ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
הלשכה המשפטית

ירושלים ,י"ב סיון ,התש"ף
 4ביוני 2020
סימוכין1872620 :

לכבוד

המציעים במכרז 3/24
הודעה מס'  1למציעים במכרז  3/24לשכירת מחשבים ניידים עבור ועדת הבחירות המרכזית לכנסת  -תשובות
לשאלות הבהרה
בהתאם לסעיף  0.4.4במסמכי המכרז שבנדון ,להלן תשובות ההבהרה לשאלות שהועברו אלינו:
מענה
פירוט השאלה
מספר
מס' סד'
הסעיף
במכרז
פרק  - 0מנהלה
.1

0.1.2

נבקש כי כל הפעולות שיידרש הזוכה לבצע לשם הבקשה נדחית .אין שינוי במסמכי
ביצוע השירותים תהיינה בהתאם לאמור המכרז.
במסמכי המכרז ,ויובהר כי הזוכה יבצע פעולות
אלו ככל שאינן נוגדות את שק"ד המקצועי
(ובלבד שהתריע על כך).

.2

0.1.4

נבקש להבהיר כי הפחתת היקף השירותים לא הבקשה נדחית .מדובר במכרז מסגרת
תעשה לאחר שהוצאה הזמנה לספק .לחלופין מסגרת ,היקף השירותים הנדרש יפורט
נבקש להבהיר כי ישולמו לזוכה תשלומים בכל פנייה פרטנית.
שהוציא בקשר עם ביצוע השירותים אשר אינם
ניתנים לביטול.

.3

0.1.7

נבקש כי סיום ההתקשרות לאחר תקופת הבקשה נדחית .אין שינוי במסמכי
הניסיון יהא רק אם הזוכה לא עמד המכרז.
בהתחייבויותיו על פי ההסכם או הפר הפרה
יסודית שלא תוקנה תוך זמן סביר.

.4

0.1.8

נבקש דחיה של שבוע ימים מתאריך הגשת הבקשה נדחית ,אין שינוי במועדי
המכרז.
ההצעה ,לטובת מתן מענה איכותי.

.5

0.6.6

לחברה ניסיון רב באספקת ציוד מחשבים ,הבקשה נדחית ,אין שינוי בתנאי הסף.
לרבות מחשבים ניידים ובעלת מלאי גדול
אלפי מחשבים במקביל
המאפשר לספק
(החברה צפויה לספק בשנת 5,000 ,2020
מחשבים ניידים ללקוחות שונים) נבקש לאשר
ניסיון של שנתיים בשנים  2018,2019בהיקפים
שצוינו ולפחות לשני לקוחות וכן מחזור עסקים
בשנים  2018ו 2019 -של לפחות  2מיליון ₪
הנובע מפעילות בהשכרת מחשבים ניידים.
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.6

0.6.6.1

הלשכה המשפטית

מנוסח הסעיף ,מבוקש אישור רו"ח על מחזור
כספי של תחום פעילות (טופס ט )7.24.1.2ואילו
נספח  0.7.8הינו אישור רו"ח על מחזור כספי
מהדוחות הכספיים (טופס ט .)7.24.1.1.יש
להחליף את הנוסח שבנספח  0.7.8לנוסח
המתאים לאישור רו"ח על מחזור כספי של
תחום פעילות כדלקמן:
[האישור יודפס על גבי נייר לוגו של משרד
רוה"ח]

ככל שהפרטים המבוקשים אינם
מפורטים בדו"חות הכספיים ,יש לצרף
אסמכתא בהתאם לטופס 7.4.1.3.2
בהתאם להוראת התכ"ם מספר
.7.4.1.3

תאריך_______________:
לכבוד
______________ (שם המציע)

