 .א' להסכם  חמפורטת בנספ

 הבקשה נדחית. 

  -נספח ו'   .38
הצעה  

 ספית כ

  –ו  3.4.3
3.5 

דגשים למילוי  
 ההצעה 

האמור   מתבקש את  למחוק 
 . האמורים פיםבסעי

 הבקשה נדחית. 

בו    מתבקש השירותים  2.1 הסכם  .39 מקום  בכל  כי 
"בהס  כתוב אחריות כם 

הרי  תלכול כי  יובהר   "
אחר תהא  יות שהכוונה 

 בהתאם לדין וההסכם.  

 הבקשה נדחית. 

הנבקש   השירותים  2.2 הסכם  .40 את  מילים למחוק 
 ות אך לא רק".  "לרב

נדחית.   מופיעות  אלו  מילים  הבקשה  אינן 
 בסעיף. 

ל השירותים  2.2.12 הסכם  .41 ניטור הבהיר  מתבקש  האם 
באהמע יבוצע  ת מצעו רכות 

קייתו הכנה  של  או  ממת  כון 
המציע   תוכנה שעל  לספק 

 . ור על חשבונוכאמ

לס  המציע  חשבונועל  על  כאמור  תוכנה  .  פק 
להיות   צריכה  ובעלת    Agent-lessהתוכנה 

תוכנות   של  ניטור  אפשרות  כולל  ניטור  יכולות 
 לוגיות, פרוססים וגישה לבסיסי נתונים. 

פתרונות מבוססי   לתמוך במתן  צריכה  התוכנה 
אוטהעלא   –לדוגמא    תרחיש, של  ה  ומטית 

 פרוסס שנפל וכדומה. 

להבהיר   השירותים  2.2.17 הסכם  .42 האם מתבקש 
ו לנהל  המציע  או  /באחריות 

 –ג' כמו    ול ספקי צדלפעול מ
אבטחת  תקשורת,  חברות 
מידע,  מאגרי  ניהול  מידע, 

ראו   בעניין    2.2.17סעיף  חיובי.  תוף  ישלהסכם 
אנשי  פעול  עם  וספקה  נוספים  המכון  ים 

 .והעובדים מטעמ 
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שם  מס'
 המסמך

 סעיף /
 עמוד

  נושא /
כותרת 
 הסעיף

 מענה   שאלה  

ספק תוכנה,  אינבתי  טרנט י 
 "ב. יו וכ

 הבקשה נדחית.  עיף. מתבקש למחוק את הס השירותים  2.3 הסכם  .43

שינויים   2.5.1 הסכם  .44
 בתכולה 

להכריע   מתבקש כי הסמכות 
שבמחלוקת  השירותים  באם 

המכ מתכולת  חלק  רז הנם 
רם אובייקטיבי עליו  תהא לגו
מסורה הצדיסכימו   ולא  דים 

 ם.להסכ ד אחדלצ

 נדחית. הבקשה 

במקרה   להבהירקש  מתב שינויים   2.5.2 הסכם  .45 כי 
כאמור שינוי   בסעיף  של 

מראש לספק  תינתן   הודעה 
של   כן    60ובכתב  כמו  ימים. 
של במקרה   צמצום  של 

לספק  תינתן  השירותים 
האפשרות לבטל את ההסכם 

של  בהת מראש   60ראה 
 ים. ימ

נדחית.   ינוי  האמור, במקרה של ש ד  לצהבקשה 
השירובתכול צמצום,םתית  לרבות  תינתן    , 
 . מראש ובכתב ימים  30  הודעהלספק 

הצהרות   3.1.12 הסכם  .46
והתחייבויות  

 הספק 

בסוף להוסיף    מתבקש
"ובלבד הפס המילים  את  קה 

 שאלו יימסרו לספק".

 הבקשה נדחית. 

המילה   מתבקש ה פעול  שיתוף 4.2.1 הסכם  .47 את  למחוק 
 .  "בלעדית"

 נדחית. הבקשה 

 

"  בקשתמ ולה שיתוף פע 4.2.3 הסכם  .48 ובלבד להוסיף 
דוחות שהדרישה   להנפקת 

בלתי  ל הוצאות  תטיל  א 
 ות על הספק". סביר

 הבקשה נדחית. 

