ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

ירושלים ,י"ז חשון התשפ"א
 4בנובמבר 2020
סימוכין03725820 :

הנדון :מכרז  7/24לפריסה ,הפעלה ותחזוקה של מערכת לתיוג מעקב ובקרה אחר ציוד בחירות– הבהרה
לאור שאלה  ,שעלתה בנוגע לעדכון סעיף  4.1.9להסכם ההתקשרות כפי שבאה לידי ביטוי ב פרסום
המענה לשאלות הבהרה מיום  26באוקטובר  , 2020ועיקרה :
" בהינתן שמדובר במוצר מדף שהבעלות והזכויות בו הן של צד ג' ,הרי שהדרישה המופיעה
בסעיף  4.1.9המתוקן לפיה הרישוי יועבר לעורך המכרז ללא סייגים או מגבלות ,כמו גם
ההבהרה שניתנה לסעיף  2.2.1בפרק א' למכרז ,לפיה מדובר ב"זכות להעביר לצד שלי שי את
המערכת במלואה לרבות הזכות לנהוג בה מנהג בעלים" ובמסגרת זו לעשות בה כל שימוש
לרבות העברת לאחר  -אינה ישימה ביחס למוצרי צד ג' המשולבים במערכת ,ויכולה לחול רק
ביחס לפיתוח עצמאי שאינו מבוסס על מוצרי מדף.
משתנאי הסף מאפשרים למציע להיות יצרן המערכת או בעל זכות ברישיון שימוש  -אנו סבורים
כי יש להבהיר שככל שהמציע הינו בעל זכות ברישיון שימוש ,יועברו לעורך המכרז זכויות
שימוש בלבד במוצר בהתאם לתנאי הרישוי של היצרן ,ובלבד שאלה מאפשרים לבצע בו
שינויים ,לא גורעים מיתר זכויותיו של עורך המכרז ביתר חלקי המערכת ,והריש וי במוצר נרכש
לתקופה המקסימאלית האפשרית "
הרינו להתייחס  ,כדלקמן – באחריות המציעים לדאוג כי המערכת כמכלול תעמוד בכל דרישות המכרז ,
לרבות היכולת לעשות בהם שי נויים והתאמות  .עם זאת ,ככל שבאח ד מרכיבי המערכת ,מחזיק המציע
רישיון שימוש בלבד ,על המציע להבהיר במסגרת המענה כיצד יובטח שניתן יהיה לערוך כל התאמה
בפתרון בכללו כך שיעמוד בכל דרישות המכרז לרבות הזכות לבצע שינויים במוצר או בתוכנה באופן
שיעמוד בכל צרכי עורך המכרז.
לגבי תקופת הרישוי הנרכש :המציעים מופנים לתשובה מס'  73למסמך שאלות ההב ה רה.
האמור לעיל הינו הבהרה בלבד ואין בו בכדי לעשות כל שינוי במסמכי המכרז (על כל נספחיו) או במענה
לשאלות הבהרה כפי שפורסם.
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