הנדון  :מחזור כספי של תחום פעילות (או כל
מידע אחר הנדרש כדוגמת מספר לקוחות,היקף
ייצור וכו') לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום
 31.12.20xxוביום ______ ()1אנו משרד רו"ח _____________________,
רואי החשבון המבקר של ________ (להלן
"המציע") (החברה המגישה הצעה למכרז
________) ,מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה
של המציע בדבר ______________(בהתאם
לדרישות המכרז) הכלולה בהצעה למכרז
__________ של המציע המתייחסת
לתאריכים ( )1המצורפת בזאת ומסומנת
בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד.
הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של המציע.
אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה
בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת
מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי
ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים לפי
הנסיבות .הביקורת בוצעה במטרה להשיג
מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל
הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה
מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע
שבהצהרה .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי
האומדנים
ושל
שיושמו
החשבונאות
המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של המציע
וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה.
אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות
לחוות דעתנו.
לדעתנו ,ההצהרה בדבר _________ משקפת
באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את
המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם
התבססה.

בכבוד רב,
________________________
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.7

0.6.6.2

נבקש לאשר כי אספקת מחשבים ניידים הבקשה נדחית ,הדרישה היא ללקוחות
באגפים שונים שאין ביניהם קשר במשרד שונים .אין שינוי במסמכי המכרז.
ממשלתי גדול יחשב כלקוחות שונים.

.8

0.14.7

נבקש לקבוע קריטריונים אובייקטיביים הבקשה נדחית ,אין שינוי בתנאי הסף.
לפרשנות תנאי המכרז (למשל הוראה ספציפית
תגבר על הוראה כללית) ,במקום הקנית סמכות
חד צדדית לוועדה לקבוע את הפרשנות העדיפה.

נספח  – 0.7.10אישור על פרטים אודות המציע והתחייבויות המציע
.9

נבקש להוסיף כי על פי זכויות החתימה של אין שינוי במסמכי המכרז; ככל
המציע ,די בחתימת אחד ממורשי החתימה כדי שזכויות החתימה במציע דורשות שני
מתן מורשי חתימה או יותר ,יחתמו שניהם
לצורך
המציע
את
לחייב
אחד ליד השני ובלבד שזהות החותם
תצהירים/הצהרות במכרזים.
וחתימתו יהיו ברורים.

10

נספח  – 0.7.12תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים
נבקש למחוק את המילים "והמציע אינו נותן הבקשה נדחית ,אין שינוי בתנאי הסף.
שירותים לסיעות הכנסת המכהנת" .מתן
שירותים לסיעות הכנסת איננו מעמיד את
המציע באופן אוטומטי בניגוד עניינים עם
השירותים נשוא המכרז.

.10

נספח  – 0.7.13הצהרת סודיות
.11

נבקש להוסיף בסוף ההגדרה חריגים נוספים :הבקשה נדחית ,אין שינוי בתנאי הסף.
הגדרת
"ו/או מידע שהיה מצוי בחזקתי קודם לגילוי
"סודות
מקצועיים" ע"י המזמין ללא הפרת חובת שמירת סודיות
ו/או מידע שפותח באופן עצמאי על ידי ו/או
מידע שנמסר לי ע"י צד ג' ללא הפרת חובת
סודיות ו/או מידע אשר יוצר על ידי במסגרת
תכולת העבודה על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי,
כללי לרבות ידע מקצועי ,שיטות עבודה,
מתודולוגיה know-how ,וכו' ,ואינו מהווה
פיתוח ייחודי עבור המזמין".
פרק  – 3הסכם ההתקשרות

.12

4א 2

איזו הודעה מראש תנתן על תקופת שכירות כאמור בסעיף האמור ובסעיף 1.5.3.2
למסמכי המכרז ,במקרה שהמזמינה
נוספת?
תידרש להאריך את תקופת השכירות
של המחשבים ,היא תודיע על כך,
במהלך תקופת השכירות המקורית
(שהתבקשה בפנייה הפרטנית) בכתב.
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המענה לשאלה זו מצוי בסעיף  1.2.1ו-
 1.5.3למסמכי המכרז .נדגים ,אם
במסגרת הפנייה הפרטנית תבקש
המזמינה לשכור את המחשבים
לתקופה של חודש ובמהלך חודש זה
תידרש להאריך את תקופת השכירות
לשכירות נוספת של שלושה שבועות,
תקופת השכירות הנוספת תחושב לפי 3
יח' של שכירות לשבוע ,אלא אם המחיר
לשלושה שבועות יקר מהמחיר של
תקופת שכירות של חודש ואז ישולם
בגין התקופה הנוספת לפי עלות
שכירות של חודש ,מכיוון שהיא
הנמוכה מבין השניים.

