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 1                                                    6עמוד       מתוך            3כנסת/דמוקרטיה/הבהרות  

 : פירוט שאלות והבהרות 4/16מכרז  – 3קובץ הבהרות מס' 
 

 1שאלות ספק מס'  .1

 פרוט השאלה וההבהרה סעיף פרק ספ'

התחייבויות ואישורים: האם אשור מכון התקנים לגבי היותנו  0.6 מינהלה 1
והתחייבות להשלים את ההסמכה  ISOבתהליך קבלת הסמכת 

 מקובל ? 

 . הגשת המכרז נדרש אישור תקף בעת לא.: הבהרה

 2שאלות ספק מס'  .2

 פרוט השאלה וההבהרה סעיף פרק ספ'

חידוד שאלה קודמת שהועברה בנושא לקבלן משנה לנושא  0.6.11 מינהלה 1
ההדרכה והטמעה: האם די באישור מכון התקנים המאשר 

 ? ISOהיותנו בתהליך קבלת הסמכת 

 לעיל.  1של ספק מס'  1: ראה תשובה לשאלה מס' הבהרה

 האם ניתן לקבל את רשימת המשתתפים בכנס הספקים?   כללי  . 2

: מידע זה אינו נוגע לדרישות המכרז, שלשם כך נועדו הבהרה
 שאלות ההבהרה.  

  3שאלות ספק מס'  .3

 פרוט השאלה וההבהרה מספר סעיף פרק ספ'

 2.2.1.1 יישום  .1
2.2.1.2 
2.2.1.3 

 

ית, בוועדות מהו מספר הצמתים ברשת של הוועדה המרכז
 הוועדות האזוריות? -האזוריות ובתת

: סעיף זה אינו דן ברשת התקשורת ובצמתי התקשורת הבהרה
אלא במשתמשים עצמם. מבחינת אתרים, ראה פירוט אתרים 

והתייחסות לאתרים הנדרשים בסעיפים  3.1קיימים בנספח 
 שונים במיפרט.

וניים, האם משתמשים מהו המספר המשוער של משתמשים חיצ 2.2.2 יישום .2
אלו מתחברים לוועדה המרכזית או לוועדות האזוריות או 

 לכולן? 

: מספר המשתמשים החיצוניים הוא מצומצם. מדובר הבהרה
משתמשים  20-10באמצעי התקשורת )מדיה(, בסדר גודל של עד 

 במקוון, שיתקשרו למערכת המרכזית.  

הבחירות. אנו מבינים שמדובר על  סעיף זה מדבר על ניהול מפת 2.3.1.2 יישום .3
לאיתור מקום  GISניהול הקבצים ולא על שימוש במערכת 

 הקלפיות, אבקש לקבל הבהרה בעניין זה.

: המושג  "ניהול מפת הבחירות" לקוח מהחוק. מדובר הבהרה
 (. GISעל ניהול נתוני אלפאנומרי ולא נתונים גיאוגרפיים )

היוצאים ממערכת "אביב" שבמשרד מהו פורמט הקבצים  2.2.4 יישום .4
 הפנים? 

, בשדות ASCIIהיה לקבל את הקבצים כקבצי י: ניתן הבהרה
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 פרוט השאלה וההבהרה מספר סעיף פרק ספ'

במבנה קבוע, בהתאם לנתונים העוברים, בין אם מדובר בקובץ 
הקלפיות ומיקומן ובין אם מדובר בקובץ רשימות הבוחרים 
)פנקס הבוחרים(. תיאום סופי של מבנה הקבצים יבוצע בשלב 

 העיצוב.

  4אלת ספק מס' ש .4

 פרוט השאלה וההבהרה מספר סעיף פרק ספ'

 אנו מבקשים לקבל את רשימת המשתתפים בכנס הספקים.  0.3.4.3 מינהלה  .1

  לעיל. 2של ספק מס'  2ראה תשובה לשאלה מס' : הבהרה

 5שאלות ספק מס'  .5

 פרוט השאלה וההבהרה מספר סעיף פרק ספ'

 0.3.5 מינהלה  .1
0.3.5.1 

 יום נוספים.  -60הגשה לאבקש לדחות את מועד ה

 : לא תהיה דחייה בלוח הזמנים. הבהרה

 6שאלות ספק מס'  .6

 פרוט השאלה וההבהרה מספר סעיף פרק ספ'

אבקש לקבל עותק נוסף של כל החומר למכרז הנ"ל. הספק שלנו   מינהלה  .1
 מחו"ל מבקש עותק של המכרז הנ"ל. 

