
 

:___________________הספק/המציע חתימת  

52.2.1.51 

 אחסון פריטים דיגיטלייםמערכת להזמנה להציע הצעות 
 

 שלום,

 

והוא מחליף כל  הקובע ואה מה שיפורט להלן . יובהר כי הבהרות בקשר עם ההזמנה להציע הצעות שבכותרת רשימת  תמצורפ

 הבהרה קודמת ככל שניתנה, שאין להתייחס אליה.

. לציון הסכמתו למפורט במסמך זה ידו על חתוםכשהוא  ם על ידולמסמכי ההצעה המוגשי זה מסמך לצרף המציע על

 .במקום המסומן עמוד כל בשוליהחתימה תעשה 

 .המציע מהצעת נפרד ובלתי מחייב חלק ומהווה, הרלוונטיים במקומות ההזמנה מסמכי את מתקן זה מסמך כי מובהר

 

 :__________________________/הספקשם המציע

 

סדר הגעתן ולכן יש במסמך שאלות כפולות. השאלות מוצגות לפי  
מסמך /  מס.

 פרק
 מענה /ההערההשאלה הנושא סעיף

אנא בדיקתך האם יש אפשרות  כללי  מסחרי  .1
והמימוש  היצרןשמגיש הצעה יהיה 

  .עסקי ףיהיה בחוזה עם שות
 

אין כל אפשרות כזו. מובהר בזה כי 
חתם אך ורק עם המציע יהסכם י

ה )ככל שתבחר שהגיש את ההצעה הזוכ
 כזו( ולא עם שום גורם אחר במקומו.

הזמנה   .2
לקבלת 
 הצעות

נבקש שהניסיון המוצע יהיה של  ניסיון 11
המציע ו/או של חברה קשורה שהנה 

 .החברהבבעלות מלאה של 
 

 חייבת אינה הניסיון דרישת כי מובהר
 והמציע בלבד המציע אצל רק להתקיים

 של האישי המקצועי נסיונם להציג יכול
 המוצעים הצוות ואנשי הפרוייקט מנהל

 למסגרת מחוץ נרכש אם גם, מטעמו
 מנהל מקרה בכל כי מובהר. המציע

 הנם המוצעים הצוות ואנשי הפרוייקט
 משפטית אישיות או תאגיד ולא יחידים
 הפרוייקט מנהל כי מובהר. אחרת
 יהוו המציע ינקוב בהם הצוות ואנשי
( ג) .6.6 בסעיף כאמור הפרוייקט צוות

 .להסכם

הגדרת  2.1 הסכם  .1
 השירותים

נבקש להוסיף את המילים "בין 
באמצעותו ובין באמצעות קבלן 

משנה אשר יאושר על ידי המזמינה" 
 לאחר הגדרת "המפרט הטכני".

 

 מוסכם.
 את לבצע רשאי הספק כי מובהר

 מנהל באמצעות ורק אך הפרוייקט
 שהציג מטעמו הצוות ואנשי הפרוייקט

 ובכפוף הצעתו גרתבמס למזמין
 אין. להסכם( ג) 6.6 סעיף להוראות

 בין מעביד עובד יחסי יתקיימו כי חובה
 ואנשי הפרוייקט מנהל  לבין הספק
 .האמורים הצוות

הארכת  2.1 הסכם  .4
 ההסכם

נבקש להבהיר כי בתקופות ההארכה 
יחולו תנאי הסכם זה בהתאמה 
 והתמורה תוסכם בין הצדדים.  

 

 .כנו על ישאר הסכםל 1.2 בסעיף האמור



 

:___________________הספק/המציע חתימת  

מסמך /  מס.
 פרק

 מענה /ההערההשאלה הנושא סעיף

אספקת  1.2 הסכם  .5
 המערכת

נבקש להוסיף לסעיף זה משפט 
 כדלקמן:

מובהר כי עיכוב באספקת המערכת 
ו/או השירותים אשר נבע ממעשה או 

מחדל של המזמינה לא יחשב הפרה 
 מצד הספק.

כן נבקש למחוק את המילים 
"לשביעות רצון המזמינה" ולתקן 
 כך: "...הספק מתחייב להביא את

לשביעות  המערכת למצב של תפעול
כנדרש לפי המפרט  רצון המזמינה.

