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 תשובת המכללה  בקשה/שאלה  סעיף עמוד מס'

לא רלוונטי. שרטוט ייסגר לאחר   נבקש לקבל שרטוט של המעבדה כללי  כללי  1
 בחירת המוצרים. 

חודשים מיום   3נבקש לשנות את מועד אספקת המוצרים ל  1.3 2 2
 קבלת הזמנה בכתב. 

ף חודש מאי  סואספקה נדרשת עד 
2022 

 שנים 3 של לתקופה הינה זה מכרז תחת לרכישות ההתקשרות 1.5 2 3
 כ"נוספת, בסה שנה של תקופות  2 לעוד להארכה אופציה עם
 שנים.   חמש 5 עד

 ותחזוקה אחריות  שירות לא ברור לנו כיצד נקבע כי תקופת
 לפחות שנים מחמש תפחת לא ,הזוכה מחויב המציע אליה

הציוד, משעה שככל שההתקשרות נפסקת,  התקנת ממועד
  14.4הזוכה אינו מחוייב עוד במתן שירותי תחזוקה )ראו סעיף 

 להסכם(.  
 נבקש הבהרתכם. 

בסעיף זה הכוונה לאופציה  
לרכישה נוספת השמורה למכללה.  

אין קשר בין סעיף זה למשך  
 תקופת האחריות. 

ה מדובר למען הסר ספק, נבקש להבהיר כי בכל מקרה יהי  1.10 2 4
במעבדות הקיימות בתחום הקמפוס של המכללה )רחוב  

 , צפת(. 10ירושלים  

המכללה האקדמית צפת פרוסה  
לאורך רח'   תחמיםעל פני מספר מ

. ירושלים. אין קמפוס מרכזי
 הבהרה זו אינה מקובלת. 

  17האמור בסעיף זה אינו עולה בקנה אחד עם המצוין בסעיף  1.17 3 5
 .16עמוד 
מקרה, נבקש כי תבצע פרשנות בהתאם לכללי הפרשנות  בכל 

חוזה יפורש לרעת המנסח, מסמך ספציפי גובר על   -ידועים 
 מסמך כללי.

 הבקשה אינה מקובלת. 
 . מכרזאין שינוי בנוסח ה

 או /ו השירותים אספקת בגין נבקש להבהיר, כי המחירים 1.24 4 6
 את וכולליםוקבועים   סופיים הינם המוצעים ההנחה אחוזי

 . אחריות ותחזוקה לרבות העלות מרכיבי  כל
, כוללת אחריות ותחזוקה)לפי קובץ הצעת המחיר המחיר 

 כמפורט בה(. 

 אין שינוי בנוסח המכרז. 

אנא הבהרתכם מהו ההליך של "מבחני קבלה"? מה כולל? מה   1.24 4 7
 ?הערכת הזמן לביצוע ההליך ומה נדרש מהספק

אישור המתאם   –מבחני קבלה 
מטעם כי המוצר הותקן ונבדק 

לשביעות רצונו וכי ההדרכה  
 שקיבל מובנת לו.  

נבקש לאפשר מילוי לקוחות שעובדים על מכשיר מדגם אחר,  4.2.1.1 6 8
אך שייך לאותה משפחה של מכשירים ובתנאי שמשתמשים 

 באותם ריאגנטים. 
 לת ומאושרת ב והבקשה מק

נבקש כי במסגרת תנאי סף זה יתקבלו מכשירים מאותו הדגם,  4.2.1.1 6 9
 בקונפיגורציות שונות 

 לת ומאושרת ב והבקשה מק

יתקבלו מכשירים אשר נמכרו  נבקש כי במסגרת תנאי סף זה  4.2.1.1 6 10
ובתנאי שהמציע המשיך לתת שירות עבורם  01/2018לפני 

 (01/2018) בתקופת הזמן הקובעת 
 1/2015מאושר מתאריך 

 הבקשה אינה מקובלת.   נבקש לסייג מקרה זה למצב בו הצעתו הייתה הזולה ביותר 7.3.4 8 11
 אין שינוי בנוסח המכרז. 

