
 

 

         

  19/12/2019 

 לכבוד

 הרשות לשיקום האסיר

 roym@pra.gov.il: באמצעות מייל 

 

 שלום רב,

לקבלת הצעות לניתוח צרכים, אפיון, פיתוח, הקמה, הטמעה ולתחזוקה של  -/20193 פומבי מס'מכרז הנדון: 

מערכת מיבה לליווי כלל פעילות הרשות, תפעולה, ייעולה, לבקרה ולניתוח דיווחים מכלל הגורמים המקצועיים 

 ברשות לשיקום האסיר

 4שאלות הבהרה מספר 

סעיף/מראה מקום  מס"ד

אחר )הפניה למקום 

המדויק במסמכי 

ההליך התחרותי 

אליו מתייחסת 

 השאלה(

  השאלה

 45עמוד   .1

סעיף  –פרק ב' 

3.2.2 

בהינתן שהתקנת השרתים היא אתר 

 3.2.2המרכזי בירושלים ובהתייחס לסעיף 

 אתר גיבוי

האם ניתן שאתר הגיבוי הנדרש כולל 

רפליקציה של בסיס הנתונים יוקם בחוות 

השרתים של הספק באתר בזק בינלאומי 

 .בפ"ת

יובהר בזאת ,כי הרשות תעמיד שרת 
וירטואלי עם מערכת הפעלה וכן 

 תהיה אחראית על גיבוי המערכת.
האתר גיבוי יהיה באתר הרשות 

 .בת"א 
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 פרק א  .2

 8עמוד 

 7.6סעיף 

למען הסר ספק, נבקש אישורכם כי לשם 

, נדרש מאת עורך 7.6עמידה בדרישת סעיף 

הדין אישור תצהירם של מורשי החתימה 

של המציע בדבר התחייבות המציע לעמוד 

בדרישה לעשות שימוש לצורך המכרז אך 

 בתוכנות מקוריות.ורק 

 מקובל

כתב  –נספח ו   .3

 ערבות מכרז

 97עמוד 

בסוף נוסח הערבות כתוב: "חתימה וחותמת 

 .מורשה החתימה"

עקב מדיניות הבנק בה אין חותמות 

לשנות זאת ל:  נבקש אישורכםאישיות, 

 .חותמת הבנק וחתימת מורשה החתימה""

 מקובל

  ביטוח

 פרק ג  .4

 106עמוד 

 11.2סעיף 

להוסיף לאחר המילה "אחראי" את יש 

 המילים "על פי דין".

 מקובל

 פרק ג  .5

 106עמוד 

 11.3סעיף 

יש למחוק את המילים "היחיד והבלעדי" וכי 

 במקומן יירשם "על פי דין".

 הסעיף נותר בעינו.

 פרק ג  .6

 106עמוד 

 11.4סעיף 

יש להוסיף לאחר המילה "בזדון" את 

המילים "או עקב מעשה או מחדל של 

 המזמין וקבלניו".

 הסעיף נותר בעינו.

 פרק ג  .7

 106עמוד 

 11.5סעיף 

יש למחוק את המילה "לפצות". יש להוסיף 

לאחר המילים "בהליכים משפטיים" את 

המילים "ובכפוף לפסק דין שביצועו לא 

 עוכב".

 הסעיף נותר בעינו.

 פרק ג  .8

 106עמוד 

 12.2.1סעיף 

להוסיף לאחר המילים "אחריותו  נבקש

החוקית" את המילים "על פי פקודת הנזיקין 

)נוסח חדש( ו/או חוק האחריות למוצרים 

 ".1980 –פגומים התש"ם 

 

 מקובל



 

 

 פרק ג  .9

 106עמוד 

 12.2.4סעיף 

להוסיף לאחר המילים "שבשירותו"  נבקש

 את המילים "היה והספק ייחשב מעבידם".

 הסעיף נותר בעינו.

 פרק ג  .10

 107עמוד 

 12.3.6סעיף 

להוסיף בסיפא "למעט חלק הרכוש  נבקש

 עליו פעלו במישרין".

 הסעיף נותר בעינו.

 פרק ג  .11

 107עמוד 

 12.4.4סעיף 

להוסיף בסיפא "על אף האמור לעיל,  נבקש

לספק הזכות שלא לערוך את ביטוח הרכוש 

המפורט לעיל, במלואו או בחלקו, בכפוף 

לכך שהוא פוטר את המזמין מאחריות בגין 

אובדן או נזק לרכוש בגינו הוא היה זכאי 

לשיפוי על פי ביטוחי הרכוש כאילו נערך 

 הביטוח במלואו."

 הסעיף נותר בעינו.

 ג פרק  .12

 107עמוד 

 12.5.1סעיף 

להוסיף לאחר המילה "אחריותו" את  נבקש

 המילה "החוקית".

 

 הסעיף נותר בעינו.

 פרק ג  .13

 108עמוד 

 12.5.7סעיף 

 מקובל למחוק את המילה "לפחות". נבקש

 פרק ג  .14

 108עמוד 

 12.5.9סעיף 

 הסעיף נותר בעינו. למחוק את הסעיף. נבקש

 פרק ג  .15

 108עמוד 

 12.6.1סעיף 

למחוק את המשפט החל מהמילים  נבקש

"יציגו ביטוחים" ועד המילים "ואחריות כלפי 

צד שלישי" וכי במקומן יירשם "על הספק 

לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות 

ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף 

 ההתקשרות עמם".

 

 הסעיף נותר בעינו.



 

 

 

הדוא"ל ולכתובת  03-9112256 מס' לפקסלמחלקת מכרזים והתקשרויות המסמכים והתשובות נא העבירו את 

shani.khorshidi@milgam.co.il  (.03-9112201)טלפון ישיר 

 בברכה ובכבוד רב,

 חנית דבוש

 מנהלת מחלקת מכרזים והתקשרויות

 פרק ג  .16

 108עמוד 

 12.7.9סעיף 

להוסיף בסיפא "אולם אין בכך כדי  נבקש

לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח 

 עפ"י דין".

 

 מקובל

 פרק ג  .17

 109עמוד 

 12.8.2סעיף 

למחוק את המילים "לכל המאוחר  נבקש

 שבועיים".

 הסעיף נותר בעינו.

 פרק ג  .18

 נספח ג להסכם

אישור עריכת 

 ביטוחים

 117-119עמודים 

מיום  2019-1-6בהתאם לחוזר ביטוח מס' 

של הממונה על השוק ההון  15.5.2019

קימת  1.12.19ביטוח וחסכון, החל מיום 

חובה על חברות הביטוח להנפיק אישורי 

ביטוחים בנוסח האחיד החדש המפורט 

 בחוזר הביטוח.

לאור זאת אין אפשרות לפי הוראות הממונה 

על שוק ההון והביטוח להנפיק אישור 

למסמכי המכרז ביטוחים בנוסח המצורף 

ועל כן אישור הביטוחים שינופק יהיה 

בנוסח האחיד החדש המפורט בחוזר 

הביטוח ואשר יכלול את דרישות הביטוח 

 המפורטות 

במסמכי המכרז והניתנות ליישום על כבי 

 אישור הביטוח האחיד החדש.

 מקובל