 " הטכני והצעת הספק.
 

 כך, ישונה להסכם 2.1 בסעיף האמור
 רצון לשביעות" המלה שאחרי

 בהתאם והכל" המלים יוספו" המזמינה
  ".ההליך מסמכי לדרישות

 נבקש לתקן כדלקמן: מבחני קבלה 1.1 הסכם  .6
..כשעד "לאחר התקנת המערכת....

לסיומם על המערכת לעמוד בכל 
לשביעות מבדקי הקבלה בהצלחה 

התאמת המערכת . רצון המזמינה
למפרט הטכני והצעת הספק יחשב 
 כעמידה בהצלחה במבדקי הקבלה. 

 .כנו על ישאר להסכם 2.2 בסעיף האמור

נבקש להוסיף כי במקרים הבאים  מבחני קבלה 1.3 הסכם  .7
 תיחשב המערכת כאילו עברה את

( 1מבדקי הקבלה בהצלחה:  )
הודיעה המזמינה כי המערכת עברה 

( לא 2את מבדקי הקבלה בהצלחה; )
נתקבלה הודעה מאת המזמינה בתוך 

ימי עסקים מיום שנמסרה על ידי  11
הספק בדבר אי עמידתה של 

( 1המערכת במפרט הטכני; )
המזמינה החלה להשתמש במערכת 

 (.  productionבאופן מסחרי )

הבהיר כי בכל מקרה של נבקש ל
ביטול כאמור תשולם לספק התמורה 
בגין עבודה שבוצעה עד למועד 

 הביטול.

 

. כנו על ישאר 2.3 בסעיף האמור
 המערכת, להסכם 2.2 בסעיף כמפורט
 הקבלה מבדקי את עברה כאילו תיחשב

 תודיע המזמינה אם ורק אך, בהצלחה
 .בכתב לספק כך על

ש להבהיר כי הספק אינו מתחייב נבק מבחני קבלה 1.3 הסכם הסכ .3
לספק מידע קנייני של הספק 

במסגרת תיק המערכת וכי במידה 
כלל מידע סודי של הספק בתיק ישי

המערכת, ישמר מידע זה בסודיות על 
 ידי המזמינה.

 כנו על ישאר 2.3 בסעיף האמור

הצהרות  6.1 הסכם  .3
 הספק

נבקש להבהיר כי הספק יהא רשאי 
וכל להעמיד את כוח האדם 

האמצעים הנזכרים בסעיף באמצעות 
 קבלן משנה. 

 . לעיל 2תשובה לשאלה ראה 



 

:___________________הספק/המציע חתימת  

מסמך /  מס.
 פרק

 מענה /ההערההשאלה הנושא סעיף

הצהרות  6.4 הסכם  .11
 הספק

 נבקש לתקן את הסעיף כדלקמן:
, בעת מסירתה"הספק מצהיר כי 

המערכת, על כל רכיביה, מסוגלת 
לעבוד בהרמוניה ולהוות מערכת 

Turnkey  לשביעות מוגמרת ועובדת
הותי באופן מ ,רצון המזמינה

וכי באחריותו  בהתאם למפרט הטכני
להביא את המערכת למצב זה וכן 

 יתחייב כי:..."
 

נבקש להוסיף משפט אחרי ס"ק )א( 
 כדלקמן:

לא עמדה המערכת בדרישות "
המפורטות בסעיף זה לעיל, הסעד 

הבלעדי למזמינה יהא שהספק יתקן 
ו/או יחליף את הרכיבים התקולים 

ויתאים את המערכת למפרט 
 ".כניהט

 
נבקש להכפיף את ס"ק )ג( למדיניות 

'end of life.של הספק ו/או היצרן ' 
 

 ולא כנו על ישאר 6.6 בסעיף האמור
 ישונה

הצהרות  6.5 הסכם  .11
 הספק

נבקש למחוק את המילה "ו/או" 
לאחר המילים "עם המזמינה" 

ולהוסיף במקום את המילים 
 "ולמיטב ידיעתו אין"

 
ני ההסבר לכך הוא שהמפרט הטכ
שנקבע ע"י המזמינה מתאר את 

דרישות המערכת, הרכיבים, 
הפונקציונליות הנדרשת וכו/ והספק 
אינו מבצע בדיקה האם יש במערכת 

כפי שמוגדרת כדי להפר זכויות קניין 
רוחני של צד ג' כלשהו. לכן הספק 

 -מוכן להתחייב רק למיטב ידיעתו
 הוא אינו מעתיק מצד ג'.  -דהיינו

 

 .כנו על ישאר 6.2 בסעיף האמור

הצהרות  )א(6.6 הסכם  .12
 הספק

נא להוסיף בסוף המשפט: "אלא על 
 פי דין".

