הבהרה מס' -2מכרז מס'  20812לאספקת מחשבים ומסכים
#

המסמך

סעיף

פירוט השאלה  /בקשה

מענה

.1

כללי

כללי

לאור העובדה שמספר אנשי מפתח
שוהים כרגע בחופשות ,ועל מנת
שנוכל להיערך להגשת מענה מיטבי,
נבקש לקבל אורכה בהגשת המענה
של כשבוע ימים.

מאושר-מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה
לתאריך  8..1.01.4שעה .0:11

.2

חוברת המכרז

2.2

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את
המילים" :בכפוף לשינוי התמורה
בהתאם".

לא מקובל

.3

הסכם

7

נבקש שיובהר שהאחריות
(א)
למוצרים הינה בהתאם ובכפוף
למדיניות היצרן הרלוונטי במוצר וכן
שיובהר שהספק לא יהיה אחראי
לתיקון נזקים או תקלות במקרה של
ביצוע שינוי ו/או התאמה ו/או
תחזוקה ו/או תיקון או טיפול של
הציוד ע"י גורם שאינו מטעמו ושלא
באישורו המוקדם וכן במקרה של
שימוש בפריטים בניגוד להוראות
היצרן ו/או הספק .בנוסף ,לא יהיה
אחראי הספק לתיקון נזקים או
תקלות שנגרמו בפריטים בזדון או
במתכוון .כמו כן ,נבקש שיובהר
שהספק אינו אחראי לנזקים שאירעו
לציוד כתוצאה מ :א) עבודות תשתית
כגון בינוי וכבילה או עבודות חשמל
חיצוניות לציוד .ב) נזקים שאירעו
למערכות הפעלה או תוכנות כתוצאה
מתאונה ,רשלנות ,שימוש לא נכון,
תכנון לא מתאים ,תקלה בזרם
החשמל ,תקלה במיזוג האוויר,
תקלה במערכת פיקוח לחות .ג)
נזקים שאירעו כתוצאה מכוח עליון.
ד) נזקים שאירעו כתוצאה מאחסון
ו/או התקנה בסביבה לא מתאימה
ו/או בניגוד להוראות היצרן או
הספק.

א)ראו מענה בהבהרות מס' .
ב)מקובל

נבקש הבהרה כי לא ניתן
(ב)
להתחייב למועד תיקון כל תקלה
ותקלה ללא התחשבות בגורמים
החיצוניים שעשויים להיות קשורים
בגרימתה ו/או פתרונה .לאור
האמור ,נבקש שיובהר שמועד

#

המסמך

סעיף

פירוט השאלה  /בקשה

מענה

תחילת הטיפול בכל תקלה ותקלה
יהיה יום העסקים הבא (,)NBD
כמקובל.
.4

הסכם

7.1

נבקש שיובהר שחילוט הערבות
ייעשה ,אם בכלל ,רק לאחר הודעה
של לפחות  5ימים מראש ובכתב
לספק.

ראו מענה בהבהרות מס' .

.5

הסכם

2.2

נבקש הבהרה להפחית את גובה
הקנס מ 4%-ל 1% -מערך ההזמנה
החסרה  /הפגומה ולהבהיר כי בכל
מקרה הקנס יוטל רק מקום בו
האיחור או הפגם נגרם מסיבות
התלויות בספק בלבד.

לא מקובל.

.2

הסכם

11

נבקש את ההבהרות הבאות:
(א) בסוף הפסקה השלישית נבקש
הבהרה להוסיף את המלים "למעט
בגין מעשה או מחדל של הרכבת
ו/או מי מטעמה המטילים עליה
אחריות לפי דין".
(ב) בפסקה השישית נבקש שיובהר
ששיפוי או פיצוי כאמור ייעשו בכפוף
לכך שניתן פסק דין שלא עוכב ביצוע
ובתנאי שהרכבת הודיעה לספק על
הדרישה ו/או התביעה מיד עם
קבלתה ואיפשרה לו להתגונן כנגדה
באופן עצמאי.

.7

הסכם

11

נבקש את ההבהרות הבאות:
(א) נבקש הבהרה לתקן הסעיף
האחריות
להגבלות
בהתאם
המקובלות בהסכמים מסוג זה,
ובהתאם נבקש כי יובהר שעל אף
האמור בכל מקום אחר בהסכם זה,
אחריותו של הספק תהיה מוגבלת
לנזקים ישירים בלבד אשר נגרמו
כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של
הספק ו/או מי מטעמו בלבד והספק
לא יישא באחריות לנזקים עקיפים
ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים .בכל
מקרה יובהר כי גובה אחריותו
הכוללת והמצטברת של הספק מכוח
הסכם זה לא יעלה על גובה
השנתית
החוזית
התמורה
המוסכמת.
(ב) בפסקה השניה – נבקש שיובהר
ששיפוי או פיצוי כאמור ייעשו בכפוף

הקנס יוטל רק מקום בו האיחור או הפגם
נגרם מסיבות התלויות בספק בלבד.
מופיע בהתאם,ברור דיו-אין שינוי

מופיע בהתאם,ברור דיו-אין שינוי

ראו מענה בהבהרות מס' .

