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29.08.2021 
 לכבוד, 

 מציעים פוטנציאליים 
 א.ג.נ.,

 

מענה    -  של חברת מיקרוסופט עבור מי אביבים  Azureלרכישת שירותי ומוצרי  337/21מכרז פומבי מס' הנדון : 

 "(המכרזת הבהרה )להלן: "לשאל

 שלום רב, 
 

ת הבהרה שהתקבלו במסגרת בע"מ )להלן: "החברה" ו/או "מי אביבים"( לשאלו  2010להלן מענה חברת מי אביבים   .1
 שבנדון : המכרז

 

מס'  נספח מס'
 סעיף

 מענה החברה  פירוט השאלה 

מסמכי   .1
 12.5 המכרז  

זה,  סעיף  לעניין  המציע  מטעם  מומחים  כי  לאפשר  נבקש 
אשר  חברות  באמצעות  המועסקים  מומחים  גם  יהיו 

 בשליטת המציע. 

 . דחיתהבקשה נ

2. 

מסמכי  
 13.4 המכרז

להבהיר התיקא לי  כ   נבקש  המ  22לסעיף  ון  ור  רשם לחוק 
תשמ"א השבים,  ותקנות  יכול    1981  -הפלילי  אינו  ,מעביד 

אם  גם  וזאת  הפלילי  מהמרשם  מידע  לקבל  מעובד  לדרוש 
את עובד   זה מחייבת  בסעיף  לכך. הדרישה  כאמור הסכים 

ליטה  המציע לדרוש בפועל מידע כאמור מעובדיו, בעלי הש
עמיד לצורך  בו  משרה  זה,  נתב  ו תונושאי  זו  ודראי  ישה 

רה פלילית. נבקש כי האמור יהיה רלוונטי לעניין  מהווה עבי
 המציע בלבד. 

מהמציע ה דורש  אינו  סעיף 
נמעובדיו  בלקל אי משרה שו, 

ו מניות  בו  מידע בעלי  קבלת 
 כם. שאלתכמתואר ב

3. 

מסמכי  
 14.2 המכרז

, תינתן  זכייה ה של פיצול הף, כי במקרנבקש להוסי  .1
לא   טוללבית  אפשרו  מציעל של  ח מתו  מחדש  ור 

 הצעתו.  
ה .2 פיצול  של  במקרה  כי  להוסיף,  נבקש  ה,  זכייכן 

לחלק אשר סופק  ביחס    יות רקבאחר  מציעשא היי
 על ידו.

 הבקשה נדחית. . 1
 מקובל. . 2

אופן   .4
הגשת  
 ההצעה 
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ם  במקום שבו מוצג נספח ג' יש טעות סופר והכוונה  אה
 הייתה לנספח ד'? 

 

 ר פסו תוכן, מדובר בטע
 ל ניסיון  עהצהרה  –ג'  נספח

ד'   ניסיו הצהרה    –נספח  ן  על 
 עם עיריית תל אביב 

מסמכי   .5
 . הבקשה מקובלת בכתב.  ל כאמור יהיהנבקש כי ביטו 21 המכרז

6. 

מסמכי  
 24.4 כרזהמ

לקים מן ההצעה אותם נרצה להותיר האם יש ח -שימו לב
 חסויים? 

 

בסעיפ האמור  -24.4  םיראו 

   .רזכהמכי סמלמ 24.6

7. 
 60ל 30נבקש לשנות את מניין הימים מ 1.2 נספח ט 

 

   .הבקשה נדחית

8. 
 1 נספח ג 

צויין שם ופרטי   חים ובנושא הטבלה ממומ 3נדרשנו לציין 
 נא תיקונכם או הסבר  הלקוח. 

 

ג'    פורסםי   מתוקןנספח 
של   אתרב האינטרנט 

   החברה.
ם רותי בהיקף השי  ותימעם משצו מצל  חו ינבקש כי במידה וי  4.5 נספח ט  .9

 . הנדרש, תיתנן לספק האפשרות לתמחור מחדש של הצעתו
 . שה נדחיתהבק

10. 
 6.1 ט פח סנ

שבוע   עיכוב מעל  בגין  רק  יחולו  כי הקנסות/פיצויים  נבקש 
מערך   10%בנסיבות בשליטת הספק בלבד ויהיה מוגבל לעד  

 מהתמורה ששולמה לספק בהתאם להסכם. 

 . חיתה נד הבקש

11. 
 "קצוב"  " את המילהמילה "סכוםף לאחר ה ינבקש להוס 7.4 נספח ט 

 ובלת. ה מקקשהב
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 מס' נספח מס'
 סעיף 

 מענה החברה  פירוט השאלה 

12. 
קש , כן נב וך הסכם זה בלבדז כאמור יהא מתנבקש כי קיזו 12.1 נספח ט 

 להבהיר כי קיזוז יהא בכפוף להודעה מראש ובכתב.  

, כך הבקשה מקובלת חלקית
תיש קיזוז  הודטרם  עה נתן 

 ית. נדחה  בקשר הבכתב. שא
13. 

  2ח  נספ
 10   להסכם

ל נבק לחובת  הוס ש  המקובלות  יף  ההחרגות  את  הסודיות 
באופן פותח  אשר  מידע   : מידע  עצמאי;  כגון  קודם;  ידע 

עק שלא  שלישי  מגורם  לידי  הגיע  כתב אשר  הפרת  ב 
 וף להתחייבות המפורטות.  הסודיות ואינו כפ 

 . 33ראו תשובה לשאלה 

  2נספח   .14
לה 16 להסכם  אתנבקש  ל    גביל  מתש  5  דעהתחייבות  מסיום  ן  נים 

 ות.  השיר

ובתנאי  ה מתקבלת  בקשה 
העתק  כל  יחזיק  לא  שהספק 

 מהמידע. 
  2נספח   .15

תהא עפ"י דין ולנזקים ישירים   נבקש כי האחריות לנזקים 24 להסכם 
 בלבד. 

חלקית.  מקובלת  הבקשה 
  האחריות לנזקים תהא על פי

 חה. הבקשה נד  דין. שאר
16. 

  אופן
ת  הגש

 ההצעה 
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ה האת האמור צריך  זבסעיף בין האמור ם שיבקנו מא
ב ז בנספח ד' לבין מה שכתובידע נשוא המכר להציג נסיון 

 בסעיף זה  
 

 השאלה לא ברורה. 
כי מדובר   ובהר מנספח ד' 

עבודה מכל סוג  בניסיון ב 
נשוא רק בעבודות הוא ולא ש
 . זמכרה
 

 

לאמצע ספטמבר, לא ניתן  קש דחייה של הגשת המענה בנ כללית   .17
  לות הינההשאשת בהתחשב בכך שהג 26/08להגיש הצעה ב  

 נה עבמ תשובות התיחס ל ורך ויש צ  18/08ב 

מקובלת תאריך .  הבקשה 
 . 12.09.2021 -גשה נדחה להה

הערה    .18
   כללית

לובליים המתקשרים על ידי ספקי ענן ג   הענן ניתנים  ותישיר
המ בעצמו    .ציעעם  המציע  ידי  על  יינתנו  מהשירותים  חלק 

הענן   שירותי  המבכ)וואילו  אבטחת  אללם  חסון  ידע, 
התגונתונה זמני  יסוים,  וכיוצ"ב(  עבה  הענן    יידל  פקו  ספק 

 . לתנאי השימוש הסטנדרטיים של הענןבהתאם 
ירותי הענן טעונה  ספקת ש בהיר כי א, נבקש להרלאור האמו

י השימוש הסטנדרטיים אלעמידה בתנ  מי אביביםהסכמת 
 של ספק הענן. 

הבקשה נדחית. אין קשר בין  
המכרזרות  השי  נשוא 

של   רות/ התקשל התחייבות 
 מי אביבים לצד ג'. 

 

נבקש כי הצעת מציע לא תפסל אלא אם ניתנה למציע זכות   23  מכרז .19
 שימוע.  