 

 כנו על ישאר( א)6.6 בסעיף האמור

הצהרות  )ב(6.6 הסכם  .11
 הספק

נבקש להסיר את המילים "הגבוהים 
 ביותר".

 

 המלה לאחר המופיעה" ביותר" המלה
 .תימחק" גבוהים"

הצהרות  )ג(6.6 הסכם  .14
 הספק

להוסיף כי למרות האמור נבקש 
בסעיף, החלפת מי מעובדי הצוות 

בשל נסיבות שאינן בשליטת הספק 
-)פיטורין או התפטרות העובד, רה

ארגון בחברה וכד'( לא תהא כפופה 
 לאישור המזמינה. 

 

 .כנו על ישאר( ג)6.6 בסעיף האמור
 מראש המזמינה אישור כי בזה מובהר

 של מראש לאישור ורק אך מתייחס
 המבצע הגורם של וכישוריו זהות

 .  החדש



 

:___________________הספק/המציע חתימת  

מסמך /  מס.
 פרק

 מענה /ההערההשאלה הנושא סעיף

 נבקש לתקן את הסעיף כדלקמן: קנין רוחני 7.1 הסכם  .15
 

הספק מצהיר כי יסופקו בהתאם 
להסכם זה רק רכיבים חדשים, 

הוא  למיטב ידיעתוומתחייב בזה כי 
ו/או היצרנים הינם הבעלים של 
המערכת על כל מרכיביה, וכן שכל 
המוצרים שיסופקו בהתאם להסכם 

יהיו נקיים מכל שיעבוד עיקול או  זה
זכות כלשהי לצד שלישי וכן כי 

בעת התקנת  למיטב ידיעת הספק
והטמעת כל רכיב שיוזמן בהתאם 
להסכם זה, יהיו הספק ו/או 
היצרנים בעלי כל הזכויות הרוחניות 
במערכת על כל מרכיביה ורכיביה 
ובכל דבר שיוזמן ע"י המזמינה 

ויות הזכ -בהתאם להסכם זה )להלן 
הרוחניות(. כמו כן, הספק מצהיר כי 
הינו רשאי להתקשר בהסכם זה, 
ואם הספק ו/או היצרן אינו או לא 
יהיה הבעלים של מרכיב כלשהו 
במערכת שיוזמן במסגרת הסכם זה 
בעת התקנתו אזי לגבי הזכויות 
הרוחניות והאחרות שאינן בבעלות 
הספק ו/או היצרן, יהיו בידי הספק 

רושים מטעם בעלי כל האישורים הד
הזכויות האמורות כדי לאפשר לספק 
להפיץ את המערכת כך שהמזמינה 
וכל יחידה ארגונית שלה יהיו רשאים 
להשתמש בה ללא הפרעה. על פי 
דרישת המזמינה, הספק יספק 

ימים מהדרישה  14למזמינה תוך 
את כל האישורים הנדרשים כדי 
להוכיח את הבעלות או זכות 

/או היצרן לגבי השימוש של הספק ו
הצהרת כל מרכיב או דבר כאמור. 

הספק לעיל בקשר לבעלות בזכויות 
רוחניות ו/או זכות להשתמש 
בזכויות רוחניות, לא תחול לגבי 
רכיבים או תכנון של תוצרים 

 המסופקים על ידי המזמינה." 
 

 

 .כנו על ישאר להסכם 1.5 בסעיף האמור

 עיף כדלקמן:נבקש לתקן את הס קנין רוחני 7.2 הסכם  .16
 

 למיטב ידיעתו,"כן מצהיר הספק כי 
אין ולא יהיה בשימוש במערכת ו/או 

 בכל חלק ממנה משום
פגיעה בזכויות הרוחניות או כל זכות 
אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי לא 

הוגשו ולא ידוע לו על איום על הגשת 
תביעה כלשהי על הפרת זכויות 

 כאמור."
 