  –ו  4.3.5 הסכם  .49
11.1.1 

מקום  
השירותים  

ושעות  
קת  אספ

 השירותים 

המילים   מתבקש את  למחוק 
כתוב ל"המלאה והבלעדית" ו

 " המילים  את  עפ"י  במקומם 
 ן". די

כן   כי    בקשתמכמו  להבהיר 
בכלהאמ  ףאעל   מקום   ור 

 : בהסכםאחר במכרז ו/או 

  באחריות   יישא  צד  כל .1
,  דין  פי   על   עליו   המוטלת 

  לנזק   הנוגע   בכל   וחד במי
 ש. כולר או/ ו גוף

לנזק  הספק   .2 אחראי  יהא 
ולא ישי בלבד    יישא   ר 

 חית. ה נד הבקש
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שם  מס'
 המסמך

 סעיף /
 עמוד

  נושא /
כותרת 
 הסעיף

 מענה   שאלה  

,  עקיף  נזק  לכל  באחריות 
  או   מיוחד,  תוצאתי

למכון    שייגרם  עונשי, 
  לצד   או /ו  מטעמו  מי  או/ו

  ת בולר,  כלשהו  ישילש
  ואובדן   הכנסה  בדן וא

 רווח. 

א גבו .3 בגין    הספק חריות  ל 
כלשהם   יעלה  נזקים  לא 

התמור סך  על   ה  כל 
בפועל פה  בתקו  ששולמה 

שים  ודהח  12ל  ש
אירוע   לפני  שבסמוך 

צפויה    הנזק שהייתה  או 
משו )אם  להיות  למת 

   חודשים(.   12טרם חלפו 

 אחראי  יהיה לא הספק   .4
נז  שהואלכל    שנגרם   ק 

טתו  בשלי שאינן ותבבנסי
 ו/אוהספק    של בירהס

 כוח של ירועכתוצאה מא
כתוצאה   ו/או  עליון

של   מחדל או ממעשה
 מטעמו.  מי ו/או המכון

  8.4, 4.3.6 הסכם  .50
 19 -ו 

מקום  
השירותים  

ושעות  
ספקת  א

 השירותים 

האמור   מתבקש כי  להבהיר 
בקשר רק  לתוצרי    יחול 

ש באופן  השירותים  פותחו 
ה  יייחוד ידי  עבור ספק  על 

בבעלות המכון   יהיו  ואשר 
 .  ןהמכו

יחול   מתבקש לא  האמור  כי 
תוכנות  מדף,  לתוכנות  ביחס 

שלישי   כןצד  ע וכמו   ל , 
ושיטות  נהלי  מתודולוגיות, 

סטנדרטיים, עבו כלים  דה, 
-knowפישות,  ת  רעיונות, 

how   פיתוחים ו/או 
אשר  ידע,  ו/או  סטנדרטיים 

ידע   בבגנרי  הינו  עלות שהיה 
להתקהס קודם  זו  שרות  פק 

בבעלות  יישארו  ואלה 
 . ורים המקבעליה

 נוסח הסעיף לא ישונה. 

דדים  נציגי הצ 5.1.2 הסכם  .51
 ות הספק וצו

כ   שמתבק לא לקבוע  י הספק 
ו/או  יש נזק  לכל  באחריות  א 

הספק  בו  במקרה  הוצאה 
או   הוראה  דרישה,  יישם 
בניגוד  המכון,  של  הנחיה 

המקצועי הספק לדעתו  של  ת 
התראש בפר  על המכון    נייע 

 הבקשה נדחית. 



 
 

8 

 

שם  מס'
 המסמך

 סעיף /
 עמוד

  נושא /
כותרת 
 הסעיף

 מענה   שאלה  

 .כך

התחייבויות   תבקשמ נציג הספק  5.2.2 הסכם  .52 כי 
לכל  הספק  את  תחייב  הנציג 

ועניין   מדובר כי  ובלבד  דבר 
מקורה  אשר   בהתחייבות 

 בהוראות ההסכם.   

 ל. מקוב

 להבהיר כי בנסיבות  מתבקש ק הספ צוות 5.3.2 הסכם  .53
פיטורין או    של התפטרות או 

א   שאינן חרות  נסיבות 
ה ב )שליטת  מילואים, ספק 

ייב תתח  "ב(,מחלה חו"ח וכיו 
לא  והמזמין  כאמור  החלפה 

 .יסרב להחלפה

מובהר  האמור  לצד  נדחית.  המכון    הבקשה  כי 
עוב להחלפת  יסרב  אלא  לא  כאמור,  במקרים  ד 

 ים סבירים. מטעמ

תקופת   מתבקש צוות הספק  5.3.5 הסכם  .54 את  לשנות 
 ימים.   45 - ההודעה ל

 . נדחיתהבקשה 

בדי  ת עוקליט 5.5.1 הסכם  .55
 הספק 

את  מתבקש זכות   למחוק 
לקלוהמכ עובדי  ון  את  ט 

ל לחילופין  או  הוריד הספק 
יטה את נוסח לפיו מותרת קל

ידי   על  הספק  עובדי  של 
 פק החלופי.  הס

 הבקשה נדחית. 

