ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

ח' בחשון התשפ"א
 26באוקטובר 2020
סימוכין3560720 :

הנדון :מכרז  7/24לפריסה ,הפעלה ותחזוקה של מערכת לתיוג מעקב ובקרה אחר ציוד בחירות– עדכון ומענה
לשאלות הבהרה
להלן יפורטו עדכונים והבהרות של ועדת הבחירות המרכזית בקשר למכרז שבנדון .בפרקים א' – ד'
יתוארו השינויים שערכה הוועדה במכרז; בפרק ה' – ניתן לראות את המענה לשאלות ההבהרה שהוגשו
לוועדה.
א  .פרק א' – פירוט ההליך המכרזי
 . 1בסעיף  – 1.2.4במקום "  2000מעטפות" יבוא "  1000מעטפות" ובמקום "  5000פרטי בחירות"
יבוא " עד  1,500פרטי בחירות או פריטי ם חלופיים ש ידמו את פרטי הבחירות המתבקשים " .
 . 2בסעיף  2.2.2בסופו יבוא –
" למען הסר ספק ניתן להכיר בעת הגשת המכרז בניסיון של קבלן משנה בהתקיימם של כ ל
התנאים הבאים:
 . 2.2.2.1בין המציע לבין קבלן המשנה קיים הסכם לאספקת השירותים לוועדה
ולעמידה בכל דרישות המכרז לאורך כל תקופת ההס כם כולל האופציות;
 . 2.2.2.2המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום על ידי מורשי החתימה שלו ,לפיו ידוע לו
שככל שהקבלן לא יעמוד באחת או יותר מהתחייבויותיו ,האחריות לביצוע כלל
השירותים הנובעים ממכרז זה יהיו באחריות המציע וזאת ללא כל בקשה או תמורה
נוספת מהוועדה.
 . 2.2.2.3המציע יצרף תצהיר של קבלן המשנה כי הוא עומד בכל תנאי המכרז והוא
מתחייב לוועדה כי יספקם לאורך כל תקופת ההתקשרות ".
 . 3בסעיף  – 4.1.4במקום "  " 12,000יבוא " ." 20,000
 . 4בסעיף  6.5.2למכרז – בשורה השנייה בסוף במקום "בין השעות  " 13:00-08:30יבוא " 08:30-
." 12:30
 . 5אחרי סע יף  4.3.4יבוא – "  . 4.3.5בפיילוט יבחנו  ,בין היתר ,הדברים הבאים – אופן שיוך
וסימון הפריטים; רמת דיוק וקריאה של נתונים; מעקב אחרי מיקומם של הפריטים; פשטות
המערכת המוצעת ו יכולותיה ,עמידתה בדרישות הגנת הסייבר ואופן הקמתה ופירוקה של
המערכת" .
 . 6בסעיף  - 7.1.5.4במ קום "בעל עניין" יבוא "בעל שליטה כהגדרתה ב חוק ניירות ערך ,תשכ"ח -
. " 1968

עמוד  1מתוך 19

משכן הכנסת  ,קריית דוד בן  -גוריון  ,ירושלים  9195015العنوان  :مجمع بن غوريون  ,أورشليم القدس 9195015 ,
טלפון هاتف  , 02 - 6753407 :פ קס فاكس  02 - 5669855 :דוא"ל البريد اإللكتروني vadatb@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il

הלשכה המשפטית

ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת

ב  .פרק ב'  -עדכון חוברת ההצעה
 . 1בחלק של "הוכחת עמידה בתנאי הסף" בסעיף  - 4אחרי המילים "הפתרון המוצע" יבוא "או
פתרון אחר דומה לו".
ג  .פרק ג'  -עדכון להסכם התקשרות לתקופת הפיילוט – אין שינוי ים
ד  .פרק ד'  -עדכון לחוזה ההתקשרות עם הספק הזוכה
 . 1בסעיף  4.1.7בסופו יבוא " -ככל שציוד כאמור ירכש על ידי עורך המכרז".
 . 2במקום סעיף  , 4.1.9יבוא –
"יש בידיו את כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים (להלן – רישיונות) הנדרשים לביצוע כל
התחייבויותיו על פי הסכם זה .תוקפם של אילו אינו מוגבל בזמן ,והוא ( הספק ) רשאי להעבירם
לידי הוועדה ללא כל הגבלות או סייגים לצורך המשך השימוש והפיתוח של המערכת על ידי
הוועדה ,אם בעצמה ואם על ידי מי מטעמה ,גם לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים וזאת ללא
כל עלות נוספת או הגבלתם בזמן  .ככל שהספק לא יכול לספק ,כנדרש לעיל ,את הרישיונות
הנדרשים לתקופה שאינה מוגבלת בזמן ,רשאי הספק לרכוש ולספק רישיונות מוגבלים בזמן
ובתנאי שהתקיימו כל התנאים הבאים:
 . 4.1.9.1הספק ירכוש את הרישיונות לתקופה המרבית האפשרית;
 . 4.1.9.2הספק ימציא לעורך המכרז התחייבות בכתב  ,חתומה על י די מורשי החתימה
של הספק ,לפיה:
 . 4.1.9.2.1לא היתה לו אפשרות לרכוש רישיון שאינו מוגבל בזמן או לתקופה
ארוכה יותר;
 . 4.1.9.2.2ככל ,שמכל סיבה שהיא ,יידר ש החלפה של מי מהספקים או התוכנות
שנרכשו הדבר יעשה על חשבונו של הספק בלבד ו ב החלפת התוכנה לא תפגע אף
לא אחת מ זכויות עורך המכרז .
 . 4.1.9.2.3הספק ייש א בכל עלות נוספת לרכישת רישיונות כאמור ,ככל
שתידר ש  ,גם לאחר סיום ההתקשרות עימו ועד לתקופה שלא תפחת ממשך הזמן
המרבי להתקשרות לפי מכרז זה כולל תקופת האופציות".
 . 3בסעיף  11.4במקום ,בסוף הסעיף – במקום "ללא הגבלת הזמן" יבוא " לתקופה של  7שנים".
 . 4במקום סעי פים  16.3.1ו  , 16.3.2 -יבוא –
"  . 16.3.1לעורך המכרז תהיה הזכות לקזז או לעכב מהתמורה שעלי ו לשלם לספק כל
סכום המגיע ל ו מהספק על פי הסכם זה או על פי דין.
 . 16.3.2עורך המכרז ישלח לספק ה ודעה על הסכומים שקיזז  ,בסמוך למועד הקיזוז.
 . 16.3.3בעת הפעלת סעיף זה על הספק להמציא לעורך המכרז תעודת זיכוי בגובה סכום
הקיזוז או לחילופין להמציא חשבונית מתוקנת לאחר הפח תת סכום הקיזוז ,על פי
שיקול דעת ו הבלעדי של עורך המכרז .
 . 16.3.4הספק יהיה רשאי להשיג על הקיזוז תוך  30יום ממועד קבלת התשלום החסר
או הודע ת הקיזוז .אי העברת השגה במועד האמור משמעה הסכמה של הספק לביצוע
הקיזוז.
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 . 16.3.5לספק לא תהא כל זכות קיזוז או עכבון כלפי עורך המכרז בגין כל סכום שהוא
חייב לו ,לטענתו.
 . 5בסעיף  , 16.4.2במקום – "  5ימים" יבוא "  5ימי עבודה ".
 . 6בסעיף  17.3בסופו ,יבוא – " עורך המכרז או מי שהוסב ה לטובתו או שהועברה לו כל זכות או
חובה לפי הסכם זה יודיע על כך לספק בכתב ,לאחר ביצוע האמור." ,
ה  .מענה לשאלות הבהרה
להלן מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו .יובהר שנוסח השאלה אינו בהכרח תואם את הנוסח שהתקבל,
ונעשה ניסוח מחדש ואיחוד של שאלות.
מס' הסעיף פירוט השאלה
מס'
סידורי במכרז
.1

כללי

.2

כללי

.3

1.2.5

.4

2.2.1

מענה

בכדי ללמוד לעומק את הדרישות במכרז ולהגיש אין שינוי במסמכי המכרז.
לכם הצעה מיטבית ,אנו מבקשים מועד נוסף
לשאלות הבהרה ובהתאמה דחייה במועד האחרון
להגשת הצעות.
בכדי להקל על כתיבת ההצעה ,נבקש את פרק ב' – הבקשה מתקבלת ,פרק ב' יעלה
לאתר האינטרנט של הוועדה.
חוברת ההצעה ,בפורמטWORD.
יוער כי ככל שישנה סתירה בין
חוברת ההצעה שהועלתה לאמור
במכרז יגבר האמור במכרז ועל
הספק לוודא את תאימות
החוברת שתפורסם למסמכי
המכרז.
המציע שוקל להעסיק קבלני משנה במסגרת כל בקשה לשימוש בקבלני משנה
השירותים נשוא מכרז זה .נבקש לפרט את התנאים תבחן לגופה – אין שינוי במסמכי
לאישור העסקת קבלני משנה כדי שניתן יהיה המכרז.
להיערך מראש.
א .נבקש להבהיר כי ככל שמשולבים במערכת א .אין שינוי במסמכי המכרז .על
הספקים להיערך בהתאם
מוצרי מדף/תוכנות צד ג' – הרי שהשימוש בהם
לדרישות המכרז.
יעשה בהתאם ובכפוף לתנאי הרישוי .בהתאם,
לא ניתן להתחייב לעשיית "כל שימוש במערכת" ב .הכוונה לזכות להעביר לצד
שלישי את המערכת במלואה
אלא שימוש בהתאם לתנאי הרישוי.
לרבות הזכות לנהוג בה
כי
להבהיר
ב .ביחס ל"העברתה לאחר" – נבקש
כמנהג בעלים לרבות הזכות
הכוונה להעברת רישיון/זכות השימוש ,ולא
לעשות במערכת כל שינוי או
פיתוח.
להעברת הבעלות שנותרת בידי יצרן
המוצר/התוכנה ,בהתאם לתנאי הרישוי.
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.5