 : לא ניתן לקבל עותק נוסף. הבהרה

  7מס' שאלות ספק  .7

 פרוט השאלה וההבהרה סעיף פרק ספ'

 נבקש להתנות את זכות השיפוי בתנאים הבאים:  0.6.4.1 מינהלה .1

הספק ישפה את הוועדה לאחר שתימסר לו ע"י הוועדה  .א
 הודעה בדבר כל הגשת תביעה ו/או דרישה ו/או טענה. 

תימסר לספק הסמכות לנהל את ההגנה מפני התביעה  .ב
 תובע לרבות לצרכי פשרה. לרבות כל מו"מ עם ה

 הוועדה תשתף פעולה באופן סביר עם הספק.  .ג

ימים ממועד מתן פסק דין סופי  7השיפוי יינתן בתוך  .ד
 המטיל חובת תשלום על הוועדה. 

סעיף ב': לא -מקובל. תת –סעיפים א, ג, ד -: תתהבהרה
מקובל. לא תינתן הרשאה מראש. הנושא ייקבע בהתאם 

 של עניין.למקרה הספציפי ולגופו 

קובע את נהלי החתימה על  0.7.4נבקש למחוק הסעיף. סעיף  0.6.13 מינהלה .2
 חוזה ההתקשרות ושונה מעט בנוסחו. 

 : לא.הבהרה
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 פרוט השאלה וההבהרה סעיף פרק ספ'

נבקש להוסיף: "במידה ויוחלף ציוד משומש בחדש או חדש  0.14.2 מינהלה .3
יותר, על פי בקשת הוועדה, תשלם הוועדה לספק את הפרש 

 המחיר." 

 : לא מקובל.הבהרה

חוזה  .4
 התקשרות

נבקש להוסיף בסופו: "למעט גורמים או פרטים נסתרים או  . א.3
 שלא היו קיימים במועד חתימת החוזה". 

 : נוסח הסעיף הינו כמקובל ולא ישונה.הבהרה

חוזה  .5
 התקשרות

נמצאות בתהליכי מיזוג בכל העולם.   HP-החברות קומפאק ו . ב.4
ג על ידי הגורמים המוסמכים, ייתכן מצב במידה ויאושר המיזו

של העברה כמוגדר בסעיף. נבקש את אישור הוועדה לכך 
 מראש. 

: לא ניתן לתת אישור מראש. כל בקשה תיבחן לגופו הבהרה
 של עניין, כאמור בסעיף.

חוזה  .6
 התקשרות

נבקש להוסיף בסופו: "הכל במסגרת התחייבויותיו על פי חוזה  . ד.7
 זה". 

 יתווסף. –מקובל  :הבהרה

חוזה  .7
 התקשרות

נבקש לשנות את הסעיף ולהחיל עליו את מנגנון פתרון  . ז.7
, במקום הכרעתם של הגורמים 18המחלוקות הקבוע בסעיף 

 המפקחים. 

: המנגנון קבוע כך כבר כיום בהסכם. בשלב ראשון הבהרה
בהסכם. במקרה של חילוקי דעות,  7הביצוע הינו לפי סעיף 

 א' ואילך. 18הינו לפי האמור בסעיף הביצוע 

חוזה  .8
 התקשרות

נבקש כי הספק יהיה אחראי רק לנזקים להם הוא אחראי על  .א. 11
פי דין או כתוצאה ממעשיו הרשלניים או בזדון. נבקש למחוק 

 את המילים "באופן בלעדי". 

: ככל שהדבר נוגע להתקשרות החוזית עם הספק, הבהרה
 דית, ולכן הסעיף לא ישונה.אחריות הספק הינה בלע

חוזה  .9
 התקשרות

נבקש כי חובת השיפוי תהיה מוגבלת למקרים בהם הספק  .ב.11
.א. לעניין "נזקים עקיפים" נבקש 11אחראי כאמור בסעיף 

להוסיף: "לרבות אובדן הכנסה, אובדן רווח, אובדן נתונים, 
 אובדן זמן מחשב, שעות כ"א, מוניטין". 

 ת את זכות השיפוי בתנאים הבאים: בנוסף, נבקש להתנו

הספק ישפה את הוועדה לאחר שתימסר לו ע"י הוועדה  .א
 הודעה בדבר כל הגשת תביעה ו/או דרישה ו/או טענה. 

תימסר לספק הסמכות לנהל את ההגנה מפני התביעה  .ב
 לרבות כל מו"מ עם התובע לרבות לצרכי פשרה. 

 הוועדה תשתף פעולה באופן סביר עם הספק.  .ג

ימים ממועד פסק דין סופי המטיל  7י יינתן בתוך השיפו .ד
 חובת תשלום על הוועדה. 