#

המסמך

סעיף

פירוט השאלה  /בקשה

מענה

לכך שניתן פסק דין שלא עוכב ביצוע
ובתנאי שהרכבת הודיעה לספק על
הדרישה ו/או התביעה מיד עם
קבלתה ואיפשרה לו להתגונן כנגדה
באופן עצמאי.
(ג) בפסקה הרביעית – נבקש
הבהרה להוסיף בסופה את המילים
" אולם הפטור כאמור לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון".
.2

נספח A3
התחייבות
לשמירת
סודיות

–

כללי

התחייבות לשמירת סודיות – נבקש
הבהרה להוסיף סעיף הקובע את
המקרים המקובלים שבהתקיימם לא
תחול ההתחייבות לסודיות לפיהם:
"מידע סודי לא יכלול מידע שהינו
ו/או שהפך להיות נחלת הכלל ללא
הפרת חובת הסודיות ו/או מידע
שחובה לגלותו על פי דין או צו של
רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח
באופן עצמאי ללא תלות במידע
הסודי ו/או מידע שהתקבל מצד ג'
כדין".

לא מקובל

.9

ב'-
נספח
מחשבים נייחים
תוצרת HP

כללי

מפורט כי נדרש דיסק קשיח מסוג
.SSD 480 GB
הדיסק הנ"ל לא קיים ,נבקש כי
הדרישה תשתנה ל .SSD 512 GB

מקובל ,המפרט הטכני יעודכן בהתאם.
נספח התמורה עודכן בהתאם ויש
להגיש ההצעה אך ורק ע"ג הנספח
המעודכן.

ג'-
 .11נספח
מחשבים ניידים
תוצרת HP

כללי

נבקש להגיש מחשבים ניידים של
חברת  LENOVOשהם שווי ערך
למחשבים תוצרת .HP

מקובל ,בתנאי שתצורף להצעה קונפיגורציה
מתאימה המוכיחה שהמחשב הנייד המוצע
הינו שווה ערך לכל אחד מסעיפי
הקונפיגורציה בנספח ג'

 .11נספח ד'-מפרט
מחשבים ניידים
תוצרת HP

כללי

נבקש להגיש מחשבים ניידים של
חברת  LENOVOשהם שווי ערך
למחשבים תוצרת .HP

מקובל ,בתנאי שתצורף להצעה קונפיגורציה
מתאימה המוכיחה שהמחשב הנייד המוצע
הינו שווה ערך לכל אחד מסעיפי
הקונפיגורציה בנספח ד'

 .12נספח ה'-מפרט
מחשבים ניידים
תוצרת
LENOVO

כללי

נבקש לשנות את הדיסק מG 511
 SATAלדיסק .SSD 256G

לא מקובל

 .13נספח ו'-מסכים
HP

כללי

נבקש להציע מסכים של חברת
 LENOVOאשר שווי ערך לנדרש
בנספח זה.

מקובל ,בתנאי שתצורף להצעה קונפיגורציה
מתאימה המוכיחה שהמסך המוצע
הינו שווה ערך לכל אחד מסעיפי
הקונפיגורציה בנספח ו'

סעיף

פירוט השאלה  /בקשה

מענה

#

המסמך

 .14נספח ז'-תוצרת
או
HP
LENOVO

כללי

נבקש לשנות את המעבד מ – I5
 7500ל – .I5 7500T
כמו כן ,במפרט נדרש דיסק SSD
 ,480GBהדיסק המבוקש לא קיים,
נבקש לשנות לדיסק .SSD 512GB

מעבד-לא מקובל

 .15נספחי

כללי

נבקש לשנות את מועד זמן האספקה
ל 21ימי עבודה מקבלת ההזמנה.
או לחילופין ,נבקש כי תוציאו
התחייבות לכמות מחשבים נדרשת
ואז נוכל להיערך עם מלאים
בהתאם.

התמורה-
מחשבים נייחים

דיסק -SSD 512GBמקובל,נספח התמורה עודכן
בהתאם ויש להגיש ההצעה אך ורק ע"ג הנספח
המעודכן.
לא מקובל-כאמור בסעיף  4.08ו 4.04
יידרש הזוכה להחזיק מלאי מתאים
לאספקה שוטפת ולא יאוחר מ 4ימים
מקבלת כל הזמנה.הערכת כמות תימסר
לזוכה ע"י אגף מחשוב כאמור.

*מצ"ב נספחי תמורה מעודכנים-יש להגיש הצעתכם אך ורק ע"ג קובץ זה
*מצ"ב מסמכי מכרז מעודכנים.
שנה טובה
בני סבא
מזכיר ועדת המכרזים