2.2.2

טרם הוחלט אם המציע הינו חברת האם באשכול ראו תשובה לשאלה .7
החברות שתואר לעיל ,או חברת בת או נכדה שלה,
אך הואיל ובכל אחת מהקונסטלציות הנ"ל כל
הקריטריונים האמורים מתקיימים במציע ,נבקש
לאפשר למציע ייחוס עמידה בדרישות הסף של
הניסיון ,כמפורט בסעיף זה ,בין באמצעות חברות
אחרות באשכול והכל ,מבלי שיש בדבר בכדי לגרוע,
כמובן ,מאחריות המציע) ,דבר המשרת את עורך
המכרז באופן מיטבי ועומד בקנה אחד עם הוראת
התכ"ם האמורה.

.6

2.2.2

.7

2.2.2

.8

.2.2.2

.9

3.1.1

.10

3.1.7

.11

4.1.7

.12

4.2.1.1

הכוונה לפתרונות לתיעוד ,בקרה
נבקש פירוט מה הכוונה בפתרונות דומים.
ומעקב אחר מיקומם של מאות
אלפי מוצרים.
נבקש לאפשר להציג פתרונות שונים שהוטמעו על נערך שינוי במסמכי המכרז ,ראו
תשובה לסעיף א( )2לעיל.
ידי קבלני משנה המהווים יחד את הפתרון המוצע.
לכן ,נבקש לשנות את הנוסח "המציע התקין ,הטמיע
והפעיל "..ל "המציע ו/או או קבלנ/י משנה"
המכרז מגדיר בסעיף  2.2.2תנאי סף ,לפיהם למציע ראו תשובה לשאלה  7לעיל.
נדרש ניסיון בהתקנה ,הטמעה והפעלה של פתרון
דומה אצל שני לקוחות.
האפשרות היחידה והמקובלת להגדיל את מספר
המציעים במכרז ,הינה לאפשר למציע לצרף אליו
קבלן משנה לצורך עמידתו בתנאי הסף המוגדרים
בסעיף .2.2
יצוין כי במתכונת זו ,שאינה מצריכה כל שינוי אחר
במכרז ,לא רק שלא תפגע כלל בוועדה ,אלא להפך,
מתן אפשרות זו תאפשר לחברה לבחור בין קשת
רחבה יותר של מציעים ולהשיג את התוצאה
הכלכלית הטובה ביותר (הגדלת התחרות ,כאמור,
מוזילה תמיד את ההצעות) ,וזאת מבלי לפגוע
במהות דרישות תנאי הסף ,ומבלי שיש בדבר בכדי
לגרוע ,כמובן ,מאחריות המציע.
יובהר כי המכרז בעצמו מאפשר כי בפתרון ייקחו
חלק קבלני משנה ,המאושרים ע"י הועדה.
לא ברור כיצד המציע נדרש להגיש הצעת מחיר (גם אין שינוי במסמכי המכרז .ראו
אם היא משוערת) ,אם כל הפרמטרים המשפיעים על סעיף  5לנספח  3בפרק ב' למכרז
היכולת לתמחר את ההצעה טרם נמסרו ,ויימסרו – שכותרתו "הערכת העלות"
רק בתום הפיילוט .נודה על קבלת הבהרה בעניין.
מה קורה אם לא מתקיימים התנאים לקיום פיילוט ככל שלא יבוצע פיילוט לא תבחר
– האם המכרז מבוטל ,או שעוברים ישירות להסכם הצעה זוכה.
מול המציע הזוכה? אם החלופה השניה נכונה ,נבקש
להבהיר מתי יימסרו למציעים מכלול הנתונים שהיו
אמורים לקבל עובר לתחילת הפיילוט.
נבקש להבהיר במקרה שלא התקיים פיילוט כאמור ככל שלא יבוצע פיילוט לא תבחר
הצעה זוכה.
כיצד תבחן ההצעה הזוכה?
נבקש לעלות את התגמול בגין הפילוט לסכום של כ -בוצעו שינויים במסמכי המכרז,
ראו תשובות לסעיפים א( )1ו-
.30,000
א( )3לעיל.

.13

4.3.2 ,4.3.1

נבקש לפרט מהם הקריטריונים להצלחת הפיילוט ,ראו סעיף א( )5לעיל .אופן בחינת
למציעים
יפורסם
הפיילוט
ולצרף מפ"ל.
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שיעברו לשלב הפיילוט ,לפני
גיבוש התוכנית.
ככל שלא יבוצע פיילוט לא תבחר
הצעה זוכה.
ראו סעיף א( )5לעיל .אופן בחינת
למציעים
יפורסם
הפיילוט
שיעברו לשלב הפיילוט ,לפני
גיבוש התוכנית.
אין שינוי במסמכי המכרז .עם
זאת לתשומת לב המציעים לסעיף
 ,6.3.4שמאפשר ביצוע של סבבים
נוספים של שאלות הבהרה
בהתאם לשיקול דעת הוועדה.
אין שינוי במסמכי המכרז.

.14

4.1.7

.15

4.3.1

נבקש להבהיר במקרה שלא התקיים פיילוט כאמור
כיצד תבחן ההצעה הזוכה?
נבקש כי המדדים לקביעת ההצלחה של הפיילוט
ימסרו למציעים טרם עריכת הפיילוט ,וזאת על מנת
להיערך בהתאם לדרישות המזמין בצורה המיטבית.

.16

5.1.2

מאחר והנספחים המפורטים בסעיף זה לא צורפו,
נבקש כי עם צירופם וטרם הגשת הצעת המחיר ,ינתן
מועד להעברת שאלות בקשר אליהם ,וקבלת מענה
מצד עורך המכרז.

.17

5.3.1

.18

5.3.3

.19

5.3.6

.20

5.3.4

.21

5.4.3

.22

7.1.5.4

.23

7.1.5.4

נבקש כי במקרה של פיצול ההצעה הזוכה תינתן
למציע הזדמנות נוספת לתקן את הצעתו.
נבקש כי המחירים יהיו לפי תקופה היות וככל אין שינוי במסמכי המכרז .מבלי
לפגוע באמור לעיל ,בעניין הצמדה
והתחזוקה לטווח ארוך יותר עלותה עולה.
ניתן לעיין בסעיף  8להסכם
כמו כן המחירים יוצמדו למדד.
ההתקשרות.
נבקש כי טרם קבלת החלטה ע"י עורך המכרז ,אין שינוי במסמכי המכרז.
תינתן לספק הזדמנות להשמיע את טענותיו,
כמקובל.
נבקש כי פרק הזמן שייקבע על ידי עורך המכרז יהא אין שינוי במסמכי המכרז.
בכוונת הוועדה לחתום על חוזה
פרק זמן סביר ובכל מקרה לא יפחת מ  30 -ימים.
התקשרות בתוך ימים בודדים
מרגע ההכרזה על הזוכה.
נבקש להבהיר כי זכות הועדה להתקשר עם צד אין שינוי במסמכי המכרז
שלישי לרכישת שירותים שאינם כלולים במכרז
תעמוד ובלבד כי אין קשר בין השירותים הנוספים
לבין השירותים שמסופקים על ידי המציע במכרז.
מבוקש למחוק ההתייחסות לבעלי עניין ,ובכך גם נערך שינוי במסמכי המכרז ,ראו
להתאים את הוראות סעיף זה להוראות סעיף (5ג) סעיף א( )6לעיל.
בפרק ב' (חוברת ההצעה) ,וכן בסעיפים  7.6ו4.1.10 -
בהסכם הפיילוט ובהסכם עם הספק הזוכה,
בהתאמה.
נבקש למחוק את המילים "או לבעלי העניין בו" ,נערך שינוי במסמכי המכרז ,ראו
שכן המציע הינו חברה ציבורית ולבעלי העניין אין סעיף א( )6לעיל.
קשר לפעילות המציע לרבות בקשר למכרז זה.
כמו כן ,נבקש כי במקרה בו עולה חשש לניגוד
עניינים תינתן למציע/זוכה זכות שימוע כמקובל
במקרים אלו.