ב. ברור ואין צורך להכפיפו לסעיף מסויים  11: סעיף הבהרה
בהסכם דווקא. לגבי נזקים עקיפים, אין צורך לפרט מעבר 
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 פרוט השאלה וההבהרה סעיף פרק ספ'

לאמור כעת בהסכם. לגבי התניית זכות השיפוי: סעיפים א, ג, 
ל, הנושא יידון לגופו של עניין לא מקוב –מקובל. סעיף ב'  –ד 

 בהתייחס לאירוע הספציפי.

חוזה  .10
 התקשרות

במקום המילים: "לשביעות רצון הוועדה", או "המכסה את  .ג.11
כל הסיכונים האפשריים" יש להבהיר מהן הפוליסות אותן 

 נדרש הספק לקיים. 

ד'. הכוונה  11: פירוט הדרישות הינו בסעיף הבהרה
לשביעות רצון הוועדה, על פי הפירוט בסעיף  שהפוליסות יהיו

 זה.

חוזה  .11
 התקשרות

נבקש לשנות את הסעיף כך שהספק ימציא אישור ביטוח  .ד.11
 חברת ביטוח בעלת מוניטין בישראל, במקום את הפוליסות. 

 : לא. יש לצרף את הפוליסות עצמן.הבהרה

חוזה  .12
 התקשרות

עה לגבי היותם של שינויים נבקש לתקן את הסעיף כך שהקבי .א.12
שוליים או מהותיים ייקבע בהסכמה ולא חד צדדית על ידי 
הוועדה. כמו כן, נבקש להוסיף כי במידה ולא ניתן לבצע את 

 השינויים, ימסור הספק לוועדה הודעה כאמור. 

ל שינוי יידון כהכוונה היא שבשלב ראשון, ש: בוודאי הבהרה
ואולם, קביעת הוועדה במקרה זה בין הצדדים לגופו של עניין. 

לשינויים שאינם מהותיים. וראה גם  הינה סופית, באשר
 .2בקובץ מס'  2ל ספק מס' ש 8שאלה מס' 

חוזה  .13
 התקשרות

במקרה של ביטול ההסכם שלא עקב הפרה של הספק, יש  .ב.14
לקבוע כי הוועדה תשלם לו גם את ההוצאות והעלויות בביצוע 

. חובת ההוכחה על סק השירותההסכם עד למועד בו הופ
 ה שבוצעה הינה על הספק.עההשק

: הספק יהיה זכאי לתשלום עבור השקעת עבודה הבהרה
שביצע עד למועד בו הופסק השירות. קביעת התשלומים 

 המגיעים לספק תיעשה בהתאם למנגנונים הקבועים בהסכם. 

חוזה  .14
 התקשרות

 יום לפני מימוש הערבות. 14ת נבקש כי תינתן התראה ב .ב.15

 יתווסף. –: מקובל הבהרה

חוזה  .15
 התקשרות

נבקש להבהיר כי הספק לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או  22
עיכוב שיגרם בלוח הזמנים שנגרם מסיבה שאינה בשליטתו 
הסבירה. במקרה כזה, יעודכן לוח הזמנים לפרוייקט בהתאם 

 לגורם העיכוב ולמשכו. 

זה דן בכוח עליון. באשר להשלכות על לוח  : סעיףהבהרה
הזמנים שיגרמו עקב כוח עליון, הם יטופלו בהתאם למנגנוני 

כל מקרה כזה ייבחן  ניהול הפרוייקט כמוגדר בהסכם ובמכרז.
ועל מה  "ח העליון"הכוהשפיע כנגד תוכנית העבודה, על מה 

 לא, וכדומה.

חוזה  .16
 התקשרות

נבקש להחריג מחובת שמירת הסודיות: מידע שהוא נחלת  
הכלל, מידע שהיה בידי הספק טרם הועבר אליו על ידי 

שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת  הוועדה, מידע
התחייבות לשמירת סודיות, מידע שחובה לגלותו על פי דין וכן 

 כל ידע מקצועי של הספק עובדיו ומשמשיו. 

: לא התייחסתם לסעיף מסויים בהסכם. בנספח ג' הבהרה
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 פרוט השאלה וההבהרה סעיף פרק ספ'

הצהרת הסודיות, בסיפא, כבר נאמר כי האמור לעיל  –להסכם 
מקובל עלינו גם נחלת הציבור )הכלל(.  לא יחול על מידע שהוא

מקרה של מידע שחובה לגלותו על פי דין. מקרים וסיף לה
 אחרים, ייבחנו לגופו של עניין, אם יהיו מקרים כאלו.