לפני    שהבקה שימוע  נדחית. 
ול לשק   תאםפסילה יעשה בה

של המכרזים  ועדת   דעת 
 . החברה

טופס   נספח א  .20
הצעת  
 מחיר 

 שר דו גם נ צריכה בלבד א  האם המכרז הואקש להבהיר בנ
 בודה לשעות ע תמחור

הינו    בלבד  צריכההמכרז 
שעות צור  ואין בתמחור  ך 

 ודה עב
נספח ט'   .21

 הסכם   –
מים  י30נבקש כי הארכת ההתקשרות תעשה בהודעה בת  1.1

 מראש ובכתב.  
   .הבקשה נדחית

ט'   פחנס .22
 הסכם   –

1.2 
2.7 

אלה,  פיםכאמור בסעי סיום ההסכם של נבקש כי במקרה
  רכשר מוצרים ו/או שירותים שוב ספק עהמזמין ישלם ל 

רישיונות שנרכשו   כמואותם, ולא ניתן לבטל   ג' צדמ הספק
גיעה  זאת כמובן בנוסף לתמורה המ)השירותים לצורך 

 ביצע בפועל(.  לספק עבור השירותים ש

ית כך  ובלת חלקהבקשה מק
מקובל עבור רכישת  ש

  Microsoftמוצרי ו  תישירו
 Azure -ב
 

נספח ט'   .23
 םסכה –

ג  ת נצישור להחלפנבקש כי החברה לא תמנע לתת אי 2.4
  תהכרחיו  תלויה בספק אההחלפה אינה שבהם  במקרים

 ( "בוצפיטורים וכימחלה חו"ח,   בנסיבות )כגון

 הבקשה מקובלת 

נספח ט'   .24
 הסכם   –

 . לתהבקשה מקוב     םסוג ואופי הפריטינבקש להגדיר מראש  9.2



 
 
 
 
 
 
 
 

 -י שמור עסק -

3 

 

ט'   פחנס .25
 הסכם   –

 הבקשה מקובלת   יום לפחות 30ם הספק ובהתראה של בתיאום ע בצעש לנבק 4.6
 
 
 
 
 
 
 
 

מס
' 

מס'  נספח
 סעיף

 מענה החברה  .1 פירוט השאלה  .1

'  ט  חנספ .26
 הסכם   –

שהפ .2  לסיצוינבקש  יוגבלו  שאינו  ים  מצטבר  כום 
 . ₪  30,000וה מסך  גב

ביצוע    מוסכם או  לת פיצוי תינתן התראה טרם הט .3
 ניכוי  

לש .4 ידרש  לא  מוסהספק  פיצוי  הפרות  לם  בגין  כם 
של    שיגרמו בשליטתו  שאינן  הספק  בנסיבות 

עמידה  אי  הזמנים  )לדוגמה  כוח  עב  בלוחות  קבות 
   צ"ב.וכיומין טעמים שתלויים במז, , סגריםעליון

 

 שה נדחית. בקה .2
 לת. הבקשה מקוב  .3
 הבקשה נדחית.  .4

נספח ט'   .27
 הסכם   –

  30בת  ראה בהת הביית הפיצויים המוסכמים יעשגנבקש כי  6.3
גיעים לספק תחת הסכם זה  המם מסכומיימים לפחות ו

 בלבד.

 . הבקשה מקובלת

נספח ט'   .28
 הסכם   –

אתכי    נבקש.  1 7.3 יפצה  ח   הספק  לפס"ד  בכפוף  לוט  החברה 
לס  תודיע  שהחברה  אוובתנאי  קפק  ו/או  דות  התביעה  בלת 

ותאפשר   לפשרה    לוהדרישה  המו"מ  את  את לנהל  ו/או 
 ההגנה.  

 
הא לעניי.2 נבקן  כי  חריות  באחריותשי  הספקש   יםלנזק   א 

ולא  יםישיר לשאת    בלבד  , עקיפים  יםנזקל   באחריותידרש 
 . יםעונשי או םידוחמי, יםתיתוצא

 
בגין נזקים  הספק   אחריותבכל מקרה נבקש כי  .3

ששולמה  התמורה סך  ל  וגבלתה מתהי כלשהם 
סמוך  בשהחודשים   12בתקופה של ספק ל  בפועל

להיות  ייתה צפויה שהלפני אירוע הנזק או 
     באותה תקופה.   תמלמשו

 . הבקשה מקובלת. 1
 
 
 
 
   הבקשה נדחית.. 2
 
 
 
 . בלתו. הבקשה מק 3

נספח ט'   .29
 הסכם   –

ם  מים שאינם קשוריי לא יבוצעו ניכויים מסכונבקש כ.1   7.4
 . ת תחת הסכם זהלהתקשרו

 התראה.  כן כי לפני כל ניכוי תינתן ו .2

 . הבקשה נדחית. 1
  נתןתי   ,מקובלתקשה  .הב2

של  התרא עבודה.   ימי  5ה 
יועדכן   ההסכם  נוסח 

 .התאםב
נספח ט'   .30

 הסכם   –
זכות  א תהספק לשנות את הוראות הסעיף כך של נבקש 10.2

כל או רוב   וכשלר  ו(ם )או חלק כלהעביר ו/או להסב את ההס 
    לא יפגעו. בתנאי שזכויות החברה , נכסיו

הבקשה מקובלת חלקית כך, 
לכפושב החבף  רה אישור 

ומראש,   יהא בכתב  הספק 
למחות רשאי   ו/או  להעביר 

להסב את   ו/או  לאחר 
ממ  חלק  כל  או  ו, נההסכם 

כ נכס לרוכש  רוב  או  יו, ל 
החברהו שזכויות   בתנאי 

 זה לא יפגעו תחת הסכם 
'  ט נספח  .31

 הסכם   –
ש ים מרא ימ  14בת ן התראה למת כפוףיהיה קיזוז נבקש ש 12

תחת הסכם זה ולסכומים קצובים   לבמוג יהאהקיזוז  ש וכן
 בלבד.

 . 12ראו תשובה לשאלה 
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נספח ט'   .32
 הסכם   –

רק אם צע יבואחרים ת או באמצעו צמיוע עשביצ נבקש כי  13.1
 ביטלה את ההסכם עם הספק.   החברה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . תה נדחיקשהב

מס
' 

מס'  נספח
 סעיף

 מענה החברה  פירוט השאלה 

  2נספח   .33
להסכם  

– 
 סודיות 

 "מידע":  ריג מההגדרה של  להח נבקש 1
חלת הכלל  היות חלק מנך להפ מידע שהיה או .1.1

(public domain ;שלא עקב הפרת חובת סודיות ) 
צד שלישי  המידע ממידע שנתקבל על ידי מקבל   .1.2

 ;בת סודיות חו ליולא חלה עש
יש חובה על פי  מידע שגילויו נדרש עפ"י דין או ש .1.3

 הו; כלש כל דין למסרו לגורם
  או/ ע וי מקבל המיד באופן עצמאי ע" מידע שפותח .1.4

ידע סודי שנמסר מי מטעמו ללא שימוש או הסתמכות על מ
 ממוסר המידע; 

בל המידע  חזקת מקמידע שהיה בבעלות ו/או ב .1.5
 וסר המידע; קבלתו ממ  ועדלמ דין קודםכ

עיונות, מתודולוגיות,  מידע שמהווה טכניקות, ר  .1.6
ר של הספק ואש בתחום עיסוק  know how-ו  שיטות עבודה
 ר המידע.מוסם לאינם ייחודיי

נוסח הבק מקובלת.  שה  
 .התאם ב  דכן יעוהנספח  

 מצ"ב נוסח נספח מתוקן. 