.24

7.2.1

.25

7.2.2

בנוסף נבקש למחוק את המילים "ובכלל זה מתן
שירותים למפלגה ו/או לסיעה בכנסת" שכן אין
במתן שירותים כשלעצמו כדי להעמיד את המציע
במצב של ניגוד עניינים.
האמור רלוונטי גם לסעיף סעיף (5ג) בפרק ב' ,וכן
לסעיפים  7.6ו 4.1.10 -בהסכם הפיילוט ובהסכם עם
הספק הזוכה ,בהתאמה.
נבקש להבהיר כי ככל והשינוי כאמור מצריך
מהמציע הוצאות נוספות הרי שתינתן הזדמנות
למציע לעדכן הצעתו.
נבקש כי במקרה של צמצום היקף השירותים,
לרבות הפסקת ביצועם ,תשלם הועדה למציע עבור
השירותים שניתנו בפועל וכן עבור הזמנות ו/או

אין שינוי במסמכי המכרז.
אין שינוי במסמכי המכרז.
תשומת לב המציעים לסעיף 14.2
להסכם.
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ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת

.26

.27
.28

.29

.30
.31

.32

הלשכה המשפטית

הוצאות שהוצאו בגין מתן השירותים ואינן ניתנות
לביטול.
סעיף  – 4באשר לדרישה כי המציע יצהיר בשמו ובשם בעלי אין שינוי במסמכי המכרז ,מדובר
בתצהיר שמחויב בכל המכרזים
הזיקה – נבקש למחוק דרישה זו.
הוכחת
של גופים ציבוריים.
עמידה
בתנאי הסף
תנאי סף מקצועיים :נבקש לשנות במקום "המציע נערך שינוי במסמכי המכרז ,ראו
סעיף 1
התקין ,הטמיע והפעיל "..ל "המציע או קבלנ/י תשובה לסעיף  7לעיל.
משנה מטעמו התקין ,הטמיע והפעיל"...
נבקש לשנות במקום "..הוטמע הפתרון על ידי אין שינוי במסמכי המכרז  -ניתן
סעיף 3
להציג פתרונות שבוצעו על ידי
המציע" ל "על ידי המציע ו/או קבלנ/י משנה"
החברה בשילובם של קבלני משנה
כאמור ובכפוף לאמור בתשובה
לסעיף  7לעיל.
נספח  – 3סימון המעטפות יתבצע בקלפיות או לאחר ההגעה אופן הסימון ייקבע בעתיד
לכנסת – נבקש להבהיר שהסימון בפועל יתבצע ע"י במסגרת נספח א' להסכם
הפתרון
ההתקשרות.
המזמין ולא כלול במסגרת המכרז.
הנדרש
והצגת
המענה
הטכנולוגי
ידי
על
המציע
נבקש כי במקרה של מחלוקת ו/או סתירה ,פרשנות אין שינוי במסמכי המכרז.
1.3
ההסכם תיעשה ע"י ועדת ההיגוי משותפת אשר
תקבע את הפרשנות המחייבת"
נבקש להחריג מצבים בהם לא ניתן לבצע את אין שינוי במסמכי המכרז.
2.2
השירותים באמצעות אנשי צוות שהוצגו בהצעה החלפת אנשי צוות תהיה באישור
בשל סיבות שאינן בשליטת הספק (כדוגמת מראש של עורך המכרז כמצוין
במכרז.
התפטרות ,מחלה וכו').
נבקש להחריג מהעברת הזכויות בידע/מידע אין שינוי במסמכי המכרז.
2.5
טכניקות ,מתודולוגיות ,שיטות עבודה וknow--
( howככל שאלה כלולים בידע) אשר הספק עושה
בהם שימוש ואינם ייחודיים לעורך המכרז,
והזכויות בכל אלה ימשיכו להיות של הספק.

.33

3.1-3.2

.34

4

.35

4.1

האמור רלוונטי גם לסעיף  13.8להסכם עם הספק
הזוכה.
נבקש כי יינתן למציעים פרק זמן סביר ואחיד לצורך
ביצוע הפיילוט.
נבקש כי לא יוחלט על הפסקת הפיילוט אלא לאחר
מתן הזדמנות למציע לטעון טענותיו.
לאחר המילים "לשיקול דעתו הבלעדי" נבקש לכתוב
את המילה "והסביר"
נבקש כי בכל מקרה לא יהיה סיום לאלתר ,אלא
בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב לספק.
סעיף  – 4.1.1נבקש כי ההחלטה תיעשה מטעמים
שינומקו ולאחר שלספק ניתנה הזדמנות להשמיע
את טענותיו.
סעיפים  – 4.1.5 – 4.1.3נבקש כי סיום ההסכם יעשה
בכפוף לכך שאיזה מההליכים המנויים בסעיפים
אלה לא הוסר או בוטל תוך  60יום .האמור רלבנטי
גם לסעיפים  15.1.3.6 – 15.1.3.4להסכם
ההתקשרות עם הספק הזוכה.
נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "לאחר מתן
הזדמנות למציע לטעון טענותיו"

אין שינוי במסמכי המכרז .פרק
הזמן יקבע בהתאם לשיקולים
מקצועיים של עורך המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.
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הלשכה המשפטית

ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת

נבקש להבהיר כי על המזמין לדאוג לתשתיות הוועדה תאפשר גישה לחשמל
ולרשת האינטרנט ככל שיהיה
פיזיות כגון חשמל ,תקשורת וכד'
בכך צורך ובתיאום מראש בלבד.

.36

5.2+5.4

.37

5.4

אנו מבינים כי ב"ציוד" שעל הספק לספק הכוונה
היא בציוד התוכנה והחומרה שהספק סבור שנדרש
לטובת הדגמת היכולת במסגרת הפיילוט .למשל,
מאחר שבפיילוט לא ייעשה שימוש במידע אותנטי
לא יידרשו רכיבי אבטחת מידע כפי שיידרשו
בסביבה מבצעית.

.38

5.5

מחויבות לתיקון ,שיפור והחלפה תיעשה בהשוואה אין שינוי במסמכי המכרז.
לפרמטרים אליהם התחייב המציע בהצעתו
שאושרה ע"י עורך המכרז .כמו כן ,הספק יבצע
תיקונים בהתאם ל SLA -שיוסכם ,ולא בהכרח
באופן מיידי.

.39

5.5

.40

5.6

.41

5.6

.42

5.6

נבקש כי מחויבות הספק לתיקון ,שיפור והחלפה אין שינוי במסמכי המכרז.
תהא בהתאם להוראות והפרמטרים אליהם התחייב
הספק בהצעתו .כמו כן ,ככל ובהצעת הספק ייכלל
מסמך  SLAאזי זמני התיקון והטיפול יהיו בהתאם
למוסכם בו ולא בהכרח באופן מיידי.
האמור בסעיף זה מותנה בכך שכל ההנחיות ההערה נדחית ,אין שינוי במסמכי
המכרז.
הרלבנטיות ימסרו לספק מראש ובכתב.
נבקש כי ההנחיות הרלבנטיות ימסרו לספק מראש ההערה נדחית ,אין שינוי במסמכי
ובכתב וכי הציות להן יהא כפוף לכך שהנחיות אלו המכרז.
לא יהיו בניגוד לשיקול הדעת המקצועי של הספק.
במקום המילה "הנחיות" נבקש לכתוב "הנחיותיהם אין שינוי במסמכי המכרז
הסבירות של"...

.43

6.2

לאחר המילים "רלבנטיים לאספקת השירותים" אין שינוי במסמכי המכרז
נבקש להוסיף "ואשר מצויים ברשות הספק".

.44

7.1

האמור רלוונטי גם לסעיף  5.1.4להסכם ההתקשרות
עם הזוכה
נבקש להוסיף בסיפא "ויודיע על כך מראש לספק על אין שינוי במסמכי
הוועדה תקיים כל
מנת לאפשר לו להתנגד".
שיפוטית שתתקבל.

יש לספק את כלל הציוד ,התוכנה
וכל רכיב נוסף הדרוש לקיום
הפיילוט בהצלחה ,בהתאם
לתכנית שתיקבע.
כמו כן יהיה על הספק להציג
במסגרת הפיילוט את אופן
של
במערכת
השתלבותם
הרכיבים והמאפיינים שיוחלט כי
לא ייבחנו במסגרת הפיילוט,
לרבות רכיבי הגנת סייבר ,ככל
שיהיו רכיבים כאמור.
יודגש ,שאין באי בחינת רכיב או
מאפיין מסוים במסגרת הפיילוט
כדי לגרוע ממחויבות הספק
שיזכה במכרז לספק את מלוא
הרכיבים והמאפיינים הנדרשים
במכרז ,ולא תהיה לו כל טענה
בגין אי התאמה של הרכיבים ,אי
יכולת להתקינם ,או אי יכולת
לממש את מלוא דרישות הגנת
הסייבר ,כפי שהציע המציע
בהצעתו ,עקב אי שילובם בשלב
הפיילוט ,או מכל סיבה אחרת.
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המכרז.
החלטה

ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת
.45

7.1

.46

7.1

.47

7.3

.48

7.3

.49

7.5

.50

7.6

.51

7.7

.52

9.1

.53

9.1

הלשכה המשפטית
המכרז.
החלטה

נבקש להוסיף בסיפא "ויודיע על כך בהקדם אין שינוי במסמכי
האפשרי ומראש לספק על מנת לאפשר לו להתגונן הוועדה תקיים כל
שיפוטית שתתקבל.
מפני דרישה כאמור כל חשבונו ".
נבקש לכתוב בסוף הסעיף את המילים הבאות :אין שינוי במסמכי המכרז.
"ובתנאי שעורך המכרז העביר לספק בהקדם
האפשרי כל דרישה בנדון בעניין זה בכדי לאפשר את
תגובתו ,ועדכן את הספק בכתב אודות המידע
שגילויו התבקש ופעל ככל הנדרש לצורך סיוע לצד
לספק ,ככל שנדרש ,לשם צמצום המידע לאותו חלק
בלבד אותו נדרש לגלות בהתאם להחלטת הערכאה
המשפטית הנ"ל.
נבקש להחריג מהגדרת המונח מידע( :א) אשר היה אין שינוי במסמכי המכרז
מצוי בחזקת הספק קודם לגילוי ע"י המזמין ללא
הפרת חובת שמירת סודיות; (ב) פותח באופן עצמאי
על ידי הספק ו/או מי מטעמו; (ג) נמסר לספק ע"י
צד ג' ללא הפרת חובת סודיות; (ד) הינו או הפך
להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות;
(ה) אשר יוצר על יד הספק במסגרת תכולת העבודה
על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי ,כללי לרבות ידע
מקצועי ,שיטות עבודה ,מתודולוגיהknow-how ,
וכו' ,ואינו מהווה פיתוח ייחודי עבור העורך המכרז
(ו) מידע אשר גילויו נדרש עפ"י דין.
כמו כן נבקש כי חובת שמירת הסודיות תהיה
מוגבלת ל 3שנים לאחר סיום ההתקשרות.
האמור בסעיף זה רלוונטי גם לסעיף  6.2להסכם
ההתקשרות עם הזוכה וכן לנספח ו' –
הצהרת הפרטיות.
נבקש להחריג מהגדרת מידע( :א) מידע שהיה מצוי אין שינוי במסמכי המכרז
בחזקת הספק קודם לגילוי ללא חובת שמירת
סודיות; (ב) פותח באופן עצמאי; (ג) נמסר לספק ע"י
צד ג' ללא הפרת חובת סודיות; (ד) הינו או הפך
להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות;
(ה) מידע אשר יוצר על ידי הספק במסגרת מתן
השירותים על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי ,כללי ואינו
מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו על ידי עורך
המכרז ו/או (ו) מידע אשר גילויו נדרש עפ"י דין.
לאחר המילים " למעט מידע שהוא בנחלת הכלל" אין שינוי במסמכי המכרז.
נבקש לכתוב את המילים "ולמעט מידע הכולל ידע
ומיומנויות של הספק ,שפותחו על ידי הספק שלא
במסגרת השירותים עבור עורך המכרז או שאינם
ייחודיים עבור עורך המכרז ,לרבות שיטות עבודה,
ידע מקצועי know how,מתודולוגיות ורעיונות".
אין שינוי במסמכי המכרז.
במקום המילה "כלשהו" נבקש לכתוב "ממשי".
נבקש כי הכרעה תתקבל לאחר מתן הזדמנות לספק אין שינוי במסמכי המכרז.
להשמיע טענותיו
נבקש לקבוע כי המענק אינו כולל תשלום עבור אין שינוי במסמכי המכרז.
שירותים נוספים ,וככל שלא יוזמנו – יועבר לספק
תשלום נוסף בגינם.
האמור רלוונטי גם לסעיף סע'  8.3להסכם
ההתקשרות עם הזוכה.
נבקש להבהיר כי התשלום הנ"ל הינו עבור ביצוע אין שינו במסמכי המכרז.
הפיילוט במשך יום ועד  3ימים מלאים.
ככל שעורך המכרז יבחר להאריך את תקופת
הפיילוט בתקופה של עד חמישה ימים נוספים,
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כאמור בסעיף  ,3.1תשולם לספק תוספת תשלום
באופן יחסי עבור כל יום נוסף.
נבקש לקבוע כי ביטול יעשה לאחר משלוח התראה אין שינוי במסמכי המכרז.
בכתב לספק בדבר ההפרה ,הרצון לסיום הפיילוט
ומתן אפשרות תיקון (ככל שההפרה ברת תיקון)
נבקש כי האמור בסעיף זה יעשה לאחר מתן אין שינוי במסמכי המכרז.
הזדמנות לספק ,לתקן את ההפרה תוך  48שעות.
לאחר המילים "ישא באחריות" נבקש אין שינוי במסמכי המכרז.
א.
להוסיף "עפ"י דין"; נבקש למחוק את המילה
"בעת" ולרשום במקומה "עקב מעשה או מחדל ב".
על אף האמור בכל דין או הסכם ,נבקש
ב.
להבהיר כי אחריותו של הספק תוגבל לנזקים
ישירים בלבד ,והספק לא ישא באחריות לכל נזק
עקיף ,תוצאתי ,מיוחד או עונשי שייגרם לעורך
המכרז ו/או לצד ג' לרבות אובדן רווחים ,אובדן
נתונים ו/או פגיעה במוניטין .הגבלות האחריות
כאמור תחולנה לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא ,תהא
עילתה אשר תהא ,בין חוזית ,בין נזיקית ובין אחרת.
גבול אחריות החברה לפיצוי בגין נזק ישיר,
ג.
לא יעלה על גובה סך המענק.
נבקש למחוק את המילים " או אובדן" ובמקומן אין שינוי במסמכי המכרז.
לרשום ":ישיר בלבד" .
נבקש למחוק את המילים" :או לצד שלישי"
ובמקומן לכתוב" :בפועל ,ובלבד שנגרמו באופן
בלעדי עקב"..
למען הסר ספק נבקש להגביל את גובה האחריות של
הספק עד לגובה התמורה המגיע לספק בגין ביצוע
הפיילוט.
נבקש כי לאחר המילים "ישא באחריות" יתווספו אין שינוי במסמכי המכרז.
המילים "עפ"י דין".
כן ,נבקש למחוק את המילה "בעת" ולרשום
במקומה "עקב מעשה או מחדל".

נבקש להוסיף כי בכל מקרה ועל אף האמור בכל
מקום אחר בהסכם ו/או בדין הספק לא יישא
באחריות לכל נזק עקיף ,תוצאתי ,מיוחד או עונשי
שייגרם למזמינה ו/או לצד שלישי כלשהו ,לרבות
אובדן הכנסה ,רווח מנוע ,אובדן נתונים ,אובדן זמן
מחשב ,עלויות זמן השבתה ,וכי גבול האחריות
לפיצוי בגין נזק ישיר לא יעלה על גובה המענק.
הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל
סוג שהוא ,תהא עילתה אשר תהא ,בין חוזית ,בין
נזיקית ובין אחרת ,למעט תביעות בגין נזקי גוף או
נזק לרכוש מוחשי.
בקש כי יתווסף סעיף חדש המתייחס להצהרות אין שינוי במסמכי המכרז
בקשה
לסעיף חדש והתחייבויות עורך המכרז ,נבקש להוסיף מחויבות
שימוספר  12של עורך המכרז:
א .לעמוד בלו"ז ,לאשר תוצרים שיסופקו ע"י
הספק במועדם ,להעמיד לרשות הספק תשתיות
מתאימות לצורך ביצוע התחייבויותיו ככל
שהעבודה אינה באתרי הספק ,שיתוף פעולה עם
עובדי המציע.
ב .התחייבות הוועדה לעמוד בתנאי הרישיונות של
צד ג' (לרבות בתנאי הרישיון של מוצר קוד
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ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת
פתוח) ,והתחייבות לבצע תשלומים במועד.
ג .בכל הקשור למידע/מידע רגיש (כהגדרתם בחוק
הגנת הפרטיות ,התשמ"א )1981-אשר יירשם על
המעטפות החיצוניות ע"י הבוחרים ,ויוזן ויעובד
במערכת ע"י הספק ,נבקש לקבוע כי עורך
המכרז מתחייב )1( :לעמוד ולקיים את דיני
הפרטיות הרלבנטיים כבעלים של המידע הנ"ל,
לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) רישום
מאגרי מידע ,דיווח על הספק כמורשה
גישה/מחזיק (אם וככל שהוא מהווה מחזיק),
עמידה בחובות מכח סעיף  11לחוק הגנת
הפרטיות כלפי הבוחרים )2( .ביצוע התחייבויות
הספק מכח המכרז וההסכם אינו מהווה פגיעה
בפרטיות או בזכויות אחרות של הבוחרים ו/או
צדדי ג' כלשהם ,ותואם את מטרות מאגר
המידע שמידע ממנו ייאסף ועובד ע"י הספק
במערכת.