  8שאלות ספק מס'  .8

 פרוט השאלה וההבהרה מספר סעיף פרק ספ'

 היכן ניתן לעיין בנוהל זה?  –נוהל מפת"ח  0.2.9 מינהלה  .1

עתנו, ניתן לרכוש את הנוהל בחברת : למיטב ידיהבהרה
 "מתודה".

 

 9שאלות ספק מס'  .9

 פרוט השאלה וההבהרה מספר סעיף פרק ספ'

אם הצעה מסוימת זוכה בחלק מהמכרז, ועל פי דעתו של הספק  0.8.1 מינהלה  .1
לא ניתן לבצע חלק זה בנפרד מההצעה כולה, האם רשאי המציע 

 המכרז? לוותר על הזכייה בלי להפסיד את ערבות 

 : לא.הבהרה

למה הכוונה ב"הסתייגויות בהצעת המחיר"? האם מתקבלות  0.15.4 מינהלה .2
 בהצעת המחיר הערות בנוגע למספר מרבי של צמתים ברשת? 

: לא יתקבלו שום הערות ושום הסתייגויות להצעת הבהרה
המחיר, בכל נושא שהוא. את כל השאלות יש לברר בשלב זה של 

 תשובות לספקים.שאלות ההבהרה וה

האם תנאי זה אמור לגבי מנהל הפרוייקט מטעם הוועדה, מטעם  0.16.2.2 מינהלה .3
 הספק הזוכה או מטעם שניהם? 

: בסעיף זה מדובר על מנהל הפרוייקט והעובדים מטעם הבהרה
 הספק הזוכה.

האם הוועדה תקבל הערה בהצעת המחיר בנוגע למספר מירבי  1.1.1.9 יעדים  .4
על מנת לשפר את  LANוצמתים בכל רשת  LANתות של רש

 עיצוב המערכת? 

 לעיל. 2: לא. ראה תשובה לשאלה מס' הבהרה

האם תקבל הוועדה, כחלק מהצעה במכרז זה, הצעה  1.1.1.1.3 יעדים .5
לאוטומטיזציה של הקריאה וספירת ההצבעות במעטפות 

 כפולות? 

 : לא.הבהרה

ערכת "אביב" מספקת את אינדקס הקלפיות המכרז מפרט שמ 1.2.2.2 יעדים .6
ואת פנקס הבוחרים. האם מערכת "אביב" נותנת אינדקס 
קלפיות באופן כזה שכל רשומה קשורה למערכת הבוחרים 

 המשתייכת לאור הבחירה ולמקום הקלפי? 

 2.11ובפרט נספח  2.22.1, סעיף 2.3.1.2: ראה סעיפים הבהרה



 
    1.2מהדורה  מיחשוב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת –מערכת "דמוקרטיה" 

 
 

 6                                                    6עמוד       מתוך            3כנסת/דמוקרטיה/הבהרות  

 פרוט השאלה וההבהרה מספר סעיף פרק ספ'
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2.23.3  
האם התשובות לבקשת מידע מצד הציבור יתועלו דרך אתר 

 אינטרנט? 

אם התשובה שלילית, איזה אמצעי ישמש למתן תשובות  -
 אלו? 

אם התשובה חיובית, האם מדובר באתר הכנסת ו/או אתר  -
משרד הפנים? אם זה אף לא אחד מהם, האם דרישת 

ותחזוקה  הוועדה במסגרת מכרז זה כוללת עיצוב, התקנה
 של אתר אינטרנט לטיפול בפניות הציבור?  

: אחריות הספק בנושא זה, הינה להקמת מרכז מידע, הבהרה
מודיעין בחירות. בקשות למידע מהציבור  – 41כמוגדר במודול 

יכולות להגיע טלפונית והן ייענו במענה אנושי או במערכת מענה 
תר קולי ממוחשב כמוגדר במודול. אין דרישה להקמת א

 אינטרנט במסגרת מכרז זה.

האם יוסדו וייחתמו החוזים עם החברה המפעילה את  3.11 טכנולוגיה .8
התקשורת ישירות עם ועדת הבחירות, על פי המיפרט של הספק 

 הזוכה? 

: כל נושא התקשורת, כולל הזמנת קווים ותיאום עם הבהרה
החברה המפעילה את רשת התקשורת, הינו באחריות הספק 

במכרז זה במסגרת אחריותו למיקור החוץ. לא ייחתמו  הזוכה
 חוזים נוספים בין ועדת הבחירות לבין חברות תקשורת.

 

  