האחרונה בפסקה זו, משהמציעים נבקש למחוק את השורה   8.12 10 12
 רשאים, בכל עת, לפנות לקבלת סעד ע"פ כל דין. 

 הבקשה אינה מקובלת.  
 אין שינוי בנוסח המכרז. 
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13 12 11.2.1

 +
אקסל  
לקוחו 

 ת

בכפוף להסבר דלהלן, נבקש להבהיר כי המכללה תהא רשאית   
 לבקר את לקוחות הספק בתאום מראש עם הספק והלקוח.

להבהיר כי מטעמי צנעת הפרט לא נוכל לחלוק פרטים נבקש 
אישיים כגון מספרי טלפון של כלל הלקוחות ללא אישורם 
)ואין אישור מכלל הלקוחות להעביר מספרי טלפון( ועל כן  
נבקש כי במידה והמכללה תרצה לצור קשר עם לקוח אשר 

 מספר הטלפון שלו אינו מופיע הדבר ייעשה דרך המציע 

ה תבחר לבצע במידה והמכלל 
סיור, יתואם הסיור מול הלקוח  

 בלבד.
שאר הסעיפים לא מקובלים  

 ואינם מאושרים. 

נבקש כי בהמשך למילים: "כמות מכונות, דוגמת המכונות "   11.2.1 12 14
" )אשר המציע  "ו/או תת דגמים של אותה המערכתייכתב: 

 המוצעת. במכרז זה...(, מאחר וישנם מס' תתי דגמים למערכת 
 הבקשה מקובלת ומאושרת 

גם בגין היקפי מכירות באותן שנים של נבקש כי יינתן ניקוד    11.2.1 12 15
הדרושים והרלוונטיים להפעלת המכשיר, בנוסף  הריאגנטים

 למערכות 
   הבקשה מקובלת ומאושרת

16 12 11.2.1 
)קריט'  
 איכות( 

חברתנו הינה חברה ותיקה בתחום ומשווקת מכשור נשוא 
לצורך ציוני האיכות יתקבלו גם  המכרז עשרות שנים. נבקש כי 

ובתנאי שבמסגרת התקופה   01/2018מכשירים שנמכרו לפני  
  ( המציע נתן שירות עבורם01/2018הקובעת )החל מ 

 1/2015מאושר מתאריך 

לפי הסעיף אין מגבלת זמן לפנייה לכשיר השני והוא אמור בכל   16.3 16 17
נבקש להבהיר האם הכשיר השני   –עת להודיע על הסכמה 

 .במחוייב להסכים או רשאי לסר
במידה והכשיר השני מחוייב להסכים, מאחר ובאופן ברור 

ההצעה לא בהכרח עודנה  רלוונטית )מבחינה כספית( לאחר 
פרק זמן ממושך לאחר הגשת ההצעות למכרז,  ומאחר ובכל 

מוגבל במחירי היחידה שהציע לתוקף הצעת  מקרה המציע
וגבל, נבקש להגביל אפשרות  היצרן, אשר עומדת על פרק זמן מ

חודשים    Xפניה לכשיר השני במחירי היחידה בהם נקב ל
ממועד הגשת ההצעה, ובכל מקרה להגביל את הפנייה לשנה  

 הקלנדרית בה הוגשה ההצעה.

 הבקשה אינה מקובלת.  
 אין שינוי בנוסח המכרז. 

עדיפות"   המכרז" ו"תינתן נבקש להוסיף בין המילים "נספחי 17.2 16 18
 "למעט נספח א". אשר בפסקה השנייה, את המילים  

 הבקשה אינה מקובלת.  
 אין שינוי בנוסח המכרז. 