מסמכי   .34
 המכרז

 עדים. צפיפות המו  על מנת להגיש מענה מיטבי ולאור 7
כעשרה  , לפחות לקבל ארכה בהגשת המענה למכרז קשנב

 . ות מטעמכםשובהת פרסום ממועד מיםי

 . 17 תשובה לשאלה  ורא
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מסמכי   .35
 המכרז

להרח 12.4 את  נבקש  כך יב  הסעיף,  יכו  תכולת  ל  שהמציע 
ניסיון של חברת אחות בבעלות על  של מלאה    להסתמך גם 

 צה(. ל )בקבושכוורה באה חברת אם, חברה קשאות
הו-על תכ"םפי  להשתתפות    7.4.1.2  ראת  תנאים  קביעת 

המכרזים   עדתת ו יאבמכרז( רשת  במכרז, )תנאים להשתתפו
מ ואמות  המכרז  בתנאי  עמידה  ייחוס  שללבחון  ציע  מ  ידה 

אחר חברה  או  אם  וזאת לחברת  החברות,  באשכול  ת 
ל בה אשכול  קריטריונים:    4  -תייחס  על  נמנית  המציעה 

)בח כג  הפועלות (  1רות:  אחד יחד  ח  וף  ) ברתחת  אם;  (  2ה 
 ( מלאה  ובשליטה  התאגידי100%בבעלות  המבנה  טול  נ   ( 

( התנהלות חברות האשכול  3ת ועסקית; )  וליתפע  תמשמעו
העסק הרג במהלך  אחת    ילים  כישות  היא  והשוטף, 

עלה אחת;-מנוהלת  הנהלה  הכספיים 4)  ידי  הדוחות   )
 חדים.  מאו

הקריטרי וכל  מהואיל  במתקיונים  נבימים  כי  ציע,  קש 
סעיף  בח לצורך   בתנאי  עמידה  לייחס  12.4ינת  יהיה  ניתן   ,

ש אחותל  ניסיון  מבבעל  חברת  חברת ות  אותה  של  לאה 
מב זאת  באשכול(,  אחרת  שיש אם)חברה  בכדי  ב  לי  דבר 

 אחריות המציע.  לגרוע, כמובן, מ 
"ל, שאינה מצריכה יצוין בהקשר זה כי קבלת בקשתנו הנ

ן, אלא מילל במז תפגע כרק שלא רז, לא במכי אחר כל שינו
ר  להפך, תאפשר למזמין להגדיל את מספר המציעים אש

לו שירותים ופתרונות, לבחור בין קשת   ספקם ליליהיו מסוג
את   ם מוסמכים ומעולים ולהשיגעישל מצירחבה יותר 

אמור, ביותר )הגדלת התחרות, כ  התוצאה הכלכלית הטובה
פן  מין באואת המז שרתדבר המ מוזילה את ההצעות(

 מד בקנה אחד עם הוראת התכ"ם האמורה. עובי,  ומיט
 
 
 
 
 

 . הבקשה נדחית
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 ט הנוסח הבא: מפור  -פח ג'לנס   1ף עיסב 1 נספח ג' .36

 
 

באמצ להוכיח  נדרש  ההיינו  ההעסקה  טבלה  עות  את 
מומחים  שירההי עובדים  שלושה  לפחות  אחד של  שכל   ,

 וצ"ב.  יסיון של שלוש שנים וכינ  מהם בעל
בטבלה   סהמפוראך  תחת    3לפרט  נדרש    המציע   ,1עיף  טת 

תוכנו   בין  קשר  אין  כי  נראה  וכיוצ"ב.  לקוחות  ל ששמות 
 בנספח לטבלה. אנא הבהרתכם.   1יף סע

 :בנספחכמו כן ראו בולט אחרון 
אנא  בין הבולט.מטרתו של נספח ג' ל נראה כי אין קשר בין

 כם. הבהרת

 . 8ובה לשאלה תש ראו

'  ח ט נספ .37
 הסכם

ן בעבור  מילים "וכהסעיף את ה ףווסיף בס לה  קשנב 1.2
 ינן ניתנות לביטול" הוצאות/התחייבויות הספק אשר א

הבקשה מקובלת חלקית כך  
מקובל עבור רכישת  ש

  Microsoftמוצרי ו  תישירו
 Azure -ב
 

נספח ט'   .38
 םכסה

מעת לעת. לכן מיקרוסופט מתעדכן   חירוןלהבהיר כי מ שי 2.1
המילה "מחירון" יש להוסיף את המילים   לאחר

 לעת"  דכן מעת:"המתע

נדחית מכיוון  הבקשה   ,
רון  . המחיהתוספת מיותרתש

מחירון    Microsoft  של הוא 
On-Line   הקובע והוא 

 לנקודה הרלוונטית. 
נספח ט'   .39

 הסכם
העברה    שבתחברה הקשורה לספק נבקש כי העברה לח 2.6

 מוסכמת. 
 הבקשה נדחית. 

נספח ט'   .40
 כםהס

  30ל  ראה שוב בהתתבמקום המילים " בכל עת" נבקש לכ 2.7
 בכתב מראש ויום 

מקובלת   ביחס הבקשה 
 התקשרות. פסקת הלה

נספח ט'   .41
 הסכם

ג' כפופות   למען הסר ספק, נבקש להבהיר כי תוכנות צד 3.2
התוכנה.  רן  ליצברה החלתנאי הרישיונות שיחתמו בין 

צרני התוכנה  זכויות השימוש בתוכנות תינתנה ע"י י
 ת.כנו התובהתאם לתנאי הרישוי של 

 קשה מקובלת. בה

נספח ט'   .42
 םהסכ

תיושב  כאמור, הסתירה  רותסתי של רה ל מקי בכש כנבק 4.7
 הצדדים. על ידי ועדת היגוי המורכבות על ידי שני 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבקשה נדחית. 
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נספח ט'   .43
 הסכם

ש 6.1 לכמכיוון  ה   –ם  כידוע  מתמחור  תמחור  חלק  הינו  הצעה 
ייקר תמחור הפיצוי המוסכם במסגרת סעיף זה    –סיכונים  

המשמע  את ה"חשיפה"  בשל  רק  שותיההצעה  הסת  , פקל 
בגין הפ כמיוסלפיצויים מ וזאת  ם  ללא מגבלה  רות כאמור, 

המוסכמים באופן מצטבר )גם אם יצויים  כלשהי על סך הפ
שלא   בסופו  כליוטל  דבר  ת  ל  אלה  קנס(,  שבסכומים  וך 

דב של  בסופו  נתישא  החברה.  שכן  ר  זה  סעיף   לבטל  בקש 
 תעה" מספקת ומשמעותית ביותר. הוו "הרסעיפי ההסכם י

המוסכמים לא    הפיצויים  סך  קרהקש כי בכל מנבפין,  לו לח
על  יעל השנתי  5%ו  התמורה  המגיעמסך  פי  ת  על  לספק  ה 

 סוג זה.  בל בהסכמים מתנאי הסכם זה, כמקו
לספק תן בטבלה יינ 5-, ו1,2ורות כמו כן, נבקש כי בעבור ש 

אי   כי בכל מקרה שלימים לתיקון ההפרה ו 7גרייס של 
לאי  חס יי ות החברה, התחי בהנ ידהעמ  עמידה בלו"ז או אי

ל ואי  יות בספק בלבד. לדוגמא ככבשל נסיבות התלו  עמידה
מי  או ב  -ביצרן מידה בלו"ז הינה בשל סיבה התלויהע

הפרה הללו, לא תחשב כ ידה בלו"ז במקריםאי עמ  -םאביבי
 ספק. מצד ה

 נדחית. הבקשה 

נספח ט'   .44
 הסכם

יה אחראי  ה יפק לא נבקש להבהיר למען הסר ספק כי הס. 1 7.1
ה ו/או לצד שלישי גרמו לחברכלשהם שי ולא יישא בנזקים

נים, ובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתו וצאה מא כלשהו כת 
 קרי. יף ו/או מי ו/או עקוצאתזק ת חשב ולכל נאובדן זמן מ

ות או  ויב הספק לשאת באחריאם מכל סיבה שהיא יח .2
  אחריותוכלשהו בזיקה להסכם זה, תהיה  לנזקבחבות 

שיאלץ   ם הכספייםכל הסעדי לפיצוי/שיפוי מוגבלת כך שסך
, לרבות סעד ההשבה, לא  הסכם זהלשאת בהם בזיקה ל 

ה  ור תמשווה לסך הה תקרה כוללת ומצטברתיעלה על 
הסכם זה במשך שנים עשר    בפועל מכוח ששולמה לו

 יעה.  ת עילת התבודשים שקדמו למועד היווצרוהח
כל תביעה מכל סוג  גביתחול ל  מגבלת האחריות האמורה.3

ובין  ין חוזית, בין נזיקית שר תהא, בא עילתה אשהוא, תה
בהם יחויב הספק  רת למעט על המקרים הבאים אשר אח
מעשה  גוף שנגרם בשל( נזק ל1ועל )גרם לחברה בפשנק בנז

ויות  (  נזק שעילתו בהפרת זכ2)  ו/או מחדל של הספק
ע"י הספק  שי צד שלי ו/או זכויות קניין רוחני של יוצרים  

עקב מעשה מכוון ם שנגרמו ( נזקי3) עקב מתן השירותים.
האמור  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הספק.  על ידי

וי ולא  ת אחריות לפיצלקבוע תקר נועדבסעיף זה לעיל 
 וסכם. כאילו הינו קובע פיצוי מיפורש 

בסוף  .4 להוסיף  את  נבקש  על  הסעיף  ייחתם  "לא  המילים 
  ה עם התובע, ללא הסכמת הספקם פשר כל הסכ  ידי החברה
 . אש"בכתב ומר

 
 
 
 
 
 
 

 הבקשה נדחית.  .1
 
קית  הבקשה מקובלת חל .2

כך שהפיצוי/ השיפוי  
יוגבלו לתמורה שיקבל  

הספק ושלא תפחת  
ה בשנת התקשרות  מתמור
 אחת.  