.13

4א 3

המשפט "במקרה ועלות תקופת השכירות
הנוספת תעלה על עלות תקופת השכירות הבאה
אחריה ,יהיה התשלום לפי הנמוך מבין
השניים" ,איננו ברור .מחיר תקופת השכירות
נקבע בתיחור ,ותקופת השכירות הנוספת
מחושבת לפי תקופת השכירות המקורית.

.14

8.1

.15

9.1

.16

9.5

ראו הערתנו לתצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים .ראו מענה לשאלה  10לעיל.
מתן שירותים לסיעות הכנסת איננו מעמיד את
המציע באופן אוטומטי בניגוד עניינים עם
השירותים נשוא המכרז ולכן נבקש להסיר את
המילים "ובין היתר...למועד מתן השירותים".
בתדירות
נבקש לקבוע כי ביקורת כאמור תעשה
הבקשה נדחית ,אין שינוי בתנאי הסף.
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.
אין זה הוגן ליתן סמכות בלעדית לנציג הבקשה נדחית ,אין שינוי בתנאי הסף.
המזמינה להכריע באשר לאופן ביצוע
השירותים .נבקש כי ככל שתהיה לצדדים
מחלוקת בנושא ,נבקש כי זו תוכרע על ידי גורם
מקצועי ניטרלי המוסכם על הצדדים.

.17

10

נבקש להבהיר כי ככל שיהיה בהנחיות אלה כדי הבקשה נדחית ,אין שינוי בתנאי הסף.
להטיל עלויות נוספות על הספק הזוכה ,יהא זה
על חשבון הוועדה.

.18

13.4

נבקש לקבוע כי חילוט ערבות הביצוע יתבצע רק הבקשה נדחית ,אין שינוי בתנאי הסף.
במקרה של הפרה יסודית ,כי יחולטו רק
סכומים בגין נזקים שהוכחו ,וכי הערבות לא
תהווה פיצוי מוסכם.
כמו כן נבקש להחליף את הספרה " "7בספרה
" "14ולהוסיף בסוף הסעיף "והספק לא תיקן
את ההפרה".

.19

13.5

נבקש למחוק את הדרישה להעמדת ערבות הבקשה נדחית ,אין שינוי בתנאי הסף.
חדשה במקרה של חילוט הערבות או חלקה שכן
משמעות דרישה זו הינה ערבות שאינה מוגבלת
בסכום וזוהי דרישה בלתי סבירה.
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אחריות הצדדים לנזקים מתבקשת להיות על פי הבקשה נדחית ,אין שינוי בתנאי הסף.
דין .בהתאם ,נבקש להוסיף אחרי המילה
"אחראי" את המילים "על פי דין".
בנוסף ,נבקש למחוק את המילים "או עקיף".

.20

14.1

.21

14.1

בכל מקרה ,נבקש להבהיר כי אחריות הספק
להפרה או פגיעה בפטנטים או זכויות אחרות
של צד שלישי לא תחול ביחס לתוכנות מדף
ותוכנות צדדים שלישיים שייעשה בהן שימוש
במסגרת השירותים שכן הספק איננו היצרן
שלהן.

.22

14.2

נבקש להוסיף אחרי המילים "הוצאה או הבקשה נדחית ,אין שינוי בתנאי הסף.
הפסד" את המילה "מוכחים".
נבקש לתקן את תניות השיפוי ,כך שחובת
השיפוי תיכנס לתוקפה עם מתן פס"ד חלוט של
ערכאה שיפוטית מוסמכת ,בכפוף לכך
שהמזמינה העבירה לספק את השליטה
הבלעדית בניהול ההגנה ו/או מו"מ לפשרה,
סייעה לספק ככל שנדרש על ידו באופן סביר
ולא התפשרה בכל תביעה ו/או דרישה כאמור
ללא קבלת הסכמת הספק לכך בכתב (להלן:
"תניות השיפוי").