 .כנו על ישאר להסכם 1.1 בסעיף האמור



 

:___________________הספק/המציע חתימת  

מסמך /  מס.
 פרק

 מענה /ההערההשאלה הנושא סעיף

 נבקש לתקן את הסעיף כדלקמן: קנין רוחני 7.1 הסכם  .17
 

נקבע בצו  אם כי מתחייב "הספק
 מהמערכת כלשהו רכיב שיפוטי כי

 יסיר ,לעיל לאמור בניגוד זכות מפר
 על המזמינה עם ויסכם מיד אותו

לפי  או ,אחר חוקי ברכיב שימוש
 רישיון שימוש ישיג שיקול דעתו,

 זה הסכם איתנ פי על ברכיב חוקי
על  והכל  הצדדים בין שיסוכם וכפי

 כדי והכל בלבד, הספק חשבון
 שימוש המשך למזמינה לאפשר

ללא   בהתאם להסכם זה.במערכת 
במידה ולא יעלה ביד הספק  הפרעה.

לרכוש רישיון או להחליף את הרכיב 
הספק למזמינה, בשנה  כאמור, ישיב

הראשונה, את הסכום ששולם עבור 
או, לאחר מכן, את  הרכיב המפר,

ערכו בניכוי פחת, או, בגין שירותי 
תמיכה, את היתרה מכל סכום 

ששולם מראש, או, בגין שירותים 
את הסכום ששולם.  -מקצועיים 

למרות האמור הספק אינו אחראי 
להפרות הנובעות מכל שימוש בלתי 

מורשה ברכיב או בשירותים ולהפרה 
הנובעת מתוכן או תכנון של תוצרים 

 ".ופק על ידי המזמינההמס
 

 .כנו על ישאר להסכם 1.2 בסעיף האמור

 נבקש לתקן את הסעיף כדלקמן: קנין רוחני 7.4 הסכם  .13
 

"אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע 
מכל סעד אחר המוענק למזמינה על 

במקרה של הסכם זה ל 11סעיף פי 
הפרת זכויות רוחניות של צדדים 

ר או על פי דין באש. שלישים כלשהם
לשימוש ברכיבים מפרים, לרבות 

הזכות לפיצויים עקב הפרת הסכם 
זה או שיפוי בהתאם להוראות 

הסכם זה וכמו כן אם עומדות לזכות 
המזמינה זכויות דומות, נוספות או 

אחרות כלפי היצרן או גורם אחר 
תהיה למזמינה את הברירה לטעון 

טענותיה ולהגיש תביעות כנגד כל גוף 
י שיקול דעתה ביחד או לחוד לפ

הבלעדי ובלי לפגוע בכל זכויותיה 
 כלפי הספק והכל על פי דין."

 

 .כנו על ישאר להסכם 1.6 בסעיף האמור



 

:___________________הספק/המציע חתימת  

מסמך /  מס.
 פרק

 מענה /ההערההשאלה הנושא סעיף

 נבקש לתקן כדלקמן: סודיות 3.1 הסכם  .13
"הספק מתחייב לשמור בסוד כל 
מסמך, תוכנית,  שרטוט, תוכנה, 
הוראות עבודה, נוהלי ביצוע וכל 

מידע או נתון אחר אשר הגיעו 
בקשר עם ביצוע  במהלך אולידיעתו 

הסכם זה או שנוצרו במסגרת הסכם 
זה עבור המזמינה )להלן: "המידע"(, 
במישרין או בעקיפין. הספק מתחייב 
לחתום ולהחתים את עובדיו ואת כל 
מי שפועל מטעמו במסגרת הסכם זה 
על התחייבות לשמירת סודיות על פי 
הנוסח המופיע בנספח ד' להסכם זה. 