אין אפשרות לתת כתב כמויות  מבוקש לפרסם את כתב הכמוית לבדיקות. 18.2 16 19
אין   -במסגרת מעבדות סטודנטים 

מכנה משותף בין הערכות מבחינת  
כמות הבדיקות בכל ערכה, מדובר  

 בערכות ספורות מכל סוג 
נספח   20 20

 (1א')
נבקש כי בטופס הצעת המחיר יתאפשר לתת שתי הצעות מחיר  

 .עבור סוג מכשור מסוים
מכיוון שניתן להציע אופציות גם למערכות משולבות נבקש כי  

לקטגוריה ספציפית וכן הצעת יתאפשר להציע הצעת מחיר  
 מחיר נוספת המשלבת שתי קטגוריות )מכונות משולבות(.

נבקש כי טופס הצעת המחיר ישונה בהתאם שכן הטופס נעול  
 ואנו לא יכולים לשנות אותו. 

 סל:אקליון היגעדכון  
בתחתית  יקותרהוספו שורות 

מובהר בזאת כי במידה האקסל. 
ים יש פומוכנסים מוצרים נוס

)עמודה  דרישותכל הלהעתיק את 
B  .ולענות על כל דרישה ) 
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נספח   20 21

 (1א')
חריות  ינתן א בתנאי שתניתן    .אנא הבהרתכם האם ניתן להגיש מכשירים מחודשים

לא סייגים לתקופה  מלאה ל 
( +  שנים 3במכרז ) תהנדרש

 תונליו )אופצי שנתיים נוספות 
שרותי תחזוקה  לבתשלום( 

שנים   2של וחלפים לתקופה 
 . נוספות 

כמו כן הספק יעמוד בכל תנאי  
נושא  תהמכרז לרבו  תתניוהו

 התמיכה והשרות 
נבקש להבהיר האם ניתן להציע פאנל בדיקות עם תמהיל שונה   2.3 25 22

 .מזה המוצע בטבלה
זה הפנל העיקרי אשר נועד  
 - להדגים דיסציפלינות שונות 

בפנל   10%אפשר לשנות עד 
הבדיקות ו/או בדיקות  

 איזוטריות. 
פירוט   27 23

 הפונק' 
 הספקטרופוטומטר  בטכנולוגיית שתן בדיקת "ביצוע

 בסטיק" שימוש על המבוססת
מבוקש להוסיף לאחר המילה הספקטרופוטומטר,   (1

 reflection photometric methodו/או  
 )השיטה המקובלת בשוק(. 

מבוקש כי השינוי יחול בכל מקום במכרז, לרבות   (2
 נספח הצעת המחיר. 

   הבקשה מקובלת ומאושרת

 "חיבור למחשב"  חיבור  27 24
מבוקש להוסיף ולהבהיר, כי החיבור למחשב יהיה דרך  

וזאת בהתאם  TCP/IPאו  RS232יציאות מכשיר הכוללות 
לדרייבר יעודי  שתכין המכללה מראש או כל תוכנה אחרת 

 לקבלת התשדורות מהמכשיר

העברת התוצאות תהיה באחריות  
הספק לקובץ אקסל. אין צורך 

 בתשדורת. 

 "מכשיר רפואי לסוגי דם"  2.6 29 25
נבקש לקבל הבהרה האם ניתן להגיש הצעה למערכת  
 אוטומטית/חצי אוטומטית או ידנית לבחירת המציע 

   הבקשה מקובלת ומאושרת

 "אוכלוסיית היעד לבדיקות: מבוגרים/ילדים/ילודים"  2.6 29 26
נבקש להדגיש כי עבור אוכלוסיית הילודים נדרש להציע  

 – REVERSE-בדיקה נפרדת אשר אינה מכילה את בדיקת ה
ולפיכך יש להפריד בין שתי הבדיקות להוסיף בדיקה נפרדת 