.60

1.1

.61

1.3

.62

1.4

.63

1.4

.64

4.1.1 ,3.1

.65

4.1.2

.66

4.1.2

.67

4.1.7 ,4.1.5

נבקש כי האמור יתווסף גם כהתחייבויות עורך
המכרז בהסכם ההתקשרות עם הזוכה.
נבקש לצרף את האפיון המפורט המאושר כנספח אין שינוי במסמכי
להסכם לאחר אישורו על ידי עורך המכרז (להלן :הדברים המבוקשים
"האפיון המאושר") .האפיון המאושר יהא המסמך בנספח א' להסכם.
אשר יגדיר את תכולת השירותים והפרויקט
בכללותו

המכרז.
יפורטו

נבקש לקבוע מנגנון ליישוב סתירות כפי שרשום אין שינוי במסמכי המכרז
בסעיף  .1.4בכל מקרה ,במקרה של סתירה בין
הצעת הספק לבין ההסכם  -הצעת הספק תגבר שכן
בעצם קבלתה ע"י עורך המכרז הוא אישר את
תוכנה.
נבקש כי במקרה של מחלוקת ו/או סתירה ,פרשנות אין שינוי במסמכי המכרז
ההסכם תיעשה ע"י ועדת ההיגוי משותפת אשר
תקבע את הפרשנות המחייבת
נבקש כי הצעת הספק תגברנה במקרה של סתירה אין שינוי במסמכי המכרז
בין המסמכים ,וכי בכל הנוגע לתכולת הפרויקט,
יגבר מסמך האפיון המאושר על כל מסמכי ההסכם.
נבקש לכתוב בסוף הסעיף את המילים "בכפוף
למסמך האפיון המאושר"
נבקש לפרט מהם הדינים הרלבנטיים לשירותים ,אין שינוי במסמכי המכרז.
ולקבוע כי במקרה של שינוי שיידרש לבצע כתוצאה
משינוי בדרישות הדין – הנ"ל יבוצע לפי נוהל
שינויים ובתמורה נוספת .מדובר בהתקשרות ארוכת
טווח ,ולא ניתן לתמחר מראש שינוי עתידי בדין ,על
השלכותיו.
נבקש לקבוע כי במקרה של שינוי הוראות הדין אשר אין שינוי במסמכי המכרז
מטילות הוצאות נוספות על הספק ,הספק יהא זכאי
לתשלום נוסף בגין התאמה כאמור .בייחוד
כשמדובר בהסכם לתקופה כה ארוכה.
לתשומת לבכם כי עלויות התאמות לשינוי דין יחולו
על הספק זאת במידה ומדובר בהתאמה טכנולוגית
ללא קשר לאבטחת מידע או התאמות תקנים
ותחזוקה.
נבקש שהאחריות תהיה על המזמין מרגע הגעת אין שינוי במסמכי המכרז
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הציוד לאתר
נבקש לאחר המילה "הקשור" לכתוב את המילה אין שינוי במסמכי המכרז
באופן ישיר בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה.
נבקש להבהיר כי הכוונה המשתמעת מהסעיף הינה
אך ורק לציוד שסופק על ידי הספק אשר יש בו כדי
להשפיע על תקינות המערכת.
לאחר המילה "אחראי" נבקש להוסיף "עפ"י דין"; אין שינוי במסמכי המכרז
לאחר המילים "לכל נזק" נבקש להוסיף "לרכוש
מוחשי".
נבקש כי ההנחיות הרלבנטיות ימסרו לספק מראש אין שינוי במסמכי המכרז
ובכתב וכי הציות להן יהא כפוף לכך שהנחיות אלו
לא יהיו בניגוד לשיקול הדעת המקצועי של הספק.
לאחר המילה "להוראותיהם" נבקש לכתוב את אין שינוי במסמכי המכרז
המילה "הסבירות"
 .1נבקש לצמצם ההתחייבות לכך שתוקפם של  .1נערך שינוי במסמכי המכרז
הרישיונות יהיה בתוקף במועד הגשת ההצעה ,ויהיה ראו סעיף ד( )2לעיל.
בתוקף במועד חתימת ההסכם ,ויוארך מעת לעת,
 .2ההערה נדחית ,אין שינוי
במידת הצורך.
אנו סבורים כי ההתייחסות ליכולת להעביר במסמכי המכרז.
.2
לוועדה את הרשיונות ,כמו גם השימוש שהוועדה
רלבנטית
אינה
בהם
לעשות
מעוניינת
לאישורים/רשיונות/היתרים הנדרשים לביצוע
התחייבויותיו ,אלא רשיונות שימוש במערכת
שתסופק ע"י הספק במסגרת הפיתרון המוצע .ראו
עניין זה התייחסותנו לסעיף  2.2.1למסמכי המכרז.
נבקש כי הספק יחזיק באישורים רישיונות במשך נערך שינוי במסמכי המכרז ,ראו
סעיף ד( )2לעיל.
תקופת ההסכם בלבד.
כמו כן ,נבקש למחוק את הדרישה להעביר לוועדה
את הרישיונות ,והאישורים כאמור שכן הדבר איננו שאר הבקשות נדחות ,אין שינוי
תלוי בספק אלא בגורם אשר מספק את במסמכי המכרז.
האישור/ההיתר.
כמו כן ביחס לרישיון שימוש במערכת ככל וזו
תסופק במסגרת הפתרון נבהיר כי השימוש ברישיון
יהא בהתאם לתנאי הרישיון בכפוף לתשלום
לצדדים שלישיים ,ככל שנדרש .ראו עניין זה
התייחסותנו לסעיף  2.2.1למסמכי המכרז לעיל.
מבוקש כי סעיף  4ינוסח כסעיף של התחייבויות ההערה נדחות ,אין שינוי במסמכי
והצהרות הצדדים ,ויתווסף סעיף חדש המתייחס המכרז.
להצהרות והתחייבויות עורך המכרז ,שבהיעדרן
המציע לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו .בכללן ,נבקש
להוסיף מחויבות של עורך המכרז:
לעמוד בלו"ז ,לאשר תוצרים שיסופקו ע"י
א.
הספק במועדם ,להעמיד לרשות הספק תשתיות
מתאימות לצורך ביצוע התחייבויותיו ככל שהעבודה
אינה באתרי הספק ,שיתוף פעולה עם עובדי המציע,
התחייבות לעמוד בתנאי הרישיונות של צד ג' (לרבות
בתנאי הרישיון של מוצר קוד פתוח) ,והתחייבות
לבצע תשלומים במועד.
בכל הקשור למידע/מידע רגיש (כהגדרתם
ב.
בחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א )1981-אשר יירשם
על המעטפות החיצוניות ע"י הבוחרים ,ויוזן ויעובד
במערכת ע"י הספק ,נבקש לקבוע כי עורך המכרז
מתחייב )1( :לעמוד ולקיים את דיני הפרטיות
הרלבנטיים כבעלים של המידע הנ"ל ,לרבות (אך
מבלי לגרוע מכלליות האמור) רישום מאגרי מידע,
דיווח על הספק כמורשה גישה/מחזיק (אם וככל
עמוד  11מתוך 19

משכן הכנסת ,קריית דוד בן-גוריון ,ירושלים  91950العنوان :مجمع بن غوريون ,أورشليم القدس91950 ,
טלפון هاتف ,02-6753407:פקס فاكس 02-5669855 :דוא"ל البريد اإللكترونيSlevi@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il
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ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת
שהוא מהווה מחזיק) ,עמידה בחובות מכח סעיף 11
לחוק הגנת הפרטיות כלפי הבוחרים )2( .ביצוע
התחייבויות הספק מכח המכרז וההסכם אינו
מהווה פגיעה בפרטיות או בזכויות אחרות של
הבוחרים ו/או צדדי ג' כלשהם ,ותואם את מטרות
מאגר המידע שמידע ממנו ייאסף ועובד ע"י הספק
במערכת.

.75

4.1.10

.76

4.1.11

.77

5.1.1

.78

5.1.2

.79

5.1.2

.80

5.1.5

.81

5.1.6

.82

6.2

נבקש כי האמור יתווסף גם כהתחייבויות עורך
המכרז בהסכם הפיילוט.
נבקש כי האמור יהיה נכון לגבי נותני השירותים
אשר ייקחו חלק במתן השירותים.
במקום המילה " כלשהו" נבקש לכתוב את המילה
"ממשי".
נבקש כי הכרעת עורך המכרז תתקבל לאחר מתן
אפשרות לספק להשמיע טענותיו.
לאחר המילים "על פי שיקול דעתו" נבקש לכתוב
את המילה "הסביר"
הדרישה לאפשר כניסה "לכל מקום" אינה מקובלת,
וממילא גם אינה נדרשת בסעיף  .5.1.4נבקש לצמצם
הדרישה למקומות בהם מסופקים השירותים בלבד,
ללא חדירה למערכות המחשוב של הספק ובכל
מקרה ,בכפוף להחתמת הגורמים הרלבנטיים על
התחייבות לסודיות.
לאחר המילים "לכל מקום" נבקש לכתוב "בו
מתבצע אספקת השירותים".
כמו כן ,נבקש לקבוע כי ביקורת כאמור תעשה
בתדירות סבירה ובשעות העבודה המקובלות אצל
הספק ,תוך הפרעה מינימלית לפעילות הספק ,כי
הביקורת תתייחס רק לתחום הרלבנטי למכרז וכי
מבצעי הביקורת מטעם הועדה יהיו כפופים
להתחייבות לשמירת סודיות כלפי הספק במסגרתה
יתחייבו כי המידע שייחשף במסגרת הביקורת ישמש
אך ורק לצרכי הביקורת ,במיוחד בשים לב להיותו
של הספק חברה ציבורית ולאיסורים בדין הנוגעים
לשימוש במידע פנים.
האמור רלוונטי בשינויים המחויבים גם לאמור
בסעיף .5.1.4
לא ברור באילו התאמות מדובר .נודה על קבלת
הבהרה.

אין שינוי במסמכי המכרז.
אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.
אין שינוי במסמכי המכרז

אין שינוי במסמכי המכרז.