 
 הבקשה נדחית.  .3
 
 
חלקית   .4 מקובלת  הבקשה 

יידרש   שהספק  שככל  כך 
בגין   לפצות  או  לשפות 
החברה   פשרה,  הסכם 
הסכמתו   את  תקבל 

 להסכם זה. 
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נספח ט'   .45
 םסכה

 .תה הראשונה"לים " מיד עם דרישנבקש למחוק את המי.1 7.3
 כתוב "סבירות".  נבקש ל  אחר המילים "הוצאות".2
"ד פסיעשה על פי  פי הסכם זה נבקש כי השיפוי/פיצוי על  .3

על ייחתם בכפוף לכך שלא וצועו, עוכב ביחלוט בלבד, שלא 
  סכמת הספקהתובע, ללא ה םעידי החברה כל הסכם פשרה  

 ומראש.  תבבכ

 חית. הבקשה נד. 1
 נדחית.  קשהבה .2
מקובלת   .3 הבקשה 

שבמקרה  תחלקי  ,
פשרה   הסכם  שייחתם 

פונה  ע או  תובע  ם 
השיפו  פיצוי  /יבדרישה 

להסכמת   כפוף  יהיה 
 פק. הס

של   במקרה  כן  כמו 
השיפוי/הפיצוי  תביע ה 
דין  יעש לפסק  ה בהתאם 
 וט. חל

'  נספח ט  .46
 הסכם

ימים מראש   7של ה רא עשה לאחר מתן התניכוי י כי   נבקש 7.4
 פק.לס ובכתב

 29לשאלה ובה תש ראו

פח ט'  סנ .47
 הסכם

כפי שיוסכם   בתשלום נוסף לספק, ור יעשהנבקש כי האמ 9.1
 . ידי הצדדיםעל 

 הבקשה נדחית. 

נספח ט'   .48
 הסכם

  הקשורה לספק תחשב הסבה רהחבהסבה ל  נבקש כי 10.1
 . תרתמו

 . 30שאלה ראו תשובה ל

נספח ט'   .49
 הסכם

 הא הדדית  כי זכות הקיזוז ת  קשנב.1 12
  14כתב של ראש וביעשה בהודעה ממקרה הקיזוז  כלב .2

סיס סכומים  כי הקיזוז יעשה רק על ב לספק, ו ימים
 זה בלבד. קצובים ומהסכם 

 . הבקשה נדחית. 1
 . 12ראו תשובה לשאלה .2

פח ט'  נס .50
 סכםה

 נדחית.  השקהב יום" כמקובל.   90ם" ייכתב "יו 30קום "במכי  נבקש 14.2

'  ט ח נספ .51
 הסכם

העולה על  ף את המילים "לתקופה הסעינבקש לכתוב בסוף   14.5
 יום"  30

 . הבקשה נדחית

  2פח  סנ .52
 להסכם 

לא נב   10.2  בסעיף 10 כי  לחברה"   קש  "ותינתן  המילים  חר 
 ייכתב "ככל האפשר" 

הבאים    קובליםעיף זה את החריגים המבס נבקש להוסיף 
ה הי  דע שכבר( מי1) על סודיות:ה יר לעניין התחייבות לשמ

( 2א מאת החברה; )ודי שלת המידע הסבמועד קבל ידוע לי
  מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעתי מגורמים אחרים וללא

( מידע שפותח ו/או יפותח באופן  3ת; )בת סודיוהפרת חו
ו  בוסס אי מי מטעמי, ושאינו מידי ו/או על יד עצמאי על 

(  4)שהוא;  בשום אופן  רהחבכולל את המידע הסודי של ה 
ושיטות   יה, רעיונותדולוג, מתוknow-howצועי, מק ידע

עבודה הנוגעים באופן כללי לעיבוד נתונים ומחשוב ו/או  
 ם לחברה. ייחודיי שאינם

 . 33ראו תשובה לשאלה 

נספח ט'   .66
 םהסכ

 הבקשה נדחית.  ד ס"ד חלוט בלביעשה על פי פוי  יובהר כי השיפוי/פיצ 19.2

נספח ט'   .67
 הסכם

ופיעה ף" אינה מהמילה "עקי המילים " ו/או עקיף" את   למחוקנבקש  12
 .12 סעיףב
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נספח ט'   .68
 הסכם

המקו 14.2 החריגים  את  להוסיף  לענינבקש  הבאים  ין  בלים 
( מידע שכבר היה ידוע לי  1סודיות: )  עלה  לשמיר  התחייבות
ק מי  ד סוה  המידעבלת  במועד  מאת  שלא  )אביי   (2בים; 
שה מגורממידע  לידיעתי  יגיע  ו/או  וללא  גיע  אחרים  ים 

 ( סודיות;  חובת  מיד3הפרת  שפותח (  באופן    ע  יפותח  ו/או 
מטעמ  מי  ידי  על  ו/או  ידי  על  ושאינוועצמאי  או    ,  מבוסס 

מי אביבים בשום אופן שהוא;    ודי שלאת המידע הס כולל  
יטות  וש   ולוגיה, רעיונותדתו, מknow-how( ידע מקצועי,  4)

הנוגע עבו נתוניםדה  לעיבוד  כללי  באופן  ו/או    ים  ומחשוב 
ידע שנדרש לגלותו על ( מ5; )שאינם ייחודיים למי אביבים  

 פי צו של רשות מוסמכת. 
 

כי השיפוי/  פי כתביובהר  על  ז  פיצוי  ל  ע  ה יעשההתחייבות 
 פי פס"ד חלוט בלבד." 

 . 33ראו תשובה לשאלה 

רון להגשת שאלות  ד האחת המועדים שבין המועפול צפישב 7 מכרז .69
ה  והמועד  מענים  הבהרה  להגשת  זה  אחרון  נודה   –למכרז 

דח  מועעל  להגשת יית  האחרון  שהמועד  כך  שבוע  בת  דים 
 12:00בשעה  2.9.2021-הצעות הינו: יום ה׳ ה

 . 17 ראו תשובה לשאלה 

סעי-על 12 מכרז .70 תכ"ם  2.11.5ף  פי  תנאים   7.4.1.2  להוראת  )קביעת 
במכ לבחון  (רזלהשתתפות  המכרזים  ועדת  רשאית  ייחוס  , 

האם לחברת  הספק  של  מידה  חבר  תנאים/אמות  ה או 
ל בהתייחס  וזאת  הספק,  של  החברות  באשכול    4  -אחרת 

( ק1קריטריונים:   )( מלאה  שליטה  באשכול 100%יום   )  
 (3שרה מרכזיים; )מ  איהות בעלי מניות ונוש( ז 2; )החברות
תפעול  משמעות מבחינה  התאגידי  )  יתהמבנה  ( 4ועסקית; 

הספק נמנה על אשכול    -וחדים. בענייננו  דוחות כספיים מא
( הפועלות יחד כגוף אחד תחת חברה אם בבעלות  1רות: )חב

( מלאה  )100%ובשליטה  התאגידי  2(;  המבנה    נטול ( 
)ועסקית  תפעוליתמשמעות   חברות3;  התנהלות  כול  אשה  ( 

העסקים  אחת  והרגיל    במהלך  כישות  היא  השוטף, 
)-על  לתהמנוה אחת;  הנהלה  הדוחו4ידי  הכספיים (  ת 

גורם מחזי אותו  במאוחדים. משמע,  בכל אמצעי    100%-ק 
השליטה בספק )או בחברות הקשורות(. ההוראה מאפשרת 

ז. כי המכרזה במסמ בעניין    וראההמכרזים לציין ה   לוועדת
הקריטר  וכל  מתקיימנייוהואיל  האמורים  בספקם   ,ים 

בדרישות הסף באמצעות    דהנבקש לאפשר לספק ייחוס עמי
וע,  חרות באשכול )זאת מבלי שיש בדבר בכדי לגר חברות א 

את כמו המשרת  דבר  זה(,  מכרז  לפי  הספק  מאחריות  בן, 
מיטב  באופן  המכרז  אחד עורך  בקנה  ועומד  הוראת עם    י 

 ורה.  כ"ם האמ הת
 לאמור לעיל.  אםהת נבקש לתקן את הסעיף ב 

 . 35לשאלה ראו תשובה 

 13 כרזמ .71
13.4 

23 

אלא אם ניתנה למציע זכות  לא תפסל  צעת מציע  נבקש כי ה
 שימוע.  