 בעבור יילודים 

הבדיקות תהינה מיועדות  
 למבוגרים בלבד 

נבקש להוסיף אפשרות לרישום לקוחות המשלמים עפ"י   2-1 30 27
 עסקת ריאגנטים 

לצורך ) אין בעיה לרישום כנ"ל 
ההבהרה המכללה לא תעבוד על  

 . (פי עסקת ראגנטים
)"כמות מכירות"(  C נבקש הבהרה, מה ההבדל בין עמודה 1 30 28

 )כמות שנמכרה(  Eלעמודה 
 כמות כללית שנמכרה   – Cעמודה 
כמות שנמכרה ללקוח   – Eעמודה 
 הרשום 
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נספח   33 29

 ד'
נמצא כי הנוסח     -לאחר בירור שנעשה עם משרד רואי החשבון

במסמכי המכרז אינו תואם לנוסח המאושר על ידי   המצויין
לשכת רואי החשבון בהקשר זה. רואי החשבון העבירו לידינו  

את הנוסח המאושר עליו ניתן לחתום, להלן הנוסח  
 לאישורכם: 

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם, הרינו לציין כי   .1
הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של חברתכם הינם  

בוקרו על ידינו וחוות דעתנו נחתמה   ,2020דצמבר, ב 31 ליום
 . 2021במרץ,  15ביום 

אינם כוללים הערה   ,הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל .2
בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומה של חברתכם  

של   570"כעסק חי", כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר 
לשכת רו"ח בישראל, או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר 

 כולתכם להמשיך ולהתקיים "כעסק חי". י
לצורך מכתב זה קיבלנו דיווח מהנהלת החברה לגבי תוצאות   .3

וכן   האחרונים המבוקרים  פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים
 .ערכנו דיון בנושא העסק החי עם הנהלת החברה

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד   .4
תנו, לרבות בהתבסס על  חתימתנו על מכתב זה לא בא לידיע

לעיל, מידע על שינוי מהותי   3הבדיקות כמפורט בסעיף 
לרעה במצבה העסקי של חברתכם עד לכדי העלאת ספקות 

 ממשיים לגבי המשך קיומה  של החברה "כעסק חי". 

להגיש אישור בהתאם לנספח  ניתן  
בנוסח המבוקש ד' במכרז או 

 ( 4-1במלואו )סעיפים 

סעיף   35 30
1.5 

 לגבי מכשיר הספירה ומכשיר לבדיקות שתן לכללית :
 אין התייחסות בדרישות המכרז למחירי הראגנטים  

 והקונטרולות לביצוע הבדיקות. אנא הבהרותיכם. 

 סל:אקליון היגעדכון  
 .דות לתמחור ראגנטיםעמוהוספו 

נספח   36 31
 ( 1ו')

 21ראה תשובה לשאלה מס'  נבקש להבהיר, האם ניתן להגיש הצעה עבור מכשיר משומש

נספח   36 32
 ( 1ו')

נבקש לחדד כי הצעת המחיר אינה כוללת ריאגנטים, מתכלים,  
 .כיילים ובקרים

 30ס' ראה תשובה לשאלה מ

נספח   36 33
 ( 1ו')

- נבקש לקבל פירוט אילו אנטיגנים נדרשים מתוך משפחת ה
RH. 

 ( 7-6האנטיגנים המקובלים )

נספח   36 34
 ( 1ו')

נבקש לקבל כמות בדיקות מתוכננת שנתית עבור כל סוג  
מכמות הבדיקות  מכשיר, מכיוון שהמחיר נגזר ישירות 

 . הנדרשת

אין אפשרות לתת כתב כמויות 
אין   -במסגרת מעבדות סטודנטים 

מכנה משותף בין הערכות מבחינת  
ערכה, מדובר  כמות הבדיקות בכל 

 בערכות ספורות מכל סוג 
נספח   36 35

 ( 1ו')
יתאפשר למציע להוסיף שורות לטבלת האקסל  נבקש כי  

)עושה רושם כי לא יהיה די מקום   1באותו פורמט של נספח ו 
 לפירוט הנדרש(. 