התאמות ,תיקונים או שינויים
שלדעת הספק נדרשים בגינן
חיובים נוספים על ידי הספק.
אנו מבינים כי ב"דוחות" ,המדובר בדוחות ניהוליים אין שינוי במסמכי המכרז.
כמצוין בסעיף ,מדובר בדוחות
שוטפים כמקובל .נודה לאישורכם.
תקופתיים ערוכים כפי שיקבע על
ידי הוועדה ,ובהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי ,מעת לעת.
בסוף הסעיף ,בהתאם למקובל ,נבקש להוסיף את אין שינוי במסמכי המכרז.
הסייגים הבאים להתחייבות לסודיות )1( :מידע
שכבר היה ידוע לספק במועד קבלת המידע הסודי
שלא מאת עורך המכרז; ( )2מידע שהגיע ו/או יגיע
לידיעת הספק מגורמים אחרים וללא הפרת
התחייבות על פי סעיף זה; ( )3מידע שפותח ו/או
יפותח באופן עצמאי על ידי הספק ו/או כל מי
מטעמו ושאינו מבוסס או כולל את המידע הסודי של
עורך המכרז בשום אופן שהוא; ( )4ידע מקצועי ,
 know-how,מתודולוגיה ,רעיונות ושיטות עבודה
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ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת
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הלשכה המשפטית

הנוגעים באופן כללי לעיבוד נתונים ומיחשוב ו/או
שאינם ייחודיים לעורך המכרז .
נבקש למחוק את המילים "לשיפוי בגין נזק או
פיצויים או כל תשלום אחר"  ,וכן "או לכל אדם
אחר בשל פעולות שביצע" .במסגרת סעיף זה
המסדיר את יחסי הצדדים ,אין רלבנטיות לאחריות
לנזקים/פיצויים למי שאינו עובד של הספק .הספק
ישא באחריות עפ"י דין לתשלום כל התשלומים
המגיעים לעובדיו ממנו ,כמעסיק.
נבקש להבהיר כי כוונת הסעיף הינה כי אחריות
הספק לתשלומים המגיעים ממנו לעובדיו כמעסיק
תהא בהתאם לדין.
בהתאמה נבקש למחוק את המילים "לשיפוי בגין
נזק או פיצויים או כל תשלום אחר"  ,וכן "או לכל
אדם אחר בשל פעולות שביצע".
חובת השיפוי מוסדרת בהמשך.
נבקש כי במקום המילים "מיד עם דרישתה
הראשונה" ייכתבו המילים "עם מתן פס"ד חלוט של
ערכאה שיפוטית מוסמכת".
כמו כן נבקש כי השליטה בניהול ההגנה תעבור
באופן בלעדי לספק (ולא אפשרות להצטרף
להליכים)  ,וכי עורך המכרז יסייע ככל שיידרש ע"י
הספק באופן סביר ,ולא יתפשרו/או יודה בכל
הסכמתו.
ללא
כאמור
תביעה/דרישה
עוד נבקש להכפיף את חובת השיפוי להגבלת
האחריות המבוקשת בסעיף  11להלן.
האמור רלוונטי בשינויים המחויבים גם לסעיף 11.3
להסכם ההתקשרות עם הזוכה.
נבקש למחוק את המילים "מיד עם דרישה
ראשונה".
יובהר כי השיפוי/פיצוי יעשה על פי פס"ד חלוט
בלבד ,שלא עוכב ביצועו ,ובכפוף לכך ש )1( :מסמכי
התביעה או הדרישה יועברו לספק מיד עם קבלתם
אצל עורך המכרז ( )2תנתן לספק אפשרות לנהל את
קו ההגנה של עצמו (בין היתר על ידי מינוי יועץ
משפטי מטעמו) )3( ,לא ייחתם על ידי עורך המכרז
כל הסכם פשרה עם התובע ,ללא הסכמת הספק
בכתב ומראש".
חובת השיפוי של הספק תיכנס לתוקפה עם מתן
פס"ד חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת (ולא עפ"י
דרישה) .נבקש כי השליטה בניהול ההגנה תעבור
לספק (ולא אפשרות להצטרף להליכים)  ,וכי עורך
המכרז יסייע ככל שיידרש ע"י הספק באופן סביר,
ולא יתפשר בכל תביעה/דרישה כאמור ללא
הסכמתו.
בשים לב שנספח ג' לא מצורף (ויצורף רק לאחר
סיום הפיילוט) ,מבוקש להוסיף להסכם מנגנון ו/או
נוסחת עדכון מחירים .אין זה סביר לחייב את
המציע להתחייב לאותם מחירים למשך כל תקופת
ההתקשרות ,שעה שמדובר בהתקשרות ארוכת טווח
(עשויה להגיע לכ 18-שנה).
לאחר המילים "שאינם תואמים את" נבקש להוסיף
את המילים "מסמך האפיון המאושר"
לאחר המילים "שיקול דעתו הבלעדי" נבקש להוסיף
את המילה "הסביר".
לאור משך ההתקשרות ,והעובדה כי הציוד נרכש

אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.
אין שינוי במסמכי המכרז.
אין שינוי במסמכי המכרז.
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ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת
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הלשכה המשפטית

מחו"ל ,נבקש את האפשרות להצמיד חלק
מהתמורה למטבע חוץ או למדד רלוונטי אחר.
נבקש כי כל חילוט של הערבות יבוצע לאחר מתן אין שינוי במסמכי המכרז.
התראה של  14ימים לספק ,בכתב .כמו כן ,נבקש כי
חילוט הערבות יבוצע לאחר מתן זכות שימוע לספק.
נבקש למחוק את המילים "לשביעות רצונו המלאה" אין שינוי במסמכי המכרז.
ולרשום במקומן "בהתאם להוראות ההסכם ו/או
המכרז".
נבקש להגביל את תקרת אחריות הספק כמקובל אין שינוי במסמכי המכרז.
ונהוג בסוג ההסכמים מסוג זה ,לגובה התמורה
השנתית ,כדלקמן :על אף האמור בכל דין ,הספק לא
יהיה אחראי ולא יישא בנזקים כלשהם שיגרמו
לעורך המכרז ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה
מאובדן הכנסה ,רווח מנוע ,אובדן נתונים ,אובדן
זמן מחשב ולכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מקרי.
אם מכל סיבה שהיא יחויב הספק לשאת באחריות
או בחבות לנזק כלשהו בזיקה להסכם זה ,תהיה
אחריותו לפיצוי/שיפוי מוגבלת כך שסך כל הסעדים
הכספיים שיאלץ לשאת בהם בזיקה להסכם זה,
לרבות סעד ההשבה ,לא יעלה על תקרה כוללת
ומצטברת השווה לסך התמורה ששולמה לו בפועל
מכח הסכם זה במשך שנים עשר החודשים שקדמו
למועד היווצרות עילת התביעה .מגבלת האחריות
האמורה תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא ,תהא
עילתה אשר תהא ,בין חוזית ,בין נזיקית ובין אחרת
למעט על המקרים הבאים אשר בהם יחויב הספק
בנזק שנגרם לעורך המכרז בפועל ( )1נזק לגוף שנגרם
בשל מעשה ו/או מחדל של הספק ( )2נזק שעילתו
בהפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של
צד שלישי ע"י הספק עקב מתן השירותים )3( .נזקים
שנגרמו עקב מעשה מכוון על ידי הספק .למען הסר
ספק ,מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה לעיל נועד
לקבוע תקרת אחריות לפיצוי ולא יפורש כאילו הינו
קובע פיצוי מוסכם.
 .1לאחר המילים "ישא באחריות" נבקש להוסיף אין שינוי במסמכי המכרז.
"עפ"י דין"; לאחר המילים "לכל נזק" נבקש להוסיף
"גוף או רכוש מוחשי"; לאחר המילה "עקב" נבקש
להוסיף "מעשה או מחדל ב".
 .2על אף האמור בכל דין או הסכם ,נבקש להבהיר
כי אחריותו של הספק תוגבל לנזקים ישירים בלבד,
והספק לא ישא באחריות לכל נזק עקיף ,תוצאתי,
מיוחד או עונשי שייגרם לעורך המכרז ו/או לצד ג'
לרבות אובדן רווחים ,אובדן נתונים ו/או פגיעה
במוניטין .הגבלות האחריות כאמור תחולנה לגבי כל
תביעה מכל סוג שהוא ,תהא עילתה אשר תהא ,בין
חוזית ,בין נזיקית ובין אחרת.
 .3גבול אחריות החברה לפיצוי בגין נזק ישיר ,לא
יעלה על גובה התמורה הכוללת והמצטברת
ששולמה לספק בפועל במהלך  12החודשים אשר
קדמו לעילת התביעה.
נבקש כי לאחר המילים "ישא באחריות" יתווספו אין שינוי במסמכי המכרז.
המילים "עפ"י דין" .לאחר המילים "לכל נזק" נבקש
להוסיף "גוף או רכוש מוחשי" .לאחר המילה "עקב"
נבקש להוסיף "מעשה או מחדל ב".
נבקש להוסיף כי על אף האמור לעיל ובכל מקרה ועל
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הלשכה המשפטית