  תקופת 6.2 הסכם  .56
 שרות ההתק

תקופת   מתבקש את  להאריך 
 ל   ההודעה למימוש האופציה

 . ימים 60 -

 נדחית. שה הבק

תקופת   6.4 כםהס  .57
 ההתקשרות 

הסעיף   האם  הירוהב  אנא
ל אדםמתייחס  כח   הצבת 

 .הריטיינרשירותי  חלק מכ

כי   להסמובהר  מתייחס    שאינם   שירותיםעיף 
משירותי בסעיף    ,הריטיינר  חלק    4כמפורט 

 למפרט השירותים.

סיום מטעמי   7.2.1 הסכם  .58
 נוחות 

תקו   מתבקש את  פת להאריך 
 . ימים  60 -  ההודעה  ל

 הבקשה נדחית. 

סיום מטעמי   7.2.2 הסכם  .59
 רה הפ

תקופת   מתבקש את  להאריך 
 . ימים  14 -  ההודעה  ל

נדחית.  הא   הבקשה  ההודעה מור,  לצד    תקופת 
 ימים.  7  –רך ל תוא

המקרים   מתבקש סיום לאלתר  7.2.3 הסכם  .60 כי 
בסעיפים   -7.2.3.1המנויים 

לא יזכו בזכות ביטול   7.2.3.2
אבמקר   .לאלתר נים  יתן  לו 

יעשהש בהתאם   הביטול 
 .להסכם 7.2.2לאמור בסעיף 

 הבקשה נדחית. 

תוצאות סיום   8.6 הסכם  .61
 הסכם

הסעיף את  למחוק   מתבקש 
להבהירולחילופין    מתבקש 

חזקה  להעברת  הכוונה  למה 
על  השירותים  מקום  ופינוי 

ישונה.   לא  הסעיף  כי  מובנוסח  הסעיף  הר 
א כל  לפינוי  ה  ץחפו  דםמתייחס  ,  מכוןמשטחי 

גורם אחר    או כלאחראי תשתיות מוצע    רבותל
 .םהציוד מטעמק, לרבות של הספ
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שם  מס'
 המסמך

 סעיף /
 עמוד

  נושא /
כותרת 
 הסעיף

 מענה   שאלה  

 חשבון הספק. 

לאח  מתבקש רה התמו 10.3 הסכם  .62 המילים כי  ר 
ידי   על  לאישורם  "ובכפוף 

המילים המנהל" להוסיף את  
עמידת  את  יבחן  "אשר 

 הספק בהוראות ההסכם". 

 . הבקשה נדחית

]סעיף   הסכם  .63
 חדש[

כמקולהו  מתבקש אחריות  בל סיף, 
זה, בהתקשרוי  מסוג  ות 

לפיה הספק הגבלת אחריות  ,
לנזקים  באחריות  יישא  לא 
תוצאתיים,  עקיפים, 

עונשי  או  ים מיוחדים 
לצד   למכוןשייגרמו   ו/או 

אובדן   לרבות  כלשהו,  שלישי 
הכנסה, אובדן נתונים, הפסד 

במוני פגיעה  ו/או  טין. רווח 
כאמור בלהג האחריות  ות 

ה מכל תביע כל    תחולנה לגבי
עילתה אשר שהוא, תהא    סוג

חוזית בין  נזיקית תהא,  בין   ,
אחריות  גבול  אחרת.  ובין 
נזקים  בגין  לפיצוי  הספק 

בכל תקופת   ישירים 
על  יעלה  לא  ההתקשרות, 
ומצטברת  כוללת  תקרה 
ששולמה  התמורה  בגובה סך 

ב החודשים   12  -לספק 
להי לת עי ווצרות  שקדמו 

 הנזק. 

תה לא  לספק  כן,  כל כמו  א 
אחר   חבות של ו/או  יות 

)או  עתבי אחד  שעילתה  ה 
 המצבים הבאים:יותר( מ

בתכנוני,  הספק  עמידת   •
 . המכוןבמפרטי או בהוראות  

שימוש   לא •  הפעלה  או 
של  או  הפריטים  של  נכונים 

 כל חלק מהם. 