 . 19ראו תשובה לשאלה 

; 13 מכרז .72
 נספח ד׳ 

תיפס  נודה  לא  כי  נכונה,  הבנו  כי  של הצל  לאישורכם  עה 
בעבו אין    –לו    מציע ת״אניסיון  עיריית  מול  וחברות   דה 

 ״מ.  בע  2010י אביבים עירוניות של עת״א או חברת מ

עם    אביב ניסיון  תל  עיריית 
ו/או וניות עיר חברות    יפו 

מהווה  אינו  אביבים  מי  ו/או 
 תנאי סף. 

 
 
 
 

מס
' 

מס'  נספח
 סעיף

 מענה החברה  פירוט השאלה 
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; 15 מכרז .73
 נספח א׳ 

ת  צעאחוז הנחה לכדי ה  בשקלול  הרתכם כי מדוברהב  אנא
לשירותים  פומבית   Azureומוצרי    מחיר  בהיצע   המופיעים 

במיקרוס  הנמכרים  ג׳  צד  מוצרי  )שאינם   Market-ופט 
Placeבגין ערך  בהצעת  מדובר  אם,  עבו   (.  או  ביצוע  דה 

שירותי  פ ו/או  ענן  סביבות  ליישום   אנא  Azureרויקטים 
וכן   יע עלות  רות להצדי המציעים אפשבי  תנוהבהירו זאת, 

הע ביצוע  לדוגמה,בגין  לע  בודה;  שעתי  המציע  מחיר  בודת 
ו כפרויקט  הן  בתקלות  הזוכה  שותפת  תמיכה  במסגרת  הן 

 ושינויים.  
  

׳ מס
 עלות  קטגוריות שירות  סידורי 

 ₪ ___________ ה של המציע ללא מע״מ עת עבוד מחיר ש .1

יתוו מתקבלת  סף הבקשה 
 ף לשעת עבודה  סעי

לרישיון  טעות   ף. ישיון מוסך בתוקה באספקת רוונהכ א הבהירו, מה אנ 20 רזמכ .74 הכוונה  סופר 
 קף.בתו מוסמך 

-והאם הכוונה היא ל  MOSA-ל אנא הבהירו מה הכוונה  .1 1 נספח א׳  .75
Microsoft Online Subscription Agreement ? 

https://azure.microsoft.com/en-
us/support/legal/subscription-

agreement/?country=il&language=en    
ששירו העובדה  מעצם  כי  הנדגיש,  יינתנו    Azure-תי 

שיש  ,CSPבמסגרת   עם   הרי  הרשאה  הסכם  על  לחתום 
 MOSAסות על הסכם  ו התבסוכ המציע הזוכה, המכיל בת

ציע הזוכה יחתים את כי המ  ט. אנא אישורכםופרוס של מיק
על   זהחברה,  הנדרשים בהסכם הסכם  לכללים  ובהתאם  ה 

 מיקרוסופט.   –היצרן 
 
ישנה    –  Azureות  ללקוח  CSP, נדגיש כי במסגרת  בנוסף.2

רכי בין  שירושונות   –  RIלבין    On-demandם  תי שת 
Reserved Instances , מסחרי והן ברווחיות. על  ה  במודל הן

המכ   מנת לעורך  ללאפשר  ההצעות  רז  ממיטב  יהנות 
ו הית המתאימות  כי  מכלל  נבקש  בכך,  הגלומים  רונות 

 תתקיימנה שתי שורות למתן אחוז הנחה ממחירון: 
 

נדבנוסף.3 אחוזי  כי    –גיש  ,  לספק  המציע  באפשרות  אין 
  zureAשל    Market Place-הנמכרים ב  הנחה למוצרי צד ג׳ 

מוחרגים אלו  שירותים  אלו  זו  מהצעה  ולכן  מוצרים   .
מיקרוסופט ע״י  ישירות  פתרמ  נמכרים  צצד  ג׳  ון  ד 

ל  והומה  CSP-ופלטפורמת ה  ותו  א, לקיום זירה מאפשרת 
 שוק. 

 

מס׳ 
ון  אחוז הנחה ממחיר  טגוריות שירות ק סידורי 

 )ללא מוצרי צד ג׳(ופט  וס מיקר
בענן...) .1 (  MOSAרכיבים 

 %___________ On-Demandת ורבתצ

רכיבים   .2
( MOSAבענן...)

 RIבתצורת 
___________% 

למחי.1   Azureרון  הכוונה 
ב  ביטוי  לידי  שבא   -כפי 

Azure Calculator    לפי
 MOSAהסכם 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 הבקשה נדחית. .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 מקובלת. הבקשה .3

מס
' 

מס'  נספח
 סעיף

 מענה החברה  פירוט השאלה 

https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/subscription-agreement/?country=il&language=en
https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/subscription-agreement/?country=il&language=en
https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/subscription-agreement/?country=il&language=en
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 ת הסעיף,ת אינה נמצאת בהלימה עם דרישה הנדרשטבלה 1 נספח ג׳  .76
ניסי   3להציג    המבקש עם  בן  ון  ארכיטקטים  שנים   3מעשי 

י המופיע בטבלה של סעיף  פין כפ, או לחילוAzureלשירותי  
בבלב   2 מדובר  להבנתנו  נספח.  האמורה לאותו  והטבלה  ול 

למתייחס הסף   –לקוחות  ת  בתנאי  מופיעה  שאינה  דרישה 
 –ואינה רלוונטית לתנאי איכות  יקטים(  פרו  פילמכרז )היק 

ה  100%כרז שהינו  ובר במשכן מד ו דרישה סיר מחיר. אנא 
לאז נבקש  מכך,  יתרה  זה.  מנספח  הצו  ניסיון  פשר  גת 

 . 2021רלוונטי של הארכיטקטים גם בשנת 

 . 8ראו תשובה לשאלה 

בידנו כללי  נספח ד׳  .77 זה, שכן אין  נספח  בכוונת חברתנו להגיש  ן  סיוני  אין 
 ך זה. למסמ 3ד פיעה במס״תנו המו עבודה כאמור בשאל

 . 72ראו תשובה לשאלה 

קה" ו/או ל"בעל  שה להצהרה גם ביחס ל"בעל זיבאשר לדרי כללי  ז׳  ספחנ .78
להבהיר  -  שליטה" של   נבקש  בת  חברה  הוא  המציע  כי 

ציבורית  ח ע"י חברה  נשלטת, בשרשור  ציבורית, אשר  ברה 
אין קשר לפעילות המציע    יטההשל זרה. בשים לב שלבעלי  

  המכרז, ולאור המבנה התאגידי נאי  בתו לעמוד  ליכולת ו/או  
ממיהמ המציע  תואר,  בעלי  לא  בשם  להצהיר  יכול  אינו 

זה תהא למציע    התייחסות בסעיףהשליטה בו, מבוקש כי ה
ה )ככל שבקשתנו לא תתקבל, ההצהרה ביחס  ולא לבעל זיק

 בלבד( עה ידילבעלי זיקה יכולה להינתן למיטב ה 

להגדרת   לבכם  "בעל תשומת 
" "עבירה והגדרת    זיקה"

לנסבחו הרלוונטי    אין.  פחק 
ו התייחסות לאותו  דרה זגבה

 שרשור הנזכר בשאלה. 

כי   1.1 נספח ז׳  .79 ההתקשר נבקש  בת  הארכת  בהודעה  ימים   30ות תעשה 
 מראש ובכתב.  

 הבקשה מקובלת. 