אף האמור בכל מקום אחר בהסכם ו/או בדין הספק
לא יישא באחריות לכל נזק עקיף ,תוצאתי ,מיוחד
או עונשי שייגרם למזמינה ו/או לצד שלישי כלשהו,
לרבות אובדן הכנסה ,רווח מנוע ,אובדן נתונים,
אובדן זמן מחשב ,עלויות זמן השבתה ,וכי גבול
האחריות לפיצוי בגין נזק ישיר לא יעלה על גובה
התמורה הכוללת והמצטברת ששולמה לספק בפועל
במהלך  12החודשים אשר קדמו לעילת התביעה.
הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל
סוג שהוא ,תהא עילתה אשר תהא ,בין חוזית ,בין
נזיקית ובין אחרת ,למעט תביעות בגין נזקי גוף או
נזק לרכוש מוחשי.
לאחר המילה "לנזק" המופיעה פעמיים בשורה
השלישית ,נבקש להוסיף "תשלום ,הוצאה או אובדן
מכל סוג שהוא".
נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף:
ו/או נזק לגוף שנגרם בשל מעשה ו/או מחדל של
עורך המכרז ו/או מי מטעמו ( )2נזק שעילתו בהפרת
זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של צד שלישי
ע"י עורך המכרז ו/או מי מטעמו .
לאחר המילים "שהספק אחראי להם" נבקש להוסיף
"עפ"י דין";
חובת הפיצוי תחול ביחס לנזקים מוכחים בלבד,
במגבלות הערותינו לסעיף  11.1לעיל.
נבקש למחוק את המילים "מיד עם דרישה ראשונה"
המופיעות בשורה הראשונה והשניה.
לאחר המילים "הוצאות משפטיות" נבקש לכתוב
את המילה "סבירות".
יובהר כי השיפוי/פיצוי יעשה על פי פס"ד חלוט
בלבד ,שלא עוכב ביצועו ,ובכפוף לכך ש )1( :מסמכי
התביעה או הדרישה יועברו לספק מיד עם קבלתם
אצל עורך המכרז ( )2תנתן לספק אפשרות לנהל את
קו ההגנה של עצמו (בין היתר על ידי מינוי יועץ
משפטי מטעמו) )3( ,לא ייחתם על ידי עורך המכרז
כל הסכם פשרה עם התובע ,ללא הסכמת הספק
בכתב ומראש".
נבקש למחוק את המילים "ללא הגבלת זמן",
ולהכפיף את הוראות סעיף זה לתקופת ההתיישנות.
מאחר שעורך המכרז לא צירף את נספח ה' אליו
מתייחס סעיף זה ,נא הבהרתכם כי לאחר צירוף
נספח ה' יתאפשר למציע סבב שאלות הבהרה
בהתייחס לנספח הביטוח.
מבוקש כי המילים "על הספק לבחון את...
וההסכם" תמחקנה.
מבוקש כי:
המילים "העתקי הפוליסות המחודשות ...המבטח
או" תמחקנה .תשומת לב עורך המכרז כי פוליסות
הביטוח כוללות מידע רב – מסחרי וסודי – שאינו
רלוונטי לפעילות ע"פ תנאי המכרז ולכן מתבקש
עורך המכרז להסתפק באישור עריכת ביטוח
כמקובל.
לאחר המילים "על חידושן" ייכתב "של
א.
פוליסות הביטוח הנערכות על ידו".
המילים "לכל המאוחר שבועיים" תמחקנה.
ב.
נבקש להבהיר כי "תוצרי עבודה" אינם כוללים
מוצרי צד ג' ,קניין רוחני של צדדי ג' ,קניין רוחני

אין שינוי במסמכי המכרז.
אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.

נערך שינוי במסמכי המכרז ,ראו
סעיף ד(.)3
שלב שאלות ההבהרה הינו
כמתואר בסעיף  6למכרז.
אין שינוי במסמכי המכרז.
אין שינוי במסמכי המכרז.
לתשומת לב המציעים נוסח
הסעיף שמאפשר "....אישור קיום
ביטוחים בחתימת המבטח על
חידושן."...

אין שינוי במסמכי המכרז.
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ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת

.106

13.2

.107

13.2

.108

13.4

.109

13.5

.110

13

.111

13.6

הלשכה המשפטית

קודם של הספק ,וכן מתודולוגיות ,שיטות עבודה,
 ,know-howידע מקצועי ,רכיונות וכיוצ"ב ידע גנרי
שלא פותח ע"י החברה באופן ייעודי עבור עורך
המכרז במסגרת ההסכם – ואלה ,הגם אם משולבים
במערכת ,יישארו בבעלותו הבלעדית של הספק
ועורך המכרז לא יוכל לעשות בהם שימוש.
נבקש כי לאחר המילים "הספק יהא אחראי" נבקש
להוסיף את המילים ,ככל והדבר מתאפשר ועל
חשבון הוועדה.
יובהר כי תוכנות צד ג' כפופות לתנאי הרישיונות
שיחתמו בין הוועדה ליצרן התוכנה .זכויות השימוש
בתוכנות תינתנה ע"י יצרני התוכנה בהתאם לתנאי
הרישוי של התוכנות.
האמור בסעיף זה ייעשה ע"ח עורך המכרז ,ובכפוף
לתשלום מלוא התמורה המגיעה לספק.
במקום המילים "וזאת בטרם התשלום הסופי של
התמורה" נבקש לרשום "כנגד תשלום מלוא
התמורה"
נבקש לקבוע כדלקמן:
א .הצהרת הספק ,כמו גם אחריותו ,תחול ביחס
לעבודה שתבוצע על ידו ולתוצרי העבודה (בכפוף
להערותינו מעלה להגדרת תוצרי עבודה) ,ולא
ביחס לרכיבי/מוצרי צד ג' ככל שמשולבים
במערכת – שכן ביחס אליהם יחולו תנאי
הרישוי הצהרות/התחייבויות יצרניהם ,כפי
שכלולים בהסכמי הרישוי.
ב .לאחר המילה "מפורטות" נבקש להוסיף
"בסעיף  ."13.3ביחס לשימוש ברכיבי צד ג' – או
התייחסותנו לסעיף  2.2.1למכרז.
ג .באשר לחובת השיפוי – (א) חובת השיפוי ביחס
לרכיבי צד ג' תהא כפופה לתנאי רישיון השימוש
של היצרן ,ולא מעבר לכך( .ב) ראו התייחסותנו
לסעיף  7.4לעיל לתנאי השיפוי( .ג) החובה לא
תחול על כל תביעה או הפרה הנובעות מ)1( :
עמידת הספק בתכנוני ,במפרטי או בהוראות
עורך המכרז )2( .שימוש של הספק במידע טכני
או בטכנולוגיה שסופקו על ידי עורך המכרז)3( .
שינוי מוצר/מערכת/רכיב כלשהוא על ידי עורך
המכרז או על ידי צד שלישי )4( .שימוש
במוצר/מערכת/רכיב כלשהוא באופן האסור על
פי המפרט הטכני או על פי דפי היישום או על פי
התיעוד; או ( )5שימוש במוצר/במערכת/רכיב
כלשהוא עם מוצרים שאינם מסופקים על ידי
הספק ,כאשר אלמלא שימוש כזה לא היה
במוצר/במערכת/ברכיב כשלעצמו כדי להפר
זכויות צד ג' .האמור לעיל קובע את מלוא
החבות של הספק בגין תביעות שעילתן הפרת
זכויות קניין רוחני
בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים הבאות:
"השיפוי לא יחול במקרה בו עילת התביעה נובעת
משינויים שנעשו בתוצרים על ידי אחר זולת הספק
או שלא באישורו המוקדם בכתב ובהתאם לתנאי
האישור וכן לגבי מקרה בו עילת התביעה נובעת
מהפרה שנגרמה כתוצאה משימוש הוועדה בתוצרים
ביחד עם רכיב אחר שאיננו כלול בהם"
נבקש למחוק את המילים "מיד עם דרישה

אין שינוי במסמכי המכרז.
אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.
אין שינוי במסמכי המכרז.
אין שינוי למסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז
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ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת
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.122