שינויים  או  עבודה  ביצוע   •
מהם  חלק  בכל  או  בפריטים 

ג ע ידי  לבד   ורםל  כלשהו 
 מהספק. 

ב שימוש  עםפריטי•   ם 
ש עמוצרים  סופקו  י  " לא 

של  מקרים  לרבות  הספק, 
צדדים ה זכויות  פרות 

מאופן   הנובעות  שלישיים 

נדחית.  האמור    הבקשה  תמיכה  שירולצד  תי 
לרבות    ותחזוקה למוצרים של צדדים שלישיים,

יינתנו   ברישיון,  בהתאידי  על  תוכנה  ם  הספק 
הרלבנטי   ידי היצרן -הניתנת עלריות האחלתנאי 

 ובכפוף לה. 
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שם  מס'
 המסמך

 סעיף /
 עמוד

  נושא /
כותרת 
 הסעיף

 מענה   שאלה  

 השימוש כאמור. 

שאינ אתר  תנאי  הולמים •  ם 
או אי עמידה בדרישה לקיום 

 סביבת עבודה נאותה. 

• הפסקות ו/או הפרעות ו/או  
ניתוק  ו/או  ו/או שיבושים    ים 

לות שיגרמו בשל מערכות תק
ת ציבורי   ית תשת  ו/או  המכון

בשל תקשורת   ו/או  רשת  כל 
לרבות האינטרנט   אחרת 

תקשורת  מרכיב  כל  ו/או 
 אחר.

בכל  או  בפריטים  שימוש   •
בא  מהם  על חלק  האסור  ופן 

דפי   הטכני,  המפרט  פי 
שלא  או  התיעוד  היישום, 
השימוש  לרישיון  בהתאם 

 שלהם.

שאינ תקלות  עונתמכ ן  •  "י  ת 
 (.End of Supportהיצרן )

כית על  יר להבה   תבקשמן,  ר 
שירו ותחזוקה תכי  תמיכה  י 

צדדים למוצרים   של 
תוכנה  לרבות  שלישיים, 
כפי   יינתנו  ברישיון, 
הסטנדרטית  האחריות 

עלה היצרן  -ניתנת  ידי 
 הרלבנטי ובכפוף לה. 

,   11.1.2 הסכם  .64
-ו   15.2

18.8 

תניות להוסיף    מתבקש שיפוי  את 
המ  ולקבוע   קובלות,השיפוט 

הספק חובת    כי של  השיפוי 
( 1: )וןהמכ תהא בכפוף לכך ש

אי לספק  מידית  ודות ודיע 
התשלום;  התביעה/דרישת 

פעולי(  2) עםשתף  הספק   ה 
השליטה ניק  ע יו את  לו 

הגנה או  הבלעדית על ניהול ה
ו ( 3)  -המו"מ להסדר פשרה; 

ו/או  ילא   תביעה  בכל  תפשר 
כאמור   הסכמת דרישה  ללא 

 .  ש ובכתבהספק מרא

של  מחויבותו  מקרה  בכל 
עם  תיווצר  לשפות  הספק 

של   קבלת חלוט  דין  פסק 
שיפו מוסמכת רשות  טית 

 המחייב תשלום כאמור. 

ק  מכון יודיע לספ ר, הלצד האמו  .חיתהבקשה נד 
 ישת תשלום.דר /אודות תביעה 

זה.   מתבקשאחריות   11.1.3 הסכם  .65 סעיף   הבקשה נדחית. למחוק 
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שם  מס'
 המסמך

 סעיף /
 עמוד

  נושא /
כותרת 
 הסעיף

 מענה   שאלה  

ראו  המכון  זה  מראש אין  לפטור  י 
זקים. את המכון מאחריות לנ

שלו  כ האחריות  יישא  צד  ל 
 ין.  בהתאם להוראות הד

  –ו  12.2 םהסכ  .66
12.4 

 

פיצויים  
 מוסכמים 

האלמחו   מתבקש את  ר מו ק 
וכי  לבח הסעיף  של  השני  ק 

המ  סעד והפיצוי  יהווה  סכם 
 חלופי ולא מצטבר. 

 הבקשה נדחית. 

פיצויים   12.3 הסכם  .67
 ים מוסכמ

הסעיף   מתבקש בסוף 
את   המילים להוסיף 

 "מהסכם זה". 