מ 2.6 נספח ז׳  .80 שירות  באיזה  הבהירו  המכאנא  שכן  רק מצירז  דובר,  ין 
 . Azureומבי של פ  חירוןם מממכירות שירותים/מוצרי

כפי  Azureון למחירמתייחס 
 Azure  -שבא לידי ביטוי ב

Calculator כם  לפי הס
MOSA 

 
 1.2 נספח ז׳  .81

2.7 
הספק  נבקש   נוחות  מטעמי  ההסכם  ביטול  של  במקרה  כי 

שמרכש   שירותים יה זכאי גם להחזר עבור מוצרים ו/או  יה
גמצ הש ד  אספקת  לצורך  ניתנ '  ואינם  לביטירותים    ולים 

 (  "בוכיוצ  )לדוגמה רישיונות שנרכשו מראש

הבקשה מקובלת חלקית כך  
מקובל עבור רכישת  ש

  Microsoftמוצרי ו  תישירו
 Azure -ב
 

אישו 2.4 נספח ז׳  .82 כי  להוסיף  בהם נבקש  במקרים  ימנע  לא  החברה  ר 
הס נציג  ו/החלפת  הכרחי  שאינן  פק  בנסיבות  נדרש  או 

 ורים וכיוצ"ב( ות בספק )כגון מחלה חו"ח, פיט תלוי 

 בלת. הבקשה מקו

לאיזה  אנא   2.9 נספח ז׳  .83 ה ציינו  במס״ד  תעריף  שאלתנו  ראו   4כוונה. 
 למסמך זה.  

"המ לע תבה ילים  ה מל אם 
 " ימחקו. ריף.עהנקובה בת

אשרוהד 4.6 נספח ז׳  .84 אנא  אך  ברורה,  תקפ   רישה  אינה  לאחוזי כי    ה 
    .Azureשל  Market Place -הנחה על מוצרי צד ג׳ ב

 הבקשה מקובלת. 

 נבקש להבהיר כי:    6.1 נספח ז׳  .85
ידרהספק   .1 מוסכםלא  פיצוי  לשלם  הפ  ש  רות  בגין 

בנסיבות הספק    שיגרמו  של  בשליטתו  שאינן 
בלו  עמידה  אי  כוח  חות  )לדוגמה  בעקבות  הזמנים 

 זמין וכיוצ"ב.  במ ן, סגרים, טעמים שתלוייםעליו 
זה  הפ .2 הסכם  תחת  המצטברים  המוסכמים  יצויים 

עד   של  לסך  התכול   5%יוגבלו  נרכשת  ה   המסך 
 בשנה קלנדרית. 

בת  לספק    תינתן .3 ל  30התראה  טרם ימים    פחות 
ו/או   הפיצוי  טיעון,  הטלת  זכות  וכן  הניכוי  ביצוע 

 ן את ההפרה.  תק לרבות אפשרות ל
 

 . הבקשה מקובלת. 1
 
 
 
 
 נדחית. הבקשה  . 2
 
 
באופן  הבקשה    .3 מקובלת 

שתינ כך  הודעהחלקי   תן 
לפני    7מראש של   ניכוי  ימים 
גב פיצויים ה יית  ו/או 
 .המוסכמים
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מס
' 

מס'  נספח
 סעיף

 מענה החברה  פירוט השאלה 

הכוונה היא  ו   10.1נפלה טעות סופר בהפניה לסעיף  נראה כי   6.2 ׳ פח זנס .86
 .  6.1להפנות לסעיף  

 6.1הסעיף יתוקן ל

המוסכמים   6.3 ספח ז׳ נ .87 הפיצויים  גביית  ו/או  ניכוי  כי  יעשה נבקש 
הסכם זה בלבד ובהתראה    לספק תחת  גיעיםמסכומים המ

 . ימים מראש  7 בת לכל הפחות 

באופן  מקוקשה  הב בלת 
שתינ כך  הודעהת חלקי   ן 

לפני    7מראש של   ניכוי  ימים 
הפיצויים   ו/או  גביית 

 .המוסכמים
ה הראשונה"  וק את המילים "מיד עם דרישתנבקש למח.1 7.3 נספח ז׳  .88

יפ הספק  כי  חלוט ולקבוע  לפס"ד  בכפוף  החברה  את  צה 
קבלת אודות  לספק  תודיע  שהחברה  ו/או   ובתנאי    התביעה 

או את /פשרה ולו"מ  שר לספק לנהל את המשה ותאפהדרי
 ההגנה במסגרת התביעה.  

 :בנוסף, נבקש לקבוע כי.2
ישיר לנזק  אחראי  יהא  ול  הספק  באחריות  בלבד  יישא  א 

נזק   שלכל  עונשי,  או  מיוחד  תוצאתי,  למזמין  עקיף,  ייגרם 
ו/ מטעמו  מי  אובדן  ו/או  לרבות  כלשהו,  שלישי  לצד  או 

 ווח. נסה ואובדן רהכ

עלה על סך כל ישהם לא  לכ  ריות הספק בגין נזקיםגבול אח
בפו ששולמה  של  התמורה  בתקופה  לספק  החודשים   12על 
אירוע  לפני  או   שבסמוך  להיות    הנזק  צפויה  שהייתה 

 חודשים(.      12למת )אם טרם חלפו משו

   28ראו תשובה לשאלה 

 

ניכו   7.4 פח ז׳ נס .89 כי  לעיל  כאמור  להםנבקש  סכומים  החברה זכאי  י   ת 
זכ  שהספק  מסכומים  מכוח    יאיעשה  בלבד להם  זה  הסכם 

 ראה.  וף למתן התובכפ

כך  חלקית  מקובלת  הבקשה 
בכישנ הסכומים  התאם וי 

יעשה   7.4  לסעיף להסכם 
 . דעה מראשולאחר מתן ה

רשאי נבק 10.2 נספח ז׳  .90 יהא  הספק  כי  להבהיר  למחות    ש  ו/או  להעביר 
ו, לרוכש כל לק ממנכל ח  את ההסכם או  ו/או להסבר לאחר

רוב   ובתנאי  נכסיאו  לחברה  מראש  הודעה  למת  בכפוף  ו, 
   .כויות החברה תחת הסכם זה לא יפגעושז

 . 30ראו תשובה לאלה 

בכ 12 ח ז׳ נספ .91 יעשה  קיזוז  כי  בנבקש  התראה  למתן  ימים   14ת  פוף 
ו זכותמראש  וכי  המ  הקיזוז  בכתב  מוגבלת  של  תהא  זמין 

 .לסכומים קצובים תחת הסכם זה בלבד

, כך הבקשה מתקבלת חלקית
בכש יעשה  למתן  קיזוז  פוף 

מראש ימים    14בת    התראה
זו וכי  הקיזוזכובכתב  של   ת 

מוגבלת זמהמ תהא  ין 
 . לסכומים קצובים

תבצ 13.1 נספח ז׳  .92 לא  החברה  כי  ו/או  נבקש  בעצמה  השירותים  את  ע 
 .עות אחרים אלא אם ביטלה את ההסכם עם הספקבאמצ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שה נדחית. הבק
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 סעיף

 מענה החברה  פירוט השאלה 

סעיף   נספח ז׳  .93
 חדש

סעיף להוסיף  האחרי  נבקש  ולפיו  בחדש  הק ות   ורשכל 
ת אחריות הסטנדרטי הענן, תהא כפי ה  ותלרב  ד ג', למוצרי צ

האחריות של היצרן יגברו על  היצרן, ותנאי    ידי-הניתנת על
כל תנאי ו/או מגבלה ו/או אחריות מטעמו של הספק. לאור  

ר  תנאי  כי  יובהר  כי  נבקש  בכל האמור,  יחולו  היצרן  ישיון 
לרבות    ',גר צד  מוצ  או לענן ו/או לכלהקשור למערכת ו/ דבר

תחה  זכות ניין  בע בתשתית,  זמינותה  שימוש  זוקתה, 
ויגברו   אחוכיוצ"ב  הוראה  כל  של על  במקרה  במכרז  רת 

נותן,   היצרן  מאשר  יותר  להציע  יכול  אינו  המציע  סתירה. 
צריכה   ההכפפה  ג'  צד  למוצרי  ביחס  כן  לתנאי  ועל  להיות 

 .הסכם היצרן

 הבקשה נדחית. 