כי עובדי הספק ו/או מי  מובהר
מטעמו הנותן שירותים במסגרת 

הסכם זה, שהנם חתומים על הסכם 
סודיות מול הספק לא ידרשו לחתום 

על נספח ד' והספק מתחייב כי 
עובדים/נותני שירותים אלו קיבלו 

על עצמם התחייבות לשמירה על 
סודיות. בכל מקרה הספק מתחייב 
כי יהא אחראי על הפרת סודיות על 

 די עובדיו ו/או מי מטעמו. " י
 

 .כנו על ישאר להסכם 3.5 בסעיף האמור
 להחתים מתחייב הספק כי בזה מובהר

 במסגרת מטעמו שפועל מי כל את
 לשמירת התחייבות על זה הסכם

' ד בנספח המופיע הנוסח לפי הסודיות
 .להסכם

אחריות  11.1 הסכם  .21
 לנזקים

 נבקש לתקן את הסעיף כדלקמן:
 

, על פי דיןבאחריות  "הספק יישא
שייגרם  או עקיףלכל נזק ישיר 

למזמינה או לצד שלישי כלשהו עקב 
שיש בהם רשלנות מעשה או מחדל 

שלו או של מי  רבתית או זדון
מעובדיו או שלוחיו במסגרת פעולתם 

 על פי הסכם זה. 
למען הסר ספק, מובהר כי הספק לא 

ישא באחריות לכל נזק 
ונשי עקיף,תוצאתי, מיוחד או ע

שייגרם למזמין ו/או לצד שלישי 
כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, רווח 

מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן 
מחשב, שחזור תוכנות, רכישות 

מוצרים או שירותים חלופיים על ידי 
המזמין )כגון עלות כיסוי(, עלויות 

זמן השבתה. הגבלת אחריות כאמור 
תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, 

ילתה אשר תהא, בין חוזית, תהא ע
בין נזיקית ובין אחרת. עוד מובהר כי 
הספק לא יהא אחראי לנזק כתוצאה 
ממעשה או מחדל של המזמינה או מי 

 מטעמה.
בכל מקרה, גבול אחריות הספק 

הכולל והמצטבר לפיצוי בגין נזק 
ישיר, למעט נזק גוף או נזק לרכוש 

מוחשי, לא יעלה על גובה סך כל 
יעה לספק על פי הסכם התמורה המג

זה, לאורך כל תקופת ההסכם. 
מובהר בזה, כי הגבלת האחריות 

דלעיל לא תחול על נזק שייגרם 
כתוצאה ממעשה או מחדל מכוון של 

 הספק או מי מעובדיו או שלוחיו."
 

 כך, ישונה להסכם 5..5 בסעיף האמור
" זה הסכם פי על" המלים שלאחר

 בכל כי בזה מוסכם" המלים יופיעו
 על יעלה לא הספק אחריות גובה מקרה

 החוזית התמורה של הכולל הסך
 עשוייה או המגיעה( תוספות לרבות)

 של במכפלה זה הסכם לפי לספק להגיע
2." 



 

:___________________הספק/המציע חתימת  

מסמך /  מס.
 פרק

 מענה /ההערההשאלה הנושא סעיף

אחריות   11.2 הסכם  .21
 לנזקים

נבקש להחליף את המילים 
"שישולמו בעקבות"  במילים "אשר 

 יפסקו ב". 
 

 .כנו על ישאר 1..5 בסעיף האמור

אחריות  11.1 הסכם  .22
 לנזקים

 נבקש לתקן את הסעיף כדלקמן:

"הספק ישפה את המזמינה בכל 
מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה 
בהפרת זכויות קניין רוחני על ידי 
הספק. בנוסף על כך, הספק יגן על 
המזמינה, על חשבונו, מפני כל 
תביעה לפיה מפרה תוכנה כלשהי 
הכלולה בהסכם זה פטנט או זכויות 

רים, וכן ישלם את סכומי יוצ
ההוצאות, הפיצויים ושכ"ט עו"ד 
שיפסקו בתביעות כאלו. הספק יעשה 

ולפי בחירתו, לרכוש כמיטב יכולתו 
רשיון לשימוש בתוכנה המפרה או 
להחליף על חשבונו את התוכנה 
המפרה בתוכנה אחרת שאינה מפירה 
זכויות יוצרים או פטנטים, ואם אין 

 -נה ע"י יפצה הספק את המזמיכזו 
זיכוי המזמינה בסכום ששולם עבור 

ישיב למזמינה את התוכנה המפרה 
הסכום ששולם עבור התוכנה המפרה 

 לעיל. 7.1והכל בכפוף לאמור בסעיף 
במידה וחוסר האפשרות לאתר 
תוכנה אחרת יגרום למזמינה לנזק 