 הבקשה נדחית. 

המחאת   13.1 הסכם  .68
זכויות  
 וחיובים 

לא    מתבקש המכון  ב, יסרכי 
שאינם אלא   מטעמים 

שזכו רים  סבי לא יותיוככל  ו 
 נפגעו. 

 מקובל. 

המחאת   13.4 הסכם  .69
זכויות  
 וחיובים 

"וככל   מתבקש להוסיף 
תיפגענה  לא  הספק  שזכויות 

ה מההסבה/ההמחאה כתוצא
 כאמור". 

 הבקשה נדחית. 

הגבלת   14.1 הסכם  .70
שינויים  
 בתאגיד 

הו  מתבקש כאמור כי  דעה 
רק   ומדובר תחויב  ככל 

על  העולה  שליטה  בשינוי 
בשלבד  וב   75% יש    ינוי באם 

על  להשפיע  כדי  כאמור 
 הספק.  התחייבויות

 הבקשה נדחית. 

הגבלת   14.2 הסכם  .71
שינויים  
 בתאגיד 

את   מתבקש להאריך 
ל המנויה   60  -  התקופה 

 ימים. 

 הבקשה נדחית. 

הסעיף.  מעמד הספק  15.1.3 הסכם  .72 את  לצמצם  מתבקש 
ר זה הינה ק בהקשובת הספח

בהעסקת  הקשורים  לדינים 
העצמאי ומעמעובדיו     דו 

 תן שירותים.  כנו

"  מתבקש מילים  כל לאחר 
המילים  את  להוסיף  דין" 

 "אשר חל על הספק". 

ישונה. לא  הסעיף  כמובן  מתייח  הסעיף  נוסח  ס 
 הספק, כספק עצמאי.חובות ל

הגדרת   מתבקש שיפוי  15.2.2 הסכם  .73 את  לתקן 
שייגר  כספי  "נזק  ם המונח 

 למכון".  

חובת לה  מתבקש כי  בהיר 
אלנ  הינההשיפוי   ר ש זקים 

או  י המכון  של  מכיסו  צאו 
באמצעות לחילופין   נקבע 

 הבקשה נדחית. 
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שם  מס'
 המסמך

 סעיף /
 עמוד

  נושא /
כותרת 
 הסעיף

 מענה   שאלה  

המכון   על  חובה  דין  פסק 
 לשלמם.

נוסח הסעיף מטיל על הספק 
פיצוילכא כפל  גם   -  ורה 

בפסק  שנפסק  לסכום  באשר 
לעובד  ישולם  אשר  הדין 
תשלום  ולכאורה  )שיפוי( 

 למכון.   נוסף באותו הגובה

זכות    תבקשמ קיזוז  17 הסכם  .74 וז הקיז כי 
הדין   להגבלות  כפופה  תהא 

הודעה, בעניי חובת  זה,  ן 
בלבד,  קצובים  סכומים 
המגיעים  הכספים  מן  וקיזוז 

 זה.  הסכם לספק מ

 הבקשה נדחית. 

א  מתבקש סודיות  18.1 הסכם  .75 חובת לסייג  ת 
ש כך  הסודיות  הצד שמירת 

לגיהא  המקבל   לות, רשאי 
ולהשתמש  להפיץ  לפרסם, 

אשר: מצהי  במידע  וי  ה 
ללא  קוד  בחזקתו  לגילוי  ם 

פותח ;  סודיותשמירת  חובת  
עצמאי ע"י  ;  באופן  לו  נמסר 

סודיות  חובת  ללא  ג'  ; צד 
לה   הינו הפך  בגדר או  יות 

נחלת הכלל ללא הפרת חובת 
הצד   של  ; המקבל סודיות 

ידי   על  יווצר  אשר  מידע 
מתן   במסגרת  הספק 

המכרז   השירותים פי  על 
ואינ  כללי  ג'נרי,  הינו  ו  ואשר 

ו מידע אשר ו/א  יל נתוניםמכ
המזמין ידי  על  ו/או    הועברו 

עפ"י   נדרש  גילויו  אשר  מידע 
 דין. 

המילה   מתבקש את  למחוק 
 עקיף". "

חובת   מתבקשכן    כמו כי 
תוגבל  הסודיות  השמירה 

של מסיום   שנים  5  לתקופה 
 ההסכם. 

