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 מחשבים לאספקת מסגרת להסכם הצעות להציע הזמנה  2015-3מכרז פומבי 

 האקדמית למכללה מחשב מסכי ואספקת וניידים נייחים

 קיי ש"ע לחינוך
 

 1הבהרה מס' 

 

 -/+ DVD-ROM, DVD וצפייה צריבה תוכנת כולל -: כונן אופטי 14מפרט טכני, עמ' נספח א' להסכם,  .1

RW Drive Multi Zone , נייד, לא חיצוני, במחשב בכונן פנימימדובר. 

בשורת "תוספות  – pivot: מציע שנתן הצעה למחשב + מסך ללא 12מפרט טכני, עמ' להסכם, נספח א'  .2

לעלות מחשב + מסך עם  pivotהעלות בין מחיר מחשב + מסך ללא  הפרשאופציונאליות" נא לתת את 

 . pivotאפשרות 

 נשאר בעינו. – 23נספח ז' להסכם עמ'  .3

: נא להוסיף "הספק לא יישא באחריות לתקלות אשר מקורן בנזק שנגרם בזדון 5להסכם עמ'  6.1סעיף  .4

בציוד שלא על פי הוראות  ו/או ברשלנות חמורה על ידי המכללה ו/או מי מטעמה ו/או בשל שימוש

היצרן, נזק שאירע כתוצאה מתקלה בזרם החשמל, כוח עליון, ברק, אש, מים, אסון טבע או ציוד שטופל 

 או שנעשה ניסיון לתקנו שלא על ידי בספק."

 לעיל". 6.2 -ו 6.1: נא להוסיף "בכפוף לסעיפים 5להסכם עמ'  6.3סעיף  .5

 נשאר בעינו. - 5להסכם עמ'  7.1סעיף  .6

: להוסיף "הספק לא יישא באחריות לתקלות אשר מקורן בנזק שנגרם בזדון ו/או 6להסכם עמ'  7.2יף סע .7

ברשלנות חמורה על ידי המכללה ו/או מי מטעמה ו/או בשל שימוש בציוד שלא על פי הוראות היצרן, נזק 

ל או שנעשה שאירע כתוצאה מתקלה בזרם החשמל, כוח עליון, ברק, אש, מים, אסון טבע או ציוד שטופ

 ניסיון לתקנו שלא על ידי בספק."

 לעיל". 6.2 -ו 6.1: להוסיף "בכפוף לסעיפים 6להסכם עמ'  7.4סעיף  .8

 )שלושה( ימי עבודה". 3ימים" ב" שלושה(( 3: להחליף "6להסכם עמ'  7.6סעיף  .9

 נשאר בעינו. – 7להסכם עמ'  7.11סעיף  .11

תחול במידה והנזק/הפגיעה נגרמו כתוצאה : להוסיף "אחריות הספק לא 7להסכם עמ'  11.2סעיף  .11

 אחראי יהי הספקממעשה ו/או מחדל ו/או זדון של המכללה ו/או מי מטעמה. כמו כן מוסכם ומובהר ש

 ואחריותו של הספק תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד". הפסד או/ו אובדן או/ו נזק לכל דין פי על



 

 .נשאר בעינו: 8להסכם עמ'  11.1סעיף  .12

 נשאר בעינו. – 9להסכם עמ'  11.7.4סעיף  .13

הינם על פי שיקול דעת  11.8 סעיף פי על הפיצויים"להבהיר כי  : נשאר בעינו.9להסכם עמ'  11.8סעיף  .14

 המכללה".

: להחליף את המילים "ללא צורך במתן הודעה כלשהי" במילים "לאחר הודעה 11להסכם עמ'  13.2סעיף  .15

 פק".ימי עבודה לס 5בכתב ומראש של לפחות 

 : נשאר בעינו.11להסכם עמ'  14.4סעיף  .16

: להוסיף "מימוש ו/או חילוט הערבות יעשה לאחר שניתנה לספק הודעה בכתב  11להסכם עמ'  16.3סעיף  .17

 ימי עבודה לספק". 5ומראש של 

 .נשאר בעינו – 2למכרז עמ'  5סעיף  .18

 :להבהיר כי 6למכרז עמ'  43.11+ סעיף  4למכרז עמ'  28סעיף  .19

מבני הכולל רכישה או איחוד פעילות, נתוני המציע יתארו את הגוף נשוא מכרז זה כולל זמן קיומו שינוי 

 לפני הרכישה או האיחוד.

: להוסיף "מימוש ו/או חילוט הערבות יעשה לאחר הודעה 5למכרז עמ'  36וסעיף  4למכרז עמ'  33סעיף  .21

 ימי עבודה לספק". 5בכתב מראש של לפחות 

: מימוש ו/או חילוט הערבות יעשה לאחר שניתנה לספק הודעה מראש ובכתב של 5מ' למכרז ע 36.3סעיף  .21

 ימי עבודה. 5

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 

 קוה אלבזת