 .נוסף, יישא הספק גם בנזק עקיף זה

לעיל  11.1-ו 11.2השיפוי בסעיפים 
לכך כי המזמינה תודיע מיידית  כפוף

לספק אודות התביעה/דרישת 
התשלום, תשתף פעולה עם הספק 
ותעניק לו את השליטה הבלעדית על 
ניהול ההגנה או המו"מ להסדר 
פשרה. בכל מקרה מחויבותו של 
הספק לשפות תיווצר רק עם קבלת 
פסק דין חלוט של רשות שיפוטית 

 מוסמכת המחייב תשלום כאמור". 

 

 שלאחר כך, ישונה 2..5 בסעיף ורהאמ
 יוספו" כאלו בתביעות שיפסקו" המלים
 שהמזמינה ובלבד: "הבאות המלים
 לו ותאפשר התביעה על לספק הודיעה
 ".סביר באופן כנגדה להתגונן

מאחר ופוליסות על בסיס אחריות  ביטוח 11.4 הסכם  .21
מכסות אחריות על פי דין בלבד ולא 

ת נבקש לבצע א אחריות חוזית,
התיקון הבא: במקום המלל: 

 11.1-11.1"כמפורט בסעיפי משנה 
 לעיל", לכתוב: "על פי דין".

 

 על ישאר להסכם 6..5 בסעיף האמור
 .כנו

נבקש להגביל את מספר הפעמים בו  ערבות 11.1 הסכם  .24
יידרש הספק להפקיד ערבות חדשה 

 עד שלוש פעמים בלבד.
 

 .כנו על ישאר 55.2 בסעיף האמור
 



 

:___________________הספק/המציע חתימת  

מסמך /  מס.
 פרק

 מענה /ההערההשאלה הנושא סעיף

נבקש להוסיף כי למרות האמור יהא  הסבת ההסכם 14 הסכם  .25
הספק רשאי להסב ולהמחות את 

ההסכם לחברה קשורה שהנה חברה 
 ה.חברהבבעלות מלאה של 

עוד נבקש להוסיף כי הסבה או 
המחאה של הסכם זה על ידי 

( זכויות 1המזמינה יהא כפוף לכך ש )
הספק לפי הסכם זה לא תיפגענה; 

ל הצד ( העמידות הכלכלית ש2)
הנמחה תהא זהה לעמידות הכלכלית 

( הנמחה אינו 1של המזמינה )
 מתחרה ישיר של הספק. 

 

 .כנו על ישאר להסכם 56 בסעיף האמור

 16.1נבקש לתקן את סעיף  סיום ההסכם 16.1 הסכם  .26
 כדלקמן: 

( הפרה 1"הפר הספק הסכם זה: )
יסודית לפי הגדרתה בחוק החוזים( 

ל"א תרופות בשל הפרת חוזה )תש
אשר (, או לפי הגדרתה להלן, 1371

 7ניתנה לגביה הודעה וארכה בת 
 ימים לתיקונה, ולא תוקנה כנדרש,

מתנאי הסכם זה  –( תנאי אחר 2או )
 11 7שלגביו ניתנה לספק ארכה בת 

ימים לקיומו והתנאי לא קוים תוך 
פרק הזמן האמור, אזי בכל אחד 
ממקרים אלה תהיה המזמינה 

ו/או הסכם זה  םלסיי לבטלרשאית 
לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחרים 
כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור 
היה להיעשות ע"י הספק, וזאת על 

בנוסף לכל ו וזאת חשבון הספק
הזכויות האחרות או הנוספות של 
המזמינה עפ"י כל דין ועל פי 

 ההוראות האחרות שבהסכם זה."