16.2

הלשכה המשפטית

ראשונה" .יובהר כי השיפוי/פיצוי יעשה על פי פס"ד
חלוט בלבד ,שלא עוכב ביצועו ,ובכפוף לכך ש)1( :
מסמכי התביעה או הדרישה יועברו לספק מיד עם
קבלתם אצל הוועדה ( )2תנתן לספק אפשרות לנהל
את קו ההגנה של עצמו (בין היתר על ידי מינוי יועץ
משפטי מטעמו) )3( ,לא ייחתם על ידי הוועדה כל
הסכם פשרה עם התובע ,ללא הסכמת הספק בכתב
ומראש".
לאחר המילים " לרבות הוצאות" נבקש לכתוב
"סבירות"
נבקש למחוק את המילים :גם במידה שיגיעו
לו...הועדה" הרי במקרה של אי תשלום במועד של
תשלום כלשהו ,הספק יהא רשאי לעכב את ביצוע
השירותים ,עד לקבלת התשלום המגיע לו על פי
תנאי הסכם זה"
נבקש למחוק את המילים "לפי הזמנה בכתב של
עורך המכרז" ולכתוב במקום את המילים "על מנת
לעמוד במחויבויות הספק על פי הסכם זה".
נבקש למחוק את המילה "או" המופיעה פעמיים
בשורה השנייה ,ובמקומה לכתוב" :וכן" -מאחר ולא
מדובר בדרישות חלופיות אלא מצטברות.
לאחר המילים "ציוד שהזמנתו נעשתה לפי הזמנה
בכתב של עורך המכרז" נבקש לכתוב "וכן
הוצאות/התחייבויות הספק אשר אינן ניתנות
לביטול".
נבקש למחוק את המילים "בכפוף לשיקול דעתו
הבלעדי של עורך המכרז"
לאחר המילים "אם ימונה קדם מפרק ,מפרק זמני
או קבוע לספק" נבקש לכתוב "ומינוי כאמור לא
בוטל בתוך  90יום" כמקובל.
לאחר המילים "זמני או קבוע לעסקי או לרכוש
הספק" נבקש לכתוב את המילים "והמינוי לא בוטל
בתוך  90יום" כמקובל
לאחר המילים "אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק"
נבקש לכתוב את המילים "והצו לא בוטל בתוך 90
יום" כמקובל
נבקש לקבוע כי בכל מקרה הפסקת התקשרות
תלווה בהתראה מראש ובכתב לספק ,עם מתן שהות
סבירה לתיקון הטעון תיקון.
לאחר המילים "לפי שיקול דעתו" נבקש לכתוב
"הסביר"
במקום המילה "מיידית" נבקש לרשום  ":לאחר
מתן התראה של  7ימים והזדמנות לתקן במהלך
תקופת ההתראה"
במקום המילה "אחרת" נבקש כי ייכתב " שהספק
יפסיק באספקת המוצרים והשירותים המבוקשים".
יובהר כי ככל וספקים אחרים עימם יתקשר עורך
המכרז יבצעו שינויים בתוצרים שפיתח הספק,
הספק לא יהא אחראי לתוצרים ,ממועד ביצוע שינוי
כלשהו ע"י הספק הנוסף.
בכל הקשור להטלת פיצויים מוסכמים ,נבקש לקבוע
כדלקמן:
א .סעיף  - 16.2.1נבקש למחוק את המילים "או צפוי
להפר".
ב .לא ברור כיצד נקבע גובה הפיצוי המוסכם ,לאור
העובדה שהאופן בו המציעים נדרשים לתמחר את

אין שינוי במסמכי המכרז

אין שינוי במסמכי המכרז.
אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.
אין שינוי במסמכי המכרז.
אין שינוי במסמכי המכרז.
אין שינוי במסמכי המכרז.
אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.
אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.
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ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת
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.129

הלשכה המשפטית

ההצעה טרם צורף ,ויצורף רק בתום הפיילוט .לאור
האמור ,נבקש לקבוע כי גובה הפיצוי המוסכם יהיה
הנמוך מבין  ₪ K25או  5%מסך אבן הדרך/התוצר
הרלבנטי ,ולתחום בתקרה את סך הפיצויים
המוסכמים ,באופן שלא יעלו על  5%מהתמורה
השנתית.
ג .סעיף  – 16.2.4בנוסף ,נבקש לקבוע כי לא יוטלו
על החברה פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה
בהתחייבויותיה בשל נסיבות שאינן תלויות בה,
ובכלל זה נסיבות התלויות בבנק ו/או אירוע כוח
עליון
ד .סעיף  – 16.5.1 ,16.2.5נבקש כי לא יוטל על הספק
כפל פיצוי
ה .סעיף  – 16.3.6 ,16.2.6קיזוז יעשה ביחס
לסכומים קצובים בלבד ,בהתראה של  7ימים
מראש.
אין שינוי במסמכי המכרז
תמחור הפיצוי המוסכם ,בגובה של  ₪ 25,000בגין
16.2.1
כל הפרה ואף הפרה צפויה ,ייקר את ההצעה במידה
ניכרת רק בשל ה"חשיפה" המשמעותית של החברה,
לקנס גבוה זה עבור כל הפרה ואף הפרה צפויה,
וזאת ללא מגבלה כלשהי (גם אם לא יוטל בסופו של
דבר כל קנס) ,תוך שבסכומים אלה יישא בסופו של
דבר עורך המכרז.
מדובר בקנס/פיצוי מוסכם גבוה ומוגזם שלא לצורך,
וסעיפי ההסכם יהוו "הרתעה" מספקת ,ומשמעותית
ביותר .לאור האמור ,נבקש למחוק את הסעיף.
לחלופין ,נבקש כי יוקטן הפיצוי המוסכם בסעיף זה
לסכום של  ,₪ 5,000קנס יחסי והרתעתי .כאשר בכל
מקרה נבקש להגביל את סך הפיצויים המוסכמים
על פי הסכם זה לתקרה שלא תעלה על  5%מסך
התמורה השנתית המגיעה לספק על פי תנאי הסכם
זה ,כמקובל בהסכמים מסוג זה .בכל מקרה נבקש
כי הפיצוי יקוזז רק לאחר מתן התראה מראש של
 14ימים לתיקון ההפרה ,ולאחר שההפרה לא תוקנה
תוך זמן סביר.
נבקש לקבל טבלת פיצויים מוסכמים – היא לא יפורסם טרם מתן הצעת מחיר על
16.2
ידי הספק .ראו לעניין זה סעיף
צורפה.
 5.1.2למכרז
 16.3 ,16.2.6נבקש כי קיזוז יעשה ביחס לסכומים קצובים לעניין סעיף  – 16.2.6אין שינוי
והתקשרות זו בלבד ,בהתראה בכתב בת  7ימים במסמכי המכרז.
לעניין סעיף  – 16.3נערך שינוי
מראש.
האמור רלוונטי גם לסעיף  16.3להסכם ההתקשרות במסמכי המכרז ראו סעיף ד()4
לעיל.
עם הזוכה.
נבקש כי בכל מקרה הקיזוז יעשה בהודעה מראש נערך שינוי במסמכי המכרז ,ראו
16.3.1
ובכתב של  14ימים לספק ,ויעשה רק על בסיס סעיף ד( )4לעיל.
סכומים קצובים ומהסכם זה בלבד.
נבקש למחוק את המשפט המתחיל במילים "כן נערך שינוי במסמכי המכרז ,ראו
16.3.1
סעיף ד( )4לעיל.
יהיה עורך המכרז רשאים לעכב"...
נבקש למחוק את המשפט המתחיל במילים "כן נערך שינוי במסמכי המכרז ,ראו
16.3.1
יהיה עורך המכרז רשאים לעכב[...ועד לסוף סעיף ד( )4לעיל.
המשפט] " .נבקש כי סכומים שאינם שנויים
במחלוקת ישולמו על אתר וככל ויש לעורך המכרז
מחלוקת אזי הוא רשאי להשתמש בזכות הקיזוז
שקמה לו ,בהתאם להתקיימות התנאים בדין.
 16.2.7 ,16.4נבקש לקבוע כי חילוט הערבות ייעשה רק במקרה אין שינוי במסמכי המכרז.
של הפרה יסודית שלא תוקנה ,יחולטו רק סכומים
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הלשכה המשפטית

ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת

בגין נזקים שהוכחו וכי הערבות לא תהווה או
תשמש לצורך גביית פיצוי מוסכם
נבקש כי במקום " "5יכתב " "14כמקובל ,וכי חילוט נערך שינוי במסמכי המכרז ,ראו
סעיף ד( )5לעיל.
הערבות יבוצע לאחר מתן זכות שימוע לספק.
נבקש למחוק סעיף זה שכן משמעותו ,בפועל ,היא אין שינוי במסמכי המכרז.
מתן ערבות שאינה מוגבלת

.130

16.4.2

.131

16.4.4

.132

17.1

.133

17.3

.134

נבקש כי בכל מקרה בו יסב עורך המכרז את נערך שינוי במסמכי המכרז ,ראו
17.3
זכויותיו/חובותיו על פי סעיף זה ,הוא יעדכן בכך את סעיף ד(.)6
הספק בכתב.
נספח ו' – לאחר המילים " למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או אין שינוי במסמכי המכרז.
מידע שיש למסור על כל דין ".נבקש להוסיף את
הצהרת
החריגים המקובלים הבאים :מידע שכבר היה ידוע
סודיות
לי במועד קבלת המידע הסודי שלא מאת ועדת
הבחירות המרכזית; ( )2מידע שהגיע ו/או יגיע
לידיעתי מגורמים אחרים וללא הפרת כתב
התחייבות זה; ( )3מידע שפותח ו/או יפותח באופן
עצמאי על ידי ו/או על ידי מי מטעם הספק ,ושאינו
מבוסס או כולל את המידע הסודי של ועדת
הבחירות המרכזית בשום אופן שהוא; ( )4ידע
מקצועי ,know-how ,מתודולוגיה ,רעיונות ושיטות
עבודה הנוגעים באופן כללי לעיבוד נתונים ומחשוב
ו/או שאינם ייחודיים לוועדת הבחירות המרכזית.

.135

נבקש כי הסבה לחברה קשורה תחשב הסבה אין שינוי במסמכי המכרז.
מותרת .נבקש כי סירוב עורך המכרז יעשה
משיקולים סבירים שינומקו בכתב.
נבקש להוסיף בסיפא "ובלבד שזכויות הספק לא הדבר מובן מתוכן הסעיף.
תיפגענה".
אין שינוי במסמכי המכרז.
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