. השורות  יש לענות רק על הרשום
ניתנות להרחבה כך שניתן לכלול  

. המלל יהיה מלל ללא הגבלה
 רלוונטי לנושא השורה בלבד. 

נספח   36 36
 ( 1ו')

 :עבור כל המכשור המבוקש
במסמכי המכרז ובהצעת המחיר, אין התייחסות לריאגנטים 

 ומתכלים להפעלת המכשירים:
ומתכלים?   האם המכרז לא כולל הצעות מחיר לריאגנטים (1

 כיצד מתכוון המזמין להפעיל את המכשור?  –במידה ולא 
במידה ויש להציע הצעת מחיר עבור הריאגנטים   (2

והמתכלים, נודה להעברת טופס הצעת מחיר ייעודי לנושא 
 זה.

נבקש את כמות הבדיקות חודשיות/ שנתיות עבור   (3
 הבדיקות הנזכרות במסמכי המכרז.

 
 מעלה ראה תשובות לשאלות 
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 פסקת "והואיל" החמישית:   38 37

 של המלאה רצון נבקש למחוק את המילים "ולשביעות 
המכללה" משאין הדבר מהווה מדד אובייקטיבי או מדיד. על  
הספק לקיים את המוטל עליו במסגרת ההתקשרות בהתאם 

 למסמכי המכרז וע"פ כל דין 

 הבקשה מקובלת ומאושרת. 

מבוקש שלא להכליל במסגרת אחריות וחשבון הספק   (1 1.8 39 38
תשתיות הנדרשות לטובת מתן השירותים, ו/או מערכות  

ומחברים יעודיים, ו/או כל ציוד משרדי או   LISתקשורת, 
ריהוט )לרבות: מחשבים, מדפסות, נייר, דיו( אשר אינם  

חלק אינטגרלי מהמערכת, כפי שמסופקת ע"י היצרן(,   
 המזמין.   אשר יוקמו ע"י וע"ח

לכל נזק, כאמור  על פי דיןמבוקש כי הספק יהיה אחראי  (2
 בסעיף. 

 הנפגע מבוקש כי בשורה האחרונה בין המילים "ואשר (3
דין", תכתב המילה  כל פי בגינם" למילים "על לפיצוי זכאי

 "מהספק".
 

 הבקשה מקובלת ומאושרת.  (1
 הבקשה מקובלת ומאושרת.  (2
 הבקשה מקובלת ומאושרת.  (3

תוגבל לאחריות עפ"י דין ולנזקים  מבוקש כי הגבלת האחריות   1.8 39 39
 ישירים בלבד 

הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  
 בנוסח המכרז. 

 רצונה מבוקש כי מסוף הפסקה תגרענה המילים: "לשביעות 3.6 41 40
המכללה", משאין הדבר מהווה מדד אובייקטיבי או מדיד.   של

על הספק לקיים את המוטל עליו במסגרת ההתקשרות  
 למסמכי המכרז וע"פ כל דין. בהתאם 

 כפי המצוין, מבוקש לפרסם את כתב הכמויות למכרז –בנוסף 

הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  
 בנוסח המכרז. 

 של  המלא רצונה  מבוקש למחוק את המילים: "ולשביעות 3.11 41 41
המכללה" ותחת זאת לכתוב: "בהתאם למחויבויותיו ע"פ 

 ",  מסמכי המכרז ובכפוף לכל דין".
כאמור, שביעות רצונה של המכללה אינו מהווה מדד  

אובייקטיבי או מדיד. על הספק לקיים את המוטל עליו  
 בהתאם למסמכי המכרז וע"פ כל דין.  במסגרת ההתקשרות

הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  
 בנוסח המכרז 

מבוקש להוסיף את המילים: "ככל שניתן" בסוף הסעיף, לפני   3.13 41 42
המילים: "מניעת כל הפרעות". לא ניתן מראש להתחייב לסוגי  