.23

[ 14.4חדש]

נבקש להוסיף כי בכל מקרה ועל אף האמור בכל הבקשה נדחית ,אין שינוי בתנאי הסף.
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 השנתית ששולמה לספק .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.

.24

15.2

נבקש להחיל את תניות השיפוי המבוקשות הבקשה נדחית ,אין שינוי בתנאי הסף.
בסעיף  14.2לעיל.

.25

16.4.4

נבקש כי סעיף זה לא יחול ככל שהחוב לספק הבקשה נדחית ,אין שינוי בתנאי הסף.
עולה על סך של .₪ 50,000

.26

17.2.1

נבקש ליתן ארכה לתיקון ההפרה גם אם מדובר הבקשה נדחית ,אין שינוי בתנאי הסף.
בהפרה יסודית שלא תפחת מ 7-יום.

.27

17.2.2

.28

17.3.1

.29

,17.3.4
17.3.5

.30

17.5.1

נבקש כי המועד לתיקון ההפרה לא יפחת מ  -הבקשה נדחית ,אין שינוי בתנאי הסף.
של  14יום.
נבקש להוסיף בסוף הסעיף "וההליכים או מינוי הבקשה נדחית ,אין שינוי בתנאי הסף
או צו כאמור לא בוטלו בתוך  45יום".
נבקש ליתן ארכה בת  14יום לפחות לתיקון הבקשה נדחית ,אין שינוי בתנאי הסף
ההפרה טרם ביטול ההסכם.
נבקש ליתן ארכה בת  14יום לפחות טרם ביצוע הבקשה נדחית ,אין שינוי בתנאי הסף
השירותים באמצעות אחר .כמו כן נבקש להסיר
את החובה לתשלום הוצאות תקורה.

הבקשה נדחית ,אין שינוי במסמכי
המכרז ואף מצויין בסעיף 0.7.5
למסמכי המכרז כי על הספק לעשות
שימוש בתוכנות מקור ולספק למזמינה
מחשבים ניידים שמריצים תוכנות
מקוריות .אין שינוי במסמכי המכרז.
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ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת
.31

17.6.2

הלשכה המשפטית

ראשית  -נבקש למחוק את המילה "מחצית".
שנית  -אין זה הוגן ליתן סמכות סופית
למזמינה לקבוע את אחריותה לנזק
לבסוף – נזקים שנגרמו מנוזלים ונזקי אש לא
צריכים להיות באחריות הספק.

הבקשה נדחית ,אין שינוי בתנאי הסף

נבקש לקבל התראה ולאפשר מתן בטרם תתקבל החלטה סופית ,תינתן
17.7.1
.32
הסבר/נימוק/תיקון מטעם הספק בטרם בקשת לספק אפשרות להשמיע טענותיו ,בכתב
או בעל פה ,בהתאם לשיקול דעת
הפיצוי
הוועדה ובפרק זמן שייקבע על ידה.
נבקש להחיל את החריגים המבוקשים ביחס הבקשה נדחית ,אין שינוי בתנאי הסף
18.3
.33
לנספח  – 0.5.2.12הצהרת סודיות (ראו להלן)
על סעיף זה.
מובהר בזאת כי רק האמור במסמך זה יחייב את המזמינה; כל הבהרה או שאלה אחרת שנענתה בעל פה ,או בכל
דרך אחרת ,ככל שניתנה ,אין בה בכדי לחייב את המזמינה או להוות שינוי במסמכי המכרז.
יוזכר שבהתאם לסעיף  0.4.4.6לפרק  - 0מנהלה במסמכי המכרז ,יש לצרף הודעה זו להצעה שתוגש כנספח
 ,0.4.4.6כשהיא חתומה בחותמת המציע ובחתימתו.
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