גם   הערות  רלבנטיות  אלו 
בנס בסעיף  לאמור  ו'  -ו   1פח 

 .15סעיף 

ת כל אלה:  ול אלא יכל"  יהסוד מידע ההמונח: "
ידו1) היה  שכבר  מידע  קבלת  (  במועד  לספק  ע 

מאת   שלא  הסודי  מידע    המכון המידע  ו/או 
( מידע  2כלל; )מצוי בנחלת ה  שהיה באותו מועד

מגורמים   הספק  לידיעת  יגיע  ו/או  שהגיע 
זה;  אחרים וללא הפרת התחייבותו על פי מכרז  

עצמ3) באופן  יפותח  ו/או  שפותח  מידע  ע(  ל  אי 
או כל מי מטעמו ושאינו מבוסס או  ק ו/ ידי הספ

מידע את  )סודי  כולל  סטנדרטיים  4;  כלים   )
ג' או כל    צד  לפיתוח של הספק, מוצרי מדף של

ביצוע   לפני  פיתח  שהספק  תוצר  ו/או  מוצר 
אספקתן עם  קשר  כל  ובלי  אף    מכוןל  העבודות 

נ ו/או  וכן  אם שולב  שימוש במערכת  עשה בהם 
תחו על ידי  א פועבודה של  יטותמתודולוגיות וש

(  5ורך ביצוע העבודות; )הספק באופן ייעודי לצ
רשות   של  צו  פי  על  נדרש  גילויו  אשר  מידע 

  למכון או הדין, ובלבד שהספק הקנה /ת ומוסמכ
כאמור   המידע  למסירת  להתנגד  אפשרות 

 במסגרת הליך משפטי. 

כי המילה "בלעדית"   מתבקש יות סוד 18.3 הסכם  .76
אחריו הסתמחק.  הינה ת  פק 

 לדין.  התאםב

 הבקשה נדחית. 
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שם  מס'
 המסמך

 סעיף /
 עמוד

  נושא /
כותרת 
 הסעיף

 מענה   שאלה  

חובות   מתבקש ת סודיו  18.5 הסכם  .77 כי  להבהיר 
ככל  הספק  על  יוטלו  אלו 

בהתא  מתאפשר  ם שהדבר 
וכי  לד בסעיף ין  באמור  אין 

לבצע  הספק  על  להטיל  כדי 
לחשוף  עשויות  אשר  פעולות 
מצד  כלשהי  לאחריות  אותו 

ויות הדורשות לקבל את הרש
 המידע. 

 . הבקשה נדחית

בסעיף   מתבקש יות סוד 18.8 הסכם  .78 האמור  כי 
 תניות שיפוי. לוף יהא כפ 

 הבקשה נדחית. 

ף זה שכן  למחוק סעי  מתבקש קניין רוחני  19.3 הסכם  .79
האמור  על  חזרה  על  מדובר 

 לחוזה.  18בסעיף 

 

 נוסח הסעיף לא ישונה. 

  מפרט  .80
 השירותים 

הראשון    מתבקש כללי  1.1 חלקו  כי 
אשר  לתוכניות  המתייחס 

הנבעו  נק ידי  המכון  הלת  על 
קשר   להם  לשירותים ואין 

 . חקיימ

 הבקשה נדחית. 

  מפרט  .81
 השירותים 

את   מתבקש כללי  1.9 למחוק 
לר ישיונות ההתייחסות 

וכן   משתנות  חוק  ודרישות 
תכולת  משתנים.  צרכים 
ותמחורם מבוסס  השירותים 
בכל  כיום  הקיים  המצב  על 

 בטים.ההי

 הבקשה נדחית. 

  מפרט  .82
 השירותים 

ת  ירוט תכולפ 3.4.11
ירותים  הש

הנכללים  
 בריטיינר 

 הבקשה נדחית.    .את הסעיף מחוקל מתבקש

  מפרט  .83
 השירותים 

י  רך גיבומע 3.11
ת  והתאוששו

DR 

, נרשם 5.3.2, סעיף  31בעמוד  
 DRכי במכון קיימת מערכת  

. נבקש הבהרה ZFSמבוססת  
בהצעת  הצורך  לגבי 

אתר אלטר ליישום  נטיבות 
DR. 

הספק   על  כי  המצבללמומובהר  את  קיים  ה  ד 
שימצ וככל  השירותים  מתן  לנכון  לצורך  א 

שיפורים   על  ימליץ  מקצועית  מבחינה 
 אלטרנטיבות. ו

  מפרט  .84
 השירותים 

שירות  רמת  4.9.1
SLA 

המונח ל  מתבקש כי  הגדיר 
משמעותו:  רצון"  "שביעות 
הספק  התחייבויות  ביצוע 
ההסכם  לתנאי  בהתאם 

 ונספחיו. 