 התקלות ואופני הטיפול בהן 
 הבקשה מקובלת ומאושרת 

 מטעם יובהר כי הספק יפעל בהתאם להוראות המתאם  4.8 42 43
המכללה כל עוד אינן סותרות את הוראות הספק והוראות 

 היצרן. 
 הבקשה מקובלת ומאושרת 

ייעשה   –ככל אשר תועלה בקשה להחלפת עובד מבוקש כי  4.10 43 44
הספק ייודע בדבר הבעיה אשר  –הדבר בשיתוף הספק, כלומר 

התעוררה בהקשר עם העובד שלו, ויינתן לספק פרק זמן סביר  
 לטובת בדיקת הנושא למול העובד ואפשרות לתיקונו 

 הבקשה מקובלת ומאושרת 

וזאת בכפוף   17:00 – 08:00-נבקש לשנות את זמני התחזוקה מ 4.11.4 43 45
להנחיות ומגבלות משרד התמ"ת )כמו כן, יש לקחת בחשבון  

 את שעות נסיעה( 
 18:00 עד  09:00ן ל יעודכ 

שעות, זאת מתוך הבנה  6 -נבקש לשנות את זמני התגובה ל 4.11.5 43 46
שעות נסיעה + נסיעה למשרד לצורך  3שיש לקחת בחשבון 

 לקיחת חלקי חילוף לתקלה 
 הבקשה מקובלת ומאושרת 

נבקש לשנות שקריאות שירות דחופות שיתקבלו עד השעה  4.11.5 43 47
 .שעות 5יקבלו מענה באותו יום תוך פרק זמן של  14:30

 הבקשה מקובלת ומאושרת 

נבקש לשנות את התחייבות תיקון המכשיר לשבוע ימים, שכן   4.11.6 43 48
בתקלה מורכבת קיים תהליך אסקלציה מול היצרן לקבלת  

תלוי בתגובת היצרן  הנחיות לביצוע בדיקות ותהליך זה 
ובביצוע הבדיקות ושליחת נתונים ליצרן לניתוחם ולעיתים 

לוקח זמן לנתח את הנתונים ולבצע בדיקות בהתאם להנחית  
 היצרן. 

שעות או   72תיקון המכשיר תוך  
 חלופי הספקת 
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נבקש להבהיר כי במהלך תקופת האחריות הספק יהיה אחראי   4.11.2 43 49

לפעולתה התקינה של המערכת, על רכיביה, ויספק, ללא  
בכפוף לכך ף, שירותי תחזוקה ותיקונים והכל תשלום נוס

שהנזק לא נגרם למערכת כתוצאה מרשלנות, זדון, או שימוש  
 בניגוד להוראות היצרן והמציע 

 הבקשה מקובלת ומאושרת 

נבקש כי בטרם הקיזוז יינתן לספק הודעה בכתב בדבר הליקוי   4.12.2 44 50
 והתייחסותו בנושא בגינו מושת הקנס, וכן אפשרות מתן מענה 

הבקשה מקובלת ומאושרת  
בחלקה. מובהר בזאת כי אין 

המכללה היא מתחייבת לקבל את  
 טענות / גרסת הספק.  

יקבלו מענה   14:30קריאות שירות שיתקבלו לאחר השעה   4.12.2 44 51
 .למחרת בבוקר

 הבקשה מקובלת ומאושרת 

   ₪ 700ל   ₪ 1,000יעדוכן מ  .₪ לכל יום איחור 200נבקש לשנות את גובה הפיצוי ל  4.12.2 44 52
   ₪ 350ל  ₪ 500ומ 

מובהר כי הצעת המחיר אינה כוללת ריאגנטים, מתכלים,  5.2 44 53
  .כיילים ובקרים

 ראה תשובות לשאלות מעלה.