 
כא .4 זה  הבהרות  במסמך  באמור  ו/אי  ד ין  בהולגרוע  לפגוע  המפורטוראה  ו  מההוראות  שהיא  בכל  מסמכי  ת  מסגרת 

 וההסכם.  המכרז
5.  
 בכבוד רב,                                                                                                           .מח להשתתפותכםנש .6

 קי יצ'ליאור לנצ
 תהתקשרויו מנהל מחלקת רכש ו                                                                                       

 מ "בע 2010מי אביבים                                                                                        
 
 
 

 העתק: תיק מכרז 
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 מקצועי על ניסיון רה  הצ הס טופ –'גנספח 
 

    ________________משרד/ ___________ של חברתשמש כ_ _______, מ_____ _______ני הח"מ  א
 

למכרז מס'    ציעמבשם ה הז  ריתצה ת תלמוסמך  הנני הנ"ל,מתוקף תפקידי  ____. _____________ __ח.פ/ע.מ  

זה בשם   ירצהת חתימה ומוסמך לתת ת/השורי מ הננה כי מצהיר/אני  AZUREתי ומוצרי לאספקת שירו 337/21

 ע. יהמצ

 . Microsoft CSPבמתן שירותי  לפחות  יםשנ 3של   ניסיון   בעלהיות לעל המציע  .1

 :כמפורט להלן, את הטבלהלמלא יו לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף על
 

שם איש קשר   קוח שם הל מס'

 ותפקידו בארגון 

וכתובת   ןפוטל' מס

יש  א שלוא"ל ד

 הקשר

ף כספי ממוצע  היק

ח כולל  לשנה בש"

-2019מע"מ בשנים 

2020 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

לכל אחד  ים  ת חיקורו. יש צורך לצרף  נטילב הר, ופירוט הניסיון הלפרט את שמות העובדים, פרוט השכל  שי .2

 לן:לה, כמפורט  דיםבומהע

פרטי  שם מלא  מס'
 השכלה 

 -שנות וותק ב
AZURE 

העובד   ד מדויק שלתפקי
 ויקטכל פרב

ד ניהל ו/או ם שהעובפרויקטי
   םההשתתף ב

1.  
 

    

2.  
 

    

3.  
 

    

קוחות לפנות  הלהסכמת   את ראשלקוחות ולקבל מונים אודות המת את כל הנתדוק ולאלב פידעל המציע להק •
 מות הפרטים.עת ולאיחוות ד לקבלת אליהם

 
 
  ע המצי שם  ך תארי

 

 

 

 יע  תמת המצחו  יע מצחתימת ה
 גיד( אתקרה של )במ
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 הסכם ל 2נספח 

 ___ _______  תאריך:

     

 בוד כל 

 "( רההחב: ")להלן בע"מ 2010אביבים   יברת מח

               א.ג.נ.,   

 ניינים ע דוגני היעדרע ויות, אבטחת מידחייבות לסודהתנספח 

  ,______________ מיק  AZUREומוצרי    ירות שי  המספקאני  חברת   Microsoft CSPת  רבמסג  רוסופטשל 

 קמן. ר ומתחייב כדלמצהי

,  י ותלרש  ו/או  יעתאחרת, יתכן ויגיעו לידי  בכל דרךסכם ו/או  בהחברה  שרות עם ה תקהה  גרת מסבש  יידוע ל .1

הקש מידע  ו/או  לחומרים  מדיה  ,  ברהחורים  מודפס,  חומר  דו"חו לרבות:  טפסיםמגנטית,  תמונ ת,  ת,  ו, 

  או ו/  םמועסקי  פרטיקולים, פס"ד,  בות, הסכמים, פרוטוכתו  , נהלים, שמות,ים, המלצות, שרטוט ותכני ות

מידע  , למעט  "(ידעמ: "להלן  ראו)כל אלה יק.חברהר בקשר לל דבר אחים וכן כו/או קבלנ   ירותיםש  ינ תנו

מידע שנתקבל על  ,  ( שלא עקב הפרת חובת סודיותpublic domainחלת הכלל )היות חלק מנ ך להפ  שהיה או

יש חובה על פי  או ש מידע שגילויו נדרש עפ"י דין, בת סודיותליו חולא חלה עי ששצד שליהמידע מידי מקבל 

מי מטעמו ללא שימוש או    או/ע וי מקבל המידבאופן עצמאי ע"  מידע שפותח,  הו רו לגורם כלשכל דין למס

  דין קודם בל המידע כחזקת מקמידע שהיה בבעלות ו/או ב,  ידע סודי שנמסר ממוסר המידעהסתמכות על מ

  know how-דולוגיות, שיטות עבודה וועיונות, מתמידע שמהווה טכניקות, ר,  וסר המידעקבלתו ממ   עד ולמ

 ר המידע. מוסם לר אינם ייחודיישל הספק ואש בתחום עיסוק

  יב מתחי  ניאטיות.  הגנת הפרן, לרבות חוק  כל די  פי -עלהתאם למתחייב  ידע ב ביחס למ מתחייב לפעול    אני .2

 גנת הפרטיות. שות חוק הי די את דרלידיעת עובלהביא  

לי בדרך אחרת,  במידע שהגיע א וש עשה שימאלי, ולא א ר עבהו  מםששל לצרכים  ורק  בקשר למידע אך פעל א .3

 .להלן  10ת סעיף הוראו בכפוף ל  ל צד שלישי מכל סיבה שהיא ע לכהמיד  את עביראולא 

עלא .4 מוחלט   שמור  לסודיות  ביחס  ר אמידע,  ת  שבת לידיעת  ק  עבירו  תפקיעובדים  זקוקים  דוקף  לו  ם 

ם  מנע כל פרסו אן  וכ  במסמך זהכמפורט  ת  ודי סו  רת ישמלחייבות  ל הת את כל עובדי ע חתים  אבעבודתם,  

 ולכל גורם שהוא.  היא רך שדכל ו/או גילוי של המידע ב

דם  כתב, קוב  יתחייב  עי למיד דרך כלשה היה לו גישה בשתשיועסקו על ידי  עובדים  חד מהך שכל אלדאוג לכ .5

אפ הגילמתן  כששרות  למידע  סודיותה  להגנת  בתנאים  אמור,  בסע כמפ   המידע  כי  סכמ  יאנ   ה.זף  יורט  ים 

מוקדם כלשל   תנאי  עובד  לרשותהעמדת  עללחתו  מתוסכהתהיה  החברה    הו  התחייבות    ם  המצורף  נוסח 

ב כנס א'  חיצוני  -  180-007"  נוהלפח  כנס  ים"גורמים  א' המצ"ב  זהלמ פח  בה   . סמך  העובחתאין  על  מת  ד 

 ה. החבר  כלפיי אחריותו יימהתחייבויותתי או לפטור  יכאמור כד מסמך 

 . ר לעילנקוט כאמואים שצע פירוט האמ בקשתה,י פל  רה,חבל  אימצלה .6

 כל צורת העתקה אחרת. פיס ולום, תד צע במידע שכפול, העתקה, צים לבאחריל שה ראעתיק ולא אלא  .7

ה שמוא .8 על  בהקפדה  ור  בכנאמידע  הנהאאמצעי    לקוט  לשם  בטחה  או דרשים  ו/או  במניעת  של  דנו  הגעתו 

 י אחרים.  המידע ליד

תולאח .9 ההתקשר  הבי  ותרם  שיי   יםדצדן  עת  בכל  מיאש,  דרו/או  כל  לענייני  שמיד  הנוגע    ו ו/א   החברהדע 

 דם מבניהם. המוק -קבלת דרישה מתאימה  או מ/קשרות ו יום מתום ההת 14תוך  חברה לירו  עבא
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 מידע אשר: בולהשתמש שאי לגלות ראהיה  כימוסכם   , ר לעילרות האמולמ .10

מור אשר בעצם כא למעט גילוי מידע  י  דצימ  ת יודסו  הפרת  לאל   ללהכ  נחלת  בגדר   להיות   הפך  או  הינו 10.1

 כלל לאמין או מוסמך יותר. לת הלנח ךהפ  ילויו הוא הופך מידע אשרג

לב מידע שמ 10.2 ביתסר  דרישת  פי  על  המשפט  א  ית  רשות ממשפט מוסמך  חוע וסמכת  ו  פי  לדרוש  ק  ל 

ובמיד מ הנדרשתידע,  נעשה כאמור, בלבד. אם    ה  רק המי  הגילוי  היינתן    ן ת ינות  רשדהנ  מינימלידע 

נאותה להשיג צו    מנות הזד  ה חברלעל מנת לאפשר    מור נמסר ל כך שהמידע האע  הודעה בכתב לחברה  

 הגילוי. המונע את 

גילוי המידלי ש  ברור .11   או רשות   כל זכות   יללהעניק  י  צמה, כד ע  חברהה  ידי-על  חברהע אודות האין בעצם 

 בעלת המידע.  רה בחהות  הימע וכדי לגרזו  בהצהרת סודיות זה ואין כל האמור  לגבי מידע