 מקובל. 
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שם  מס'
 המסמך

 סעיף /
 עמוד

  נושא /
כותרת 
 הסעיף

 מענה   שאלה  

  מפרט  .85
 השירותים 

ר מצב  תיאו 5
 ם במכון קיי

בנושא  פירוט  לקבל  נבקש 
הקריאות הקריא כמות  ות: 
והתפלגות /    היומית חודשית 

 הקריאות  על פי נושאים.

  -הקריאות הממוצעת ליום עבודה הינה כ  כמות
כ  35  + ממשתמשים  קריאות    10  -קריאות 

 לשדרוגים ופרויקטים שוטפים.

יועץ   ע"י  הניתנים  פרויקטים  קיימים  בנוסף 
ה  הגנמיאבטחת  תוכנה  דע,  בתי  הפרטיות,  ת 

 והתקנות חדשות(  שונים )שדרוגים

  מפרט  .86
 השירותים 

מצב  תיאור  5
 קיים במכון 

רשימת   את  הציוד נבקש 
ומס'  דגמים  כולל  המלאה 

 סריאליים. 

לספק   יועבר  מפורט  מידע  נדחית.  הבקשה 
 הזוכה. 

  פרטמ  .87
 השירותים 

לקבל כללי  כללי   בנושא   נבקש  הבהרה 
חילוף   אתם    -חלקי  האם 

החילוף ת חלקי  את  ספקו 
במידת   או  רך,  צוההנדרשים 

ך לחילופין, על  הספק להיער 
על  חילוף  חלקי  מלאי  עם 

 .שבונוח

חל המכו יספק  מכרן  במסגרת  חילוף.  ז קי 
על   אחריות המכון אינו רוכש  שירותים מנוהלים

 הציוד. 

  פרטמ  .88
 השירותים 

והמערכות  רשת מנהלה  5.3.2 מאחר 
המ  הוירטואליות ון  כשל 

 Linux KVMות  מבוסס
להבהיר   יינתן  מתבקש  האם 

ל  נוסף  לו  ניקוד  שיש  מציע 
 . Linuxהסמכות 

 נוסח הסעיף לא ישונה. 

  מפרט  .89
 ירותים הש

והמערכו  רשת מנהלה  5.3.2 ת מאחר 
המכון   של  הוירטואליות 

 Linux KVMמבוססות  
להבהיר   יינתן  מתבקש  האם 

ל   ניקוד לו  נוסף  שיש  מציע 
מערכו  בתחזוקת  ת ניסיון 

 . כנ"ל

 וסח הסעיף לא ישונה. נ

  מפרט  .90
 השירותים 

ה רשת מנהלה  5.3.2 ומערכת  של   DR  -מאחר 
מבוססות    Linuxהמכון 

ZFS  ל האם הבהיר  מתבקש 
יינתן ניקוד נוסף למציע שיש 

מערכו  בתחזוקת  ניסיון  ת לו 
 . כנ"ל

 נוסח הסעיף לא ישונה. 

  מפרט  .91
 השירותים 

להבהיר   מרכזיה  5.6 לא נבקש  הספק  כי 
בישא   הקשור באחריות  כל 

ה עבודות  חלפת לביצוע 
רכזיה על ידי חברת בינת, המ

 וכי חברת בינת והמכון הינם
הבלעדיים  האחראים 

 ת פרויקט זה. לתוצאו

 נוסח הסעיף לא ישונה. 

אבטחת ציוד אבטחת   5.7  מפרט  .92 והמערכות  מאחר 
ה של  מבוססות המידע  מכון 

 נוסח הסעיף לא ישונה. 
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שם  מס'
 המסמך

 סעיף /
 עמוד

  נושא /
כותרת 
 הסעיף

 מענה   שאלה  

 FORTIGATE  -ו  ESET מידע  השירותים 
להבהיר יינת   מתבקש  ן  האם 

למצי נוסף  לו  ניקוד  שיש  ע 
מטעם    -ו   ESETסמכות 

FORTIGATE. 