נבקש כי למשפט יתווספו המילים: "למעט כל אחד מהאמור   5.5 45 54
הקשור בתשתיות ו/או לוגיסטיקה, ו/או ניקיון וטיפול בפסולת  

כן  מכל סוג שהוא, ו/או המושת באופן רגיל על המזמינה", ש 
 אלו לא אמורים להיות על חשבון המציע 

הבקשה לא מקובלת. אין שינוי  
 בנוסח המכרז. 

מבוקש כי בטרם חילוט הערבות תינתן לספק הודעה בכתב  8.3 46 55
בדבר הליקוי בגינו מבוקש לחלט הערבות, וכן פרק זמן לתיקון  

 הליקוי, ואפשרות מתן מענה והתייחסותו בנושא 

הבקשה מקובלת ומאושרת  
בחלקה. מובהר בזאת כי אין 

המכללה היא מתחייבת לקבל את  
 טענות / גרסת הספק.  

נבקש למחוק את המילים "ישיר או" אשר בשורה   (1 9.1 47 56
 הראשונה.

נבקש להחליף את המילה "לפצות" אשר בשורה   (2
 האחרונה במילה "לשפות" )לכך הכוונה למעשה( 

הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  
 בנוסח המכרז 

בשורה ראשונה, נבקש להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר    9.1 47 57
 ."המילה "האחריות

הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  
 בנוסח המכרז 

הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי   "בשורה שנייה נבקש למחוק "או עקיף 9.1 47 58
 בנוסח המכרז 

מבוקש למחוק את המילה "פיצוי", שכן בנסיבות,  השיפוי   9.4 47 59
 לכשלעצמו הינו ראוי ודי בו.

הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  
 בנוסח המכרז 

מבוקש למחוק את המילה "פיצוי", שכן בנסיבות,  השיפוי   11.1 48 60
 לכשלעצמו הינו ראוי ודי בו.

הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  
 בנוסח המכרז 

הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי    "בשורה אחרונה, מקום המילה "לפצות" יש לשנות ל"שפות 11 48 61
 בנוסח המכרז 

בסיפא של הסעיף יש להוסיף " ובלבד שהנזקים כאמור לא   12.2 48 62
ו/או מי מטעה  נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של המכללה 

 .לרבות עובדיה ו/או תלמידיה
 הבקשה מקובלת ומאושרת 

למציע אין אפשרות לדעת האם החתומים על מסמכים מטעם  17.1 51 63
חתימה בה. ככל שלא ניתן להסתמך   המכללה מהווים מורשי

על הודעות מטעם המכללה בלא לבדוק כי הינן חתומות ע"י  
מורשי החתימה, נבקשכם לציין כבר עתה את שמות מורשי 

החתימה על מנת שנדע כיצד להתייחס להודעות המופנות  
 מהמכללה. 

 מנהלת הרכש של המכללה  
 סמנכ"ל הכספים של  המכללה

 מנכ"ל המכללה 
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נבקש להבהיר האם , 17.1סעיף יחס ל בלעיל בהמשך לאמור  17.3 51 64

הודעות המתקבלות במהלך תקופת ההתקשרות ממי מטעם 
מחייבות ויש ( שאינם בהכרח מורשי חתימה בה)המכללה 

 . לפעול לפיהן

פעיל  יהמתאם מטעם המכללה 
 . את הספק בנושא השרות

מובהר בזאת כי כל רכישת ציוד  
תיקון ו/או שירות הכרוכים ו/או 

בעלויות כלשהן, מותנים בקבלת  
     הזמנת רכש מהמכללה.

להוסיף לאחר המילים: "לערוך ולקיים" את המילים:  מבוקש 16.1 50-51 65
"בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו" ולמחוק את המילים: 

 "ובעלת מוניטין...בביטוחים אלו" 
 הבקשה מקובלת ומאושרת. 

 מבוקש להחליף את המילה: "מתחייב" במילה: "רשאי"   (א 16.4 50-51 66
כן מבוקש למחוק את המילים: "ו/או יורחב שם   (ב

  המבוטח...מיחידי המבוטח".