 : ימתחייב כ החברה הנני מתקני בעו תבצי  מורההסכם כאפי  -פיעל-לעתים קרה שמתן השירומ בכל .12

יעתיקו    רות ולאשיביצוע הלרושות  שאינן ד  לתוכניות מחשבא יכנסו למאגרי המידע או  ל  דיםהעוב 12.1

 ות.מישרין לביצוע השירנו דרוש בימידע שא  כל

 שאין בתכנה וירוסים. וידאווולאחר ש  וןשי ינרכשו על פי ר ש תנותוכב ק ור  תמשו אךיש  םהעובדיכי  12.2

 אה. א הרשורך ולל ללא צ  החברה ישוטטו במתקנילא  בדיםוהע  כי 12.3

 . ת מידעגבי אבטחל  החברה וראות יצייתו לה   העובדיםכי  12.4

להעסש  מתחייב .13 עובדים  לא  ש יק  חיציונותני  בעבירותים  שהורשעו  בעבוניים  הקשורה  מחשב,    ירותרה 

לידע את  ו   יםאמור הים  חקירה פלילית באחד הנושא שמתנהלת נגדם    או הונאה, או מרמה,  ,  היצ פר  ה, בניג

ו  החברה בכל מקרה בו ו/אהעובדים כתב א פוי להיות מוגש כנגד מי מאו צ/הוגש    קרה שמי מו בכל  ישום 

בעב   העובדיםמ פליל הורשע  החברה  יירת  להורות,  ת.  רשאית  דעת תהא  שיקול  ללפי  אה,  ד  ובע ה  תהחליף 

 אחר. ד בעוב

כתב  , להתחייב בהחברה  תונים שלד הנעיבו  רכתש או שתהיה להם גישה למעשיהעובדים  כל    עלכי    ילידוע   .14

בסעיףמירת הסודיות  יין שבענ ולהקפ   6  כאמור  פע   יד לעיל  תעל  ונו  כפי שיש רה  החב  הלינ   ך שמירת וילות 

 עת. למעת 

ו לה נזקים  רמ דתי בחברה באם נגבועם  בתוו  ךהלמוודא, ב נת ל ני בדיקה על מ לחברה לבצע על חשבומאשר   .15

 ידי ו/או מי מטעמי. על 

 חברה. בן השירות מתום לאחר סי שאר בתוקף גם ילצמיתות ות  הינהזו  תיבוהתחי  .16

לכ  .17 לאחראי  שיגרם  נזק  כתול  מהחברה  התחי פצאה  זה  ויותיי  יברת  לשפות  ומתחייב  שבמסמך  את    בזה 

 . רהההפמ  הצאוו לה כת יגרמצאה או הפסד שעל כל הו החברה

 .  חברהים עם הל בניגוד עניינעו מתחייב שלא לפ ניא .18

של ניגוד    עלול להימצא במצב  אני בו    מקרה   על כל   ה בחבר  למנהל מחלקת תכנון   יתמיידווח  ד ב למתחייאני   .19

 .ופים אחריםבודה עם געלבין רה חבהשירות בהעבודה/ע ת לביצווהדריש   ינים ביןעני 

  עבודה  לבין  ם החברהרות בהתקשרות עשיה  דרישות בין  נים יי נע  גוד ני של במצב  צאנמ יאיננ  כי , צהירמ הנני .20

 .החבר ל יןבעקיפ או/ו  במישרין  קשוריםה יםאחר  םופיג עם

 נים: י עני  גודני להיווצר  עלול םינשבג ברהחל קיפהע או ירהיש  זיקה בעלי לקוחות רשימת של פירוט  לןלה .21

___________________________________ ____ ___________________ __ _______________

_ ________________ _______________________ ____ ________ _______________________

______________________________________ _____________ ______________ _ _______ __

 ___ 
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כ אנ .22 מצהיר,  ליי  אין  אישי,  י  קש  קשר  או  משפחתי   ישיר  קשר  עסקי,  ער  עםאו    דת עו   ברימח  מי  קיף, 

 נהלת החברה.  מה המכרזים, עם מי 

,  הם, גיס, גיסה, דוד, דודהוילדיו אחות  ה, בן, בת ובני זוגם, אח א הור  זוג,  בן  -סעיף זה: "קשר משפחתי"  ב

סמוך    על שולחני או שאני  אחר הסמוך  , או אדם ג או מאומץבות חור לרנכדה,    ונכד א   תן, כלה,חם, חמות, ח

 .  נועל שולח

 

כשלעצמן,ישא או מקצועי רקע על ותיכר ה יכ ,יובהר .23 ל אך עניינים,  ניגוד מהוות נןאי י,   עליהן דווחיש 

 :עניינים  ניגוד היווצרל עלול  שבגינו עסקי או שיאי שרק  של וטפיר להלןזה.  בנספח

_____ _ __________________________ __________________ __________________ _______

 __________________ ___ __ ___ ___ ____________________ ______________ ____________

 _______________ ____ ____ ________________________________ _____ _______________

 ___ 

 

מ .24 בו  בכל  האקרה  או  תחייבות  פר  ממנהחלזו  נזקבגי  החברהאת    פצה א,  ק  כל  ו/או  ן  שיגרם    ישיר  עקיף 

מההפרה  לחברה מוסבפי  כתוצאה  ל  10,000  של  ךסבם  כצוי  מבלי  וזאת  ו/א גר ₪  סעד  מכל  תרופה  וע  ו 

 דין.  י כלעל פ רה  חבשיעמדו לזכות ה

 

 

 

 

 : החתום  ולראייה באנו על

  :נותן השירות מטעם סמכיםהמו

 ___  _________: _תימהח_ ______ __: __ידתפק ____ :_________שם (1

 

 _ ___ _________ :ימהחת  __________: _ תפקיד_________  :____שם  (2 

 

 

____________ _______ 
 תמת הספק: חו
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 ( יעדר ניגוד ענייניםדע והבטחת מיהתחייבות לסודיות, אהסכם ) ל 2ספח ' לננספח א
 

 ם  בימי אבי - ידעלמאגרי מ הצהרת סודיות 

 

 פרטים אישיים 

 

  ת נגלישם פרטי בא  ם פרטיש

  משפחה באנגלית שם   שם משפחה 

    קהלמח  ת.ז.

  (ITשם משתמש )  דקיתפ

  ( ITוש )לשימ  מייל-אי

 

 

 הצהרת סודיות

 ברתבח ת עבודתיהנתונים וכל המידע שיגיעו אלי במסגרת כל ל סודיו, מתחייב בזאת, כי אשמור עתום מטה, החאני

  וא  נטי מג עי  צב, בין באמתפה, בין בכ-עלן בוכל מידע, בי  ןנתו  יבים" ולא אמסור כלבים" או עבור "מי אבבי"מי א

 בכתב ממנהל מאגר המידע. ל היתר שאקבגורם בלתי מורשה, אלא לאחר  אחרת לשוםל צורה ופטי, ובין בכא

מתחייאנ שי  במידע  לא  ב/ת  ו/או  בנתונים  שימוש  לשם  לעשות  עבורב  תפקידי וע  ביצשלא  או  אביבים"  "מי    "מי 

 אביבים". 

גרת תק שהגיע אלי במסך, מקור או העסממל  " כיםביבא"מי    מציא  ושותי, ושלא לה בר  ב/ת שלא לשמור ימתחי אני  

 עבודתי. 

כשיר ו/או במצלמה ו/או התקן נייד ו/או במנייד  במכשיר  ם ו/או להקליט ו/או לשמור  שלא לצלייב  אני מתח   ,כמו כן

 . "בכיו ברה ו חע על לקוחות ה מיד נות, הקלטות,  ו , תמ, בין היתר צילומיםנוגעים ל"מי אביבים"ה  נתונים/דע מי אחר

 . עבור "מי אביבים"או   ים"אביב בחברת "מי  תפקידילאחר סיום ותישאר בתוקף גם הינה לצמיתות  ו ז ת יבוחי הת

אתכם   ו כל חלק ממנה, תזכהא  ותי זוייב התח ן, הפרת  מכל זכות וסעד העומדים לכם לפי הדי  לגרועגוע או  מבלי לפ 

 יית החוק.ח להנ בפיצוי בהתאם

 

 ה ימחת ה ם משפחי ושטשם פר החתימה  ריךתא

 

 

  

 

 
 
 
 

 
 
 