ספח ג'  נ  .93
 ביטוח 

  – 1ח ג' נספ 
אישור קיום  
 ביטוחי הספק 

האחריות  ופוליסת  מאחר 
בדולר  נקובה  המקצועית 

את ארה"ב,   להעמיד  נבקש 
מוצר  לחבות  האחריות  גבול 

מקצו ל ולאחריות   -עית 
 .לרדו  500,000

לגיעא  ל מבלי  המכרז.  במסמכי  שינוי   –רוע  רך 
ש ובלבד  בדולרים  ביטוח  להשיג  יפחת  לניתן  א 

 . כי המכרזים במסממגבולות האחריות הנקוב

ספח ג'  נ  .94
 ביטוח 

  ביטוחי
 הספק  

לשלנ  ביטוח בקש  את  ב 
עם  יחד  מקצועית  אחריות 

 -  מוצר)שיהיה משולב(  חבות
כ זאת    ן על  לשלב  בכל נבקש 

 ים. נטהסעיפים הרלוו 

זאלא   עם  המכרז.  במסמכי  שינוי  ת  יערך 
תתקבל פוליסה משולבת ובלבד שהמציע יעמוד  

טוחים  חד מהביבהיקף גבולות האחריות לכל א
 . מצוין במסמכי המכרזשכפי 

ספח ג'  נ  .95
 ביטוח 

הרי    3.6 זה,  סעיף  למחוק  נבקש 
 . 3.4הוא זהה לסעיף 

 .לא יערך שינוי במסמכי המכרז

ספח ג'  נ  .96
 ביטוח 

יף לאחר המילים קש להוס נב  11
" את פקעם הסותם  "התקשר

"לחילופין   הבאות:  המילים 
את  לכלול  הספק  רשאי 

המשנ  קבלני  עבורו פעילות    ה 
 בביטוחיו". 

לקבל   שלהלן ניתן  המלל  לשינוי    –  בכפוף 
קבלני  " את  לכלול  הספק  רשאי  לחילופין 

בוטח בפוליסות הספק כך  המשנה תחת שם המ
וקית של  ריות הח אחיסות יכסו גם את השהפול 

 ". כל אחד מהקבלנים

פח ג'  סנ  .97
 ביטוח 

הסיחף   12 בסוף  להוסיץ  בקש 
"אולם  הבאות:  המילים  את 

אסק  אישואי  קיום פת  ר 
במהלך   חתום   10ביטוחים 

ימים מחתימת הסכם זה לא 
 . תיחשב הפרה יסודית"

 .לא יערך שינוי במסמכי המכרז

ספח ג'  נ  .98
 ביטוח 

אישור  
  קיום

 ביטוחים 

לש רחבות מוצ ביטוח נבקש  את  לב 
מקצוע יחדאחריות  עם   ית 

 חבות מוצר)שיהיה משולב(

זאת   עם  המכרז.  במסמכי  שינוי  יערך  לא 
משולבת ובלבד שהמציע יעמוד    פוליסה  תתקבל

בהיקף גבולות האחריות לכל אחד מהביטוחים  
 . מצוין במסמכי המכרזשכפי 

ספח ג'  נ  .99
 ביטוח 

אישור  
קיום  

 ביטוחים 

הק ל  בהתאם גבול אחריות  ודמת שאלה 
אחריות  שגבול  ,נבקש 

ת משולב חבות מוצר מקצועי
 .₪ 4,000,000ה יהי

 .לא יערך שינוי במסמכי המכרז

ספח ג'  נ  .100
 ביטוח 

בנוסח   12 כי  להבהיר  נבקש 
עובדי   ידי  על  שייחתם 

יימחק   החלק מטריקס 
 בסעיף המטיל חובת פיצוי. 

נוסח  כי  נבקש  לחילופין 

שינוי יערך  המכרז  לא  אחת  כגבי  ל  במסמכי  ל 
 . מהבקשות
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שם  מס'
 המסמך

 סעיף /
 עמוד

  נושא /
כותרת 
 הסעיף

 מענה   שאלה  

" יהא  ישפה הסעיף  הספק 
המכו  "נפצה במקום    ן"את 

 את המכון". 

ספח ג'  נ  .101
 ביטוח 

ההתח  14 כי   תייבויו נבקש 
על  מירלש תהא ה  סודיות 

של   מסיום   5לתקופה  שנים 
 ההסכם. 

 .לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 המיועד לכך.מציע במקום חתימת הובשהוא חתום בחותמת במכרז לצרף מסמך זה להצעתם במכרז, כציעים מעל ה

 בוד רב, בכ                                                                  

 למצוינות בספורט הלאומי וינגייט המכון מכון                                                                    

 בהבהרה זו  הריני לאשר האמור

 ______ _______________ 

 מציע החתימת              