 הבקשה מקובלת ומאושרת.  (א
 הבקשה אינה מקובלת.   (ב

להחליף את המילה: "יצומצמו" במילים: "ישונו   מבוקש 16.5 50-51 67
 לרעה" 

 הבקשה מקובלת ומאושרת. 

אנחנו לא ממציאים פוליסות אלא    –למחוק את הסעיף  מבוקש 16.8 50-51 68
 אישורי ביטוח. 

 הבקשה מקובלת ומאושרת. 

 הבקשה מקובלת ומאושרת.  למחוק את המילים: "ו/או בהמצאת העתקי פוליסות"  מבוקש 16.9 50-51 69
 הבקשה מקובלת ומאושרת.  למחוק את הסעיף  מבוקש 16.10 50-51 70
להוסיף ברישא את המילים: "אולם אי המצאת אישור   מבוקש 16.11 50-51 71

ביטוח לא תחשב כהפרה יסודית ככל וניתנה לספק התראה של  
 יום להמצאת אישור ביטוח והמציאו כנדרש. 15

 הבקשה מקובלת ומאושרת. 

 ביטוח רכוש:  א 53 72
להחליף את המילה: "המקובלים: "במילה:   מבוקש

 "המבוטחים"  
יש להוסיף את המילים: "על בסיס  לאחר המילה: "פריצה" 

 נזק ראשון". 

 ת.ו ת ומאושרומקובל ותהבקש

 אחריות כלפי צד שלישי: ב 53 73
להחליף את המילים: "עלולים להיגרם" במילה:  מבוקש

 "ובלתי צפוי"  – 2.3להוסיף בסעיף   מבוקש.  "שנגרמו"
 ת.ו ת ומאושרומקובל ותבקשה

 הבקשה מקובלת ומאושרת.  ""ובלתי צפוימבוקש להוסיף בסיפא  :  2.3 ב 53 74
מבוקש למחוק הסעיף, או  לחלופין להוסיף עד לסך של   6ב. 53 75

 ביט( ₪3.5.1-3.5.2 )בחריגים   1,000,000
הבקשה אינה מקובלת. אין  

 שינוי בנוסח המכרז. 
 אחריות כלפי צד שלישי: ג 53 76

   1.1סעיף 
להיגרם" במילה: מבוקש להחליף את המילים: "העלולים  (א

   "שנגרמו"
   וכן למחוק את המילים: "לרבות המועצה ו/או עובדיה" (ב

 הבקשה מקובלת ומאושרת.  (א
הבקשה אינה מקובלת.   (ב

יודגש כי במקום המילים  
"לרבות המועצה ו/או  

עובדיה" יירשם "לרבות  
 המכללה ו/או עובדיה" 

 ביטוח חבות המוצר:  ג 53 77
יתקבל בפוליסה משולבת לביטוח  נבקש כי ביטוח חבות מוצר 

 חבות מוצר ואחריות מקצועית 
 הבקשה מקובלת ומאושרת. 

להחליף את המלה: "דין" במילים: "פקודת   מבוקש –  1סעיף  ד 53 78
 הנזיקין וחוק האחריות למוצרים פגומים..." 

 הבקשה מקובלת ומאושרת. 

 " למחוק את המילים: "שלא יפחת  מבוקש - 1סעיף  ה 53 79
 למחוק את הסעיף בוקש מ –  2סעיף 

 . הבקשה מקובלת –  1סעיף 
 הבקשה אינה מקובלת.  -  2סעיף 

חבות   55 80
 המוצר 

הבקשה אינה מקובלת. אין   327נבקש למחוק את קוד 
 שינוי בנוסח המכרז. 

אישור   55 81
 ביטוח 

הבקשה אינה מקובלת. אין   319רלוונטי כשיש קוד לא  -304חבות מעבידים יש למחוק קוד 
 שינוי בנוסח המכרז. 

 