 

 ישונה להסכם( 1) 56.5 בסעיף האמור
 יופיעו", לספק ניתנה" יםהמל ולאחר
 ".ימים 15 בת ארכה" המלים

נא להסיר "אי עמידה צפויה"  סיום ההסכם 16.2 הסכם  .27
 ב.-מסעיפים א ו

 

 על ישאר להסכם 56.1 בסעיף האמור
 .כנו



 

:___________________הספק/המציע חתימת  

מסמך /  מס.
 פרק

 מענה /ההערההשאלה הנושא סעיף

 ביטול הסכם 17 הסכם  .23
(: נא להוסיף בסוף הסעיף 1ס"ק )

ובלבד שמינוי זה לא הוסר בתוך "
 ".ימים מיום שמונה 11

( נא להוסיף בסוף הסעיף 2)ס"ק 
ובלבד שמינוי זה לא הוסר בתוך "

 ".ימים מיום שמונה 11

בניגוד ( נבקש להוסיף "4ס"ק )
" לאחר המילה 14לאמור בסעיף 

"לאחר", וכן להוסיף לאחר "בלי 
הסכמת המזמינה בכתב" את 
המילים "אשר לא תסורב אלא 

 מטעמים סבירים".

 )ב( כדלקמן: 17נא להוסיף סעיף 

בהר כי בכל מקרה של ביטול מו
כאמור תשולם לספק התמורה בגין 

 עבודה שבוצעה עד למועד הביטול.

 

 שלסופו כך, ישונה 51 בסעיף האמור
 בכל כי מובהר: "הבאות המלים יוספו

 לספק תשולם, כאמור ביטול של מקרה
 שבוצעה עבודה בגין היחסית התמורה

 בוצעה שהיא ובלבד הביטול למועד עד
 של רצונה ולשביעות זה םהסכ בתנאי

 בגין קיזוז לזכות ובכפוף המזמינה
, בנוסף". קצובים ולא קצובים סכומים

 המלים יוספו( 1) ק"וס( 5) ק"לס
 15 בתוך הוסר לא זה שמינוי ובלבד"

 ".שמונה מיום ימים

נספח ג'   .23
המפרט 
 הטכני 

נבקש להוריד את הדרישה שכן  SNAPביצוע  2.11ב, 
המערכת להבנתנו אין חובה ש

הנדרשת תכלול תמיכה בבסיסי 
נתונים מאחר ואין דרישה להחליף 

 אפ הקיימת.-את מערכת הנט
במידה ונדרש להחליף את מערכת 

אפ נוכל לספק פתרון חלופי -הנט
 הולם.

 

תהיה  snap -מקובל. יכולת ביצוע ה
 באופציה אך תהווה יתרון

נספח ג'   .11
המפרט 

 הטכני

ני הפעילות של נבקש להבהיר את זמ SLA 4.1ג, 
כל אחד מסוגי התקלה בהתייחס 
רמת חומרתן. כרגע תקלה רגילה 

מוגדרת בכל יום ושעה בעוד שתקלה 
בהולה מוגדרת רק בשעות העבודה 

 הרגילות. 
 

הכוונה בשורה השלישית )תקלה רגילה( 
הינה: כאשר ישנה תקלה שלא בזמני 

הפעילות המוגדרים בשני הרמות 
אוטומטי האחרות היא תוגדר באופן 

 שעות. 24תקלה "רגילה" ותטופל תוך 

הטמעה  4 הסכם  .11
 והדרכה

נבקש שההדרכה תוגבל למספר ימים 
 ולמספר מודרכים. 

 

 .  כנו על ישאר 4 בסעיף האמור

נבקש שתכולת האחריות ומשכה  אחריות 5 הסכם  .12
 יהיו בהתאם להנחיות היצרן למוצר

 

 .  כנו על ישאר 2 בסעיף האמור

 להסכם 55.2-ו 55.1 בסעיפים האמור נבקש לבטל את הסעיפים  ערבות 11.1 ו 11.2 הסכם  .11
 .כנו על ישאר

האם נוכל להניח שהמחיר למדרגת    כללי  .14
גבול  דישמר ע 111TBשידרוג של 

עד איזו  -? אם לא 511TBשל 
 נקודה?

 ניתן להניח כך בזמן המענה. 
הספרייה יכולה לבחור לרכוש בנוסף 

ק להתחייב לתת אחוז הנחה שעל הספב
כישות לר תקף, מול מחיר מחירון

 .עתידיות בכל זמן ההתקשרות

מפרט   .15
טכני 

 1.7פסקה 

( Tieringהאם ניתן לממש מידרוג )  1.7
 ידני באמצעות שרתי הלקוח?

 

הדרישה לביצוע ממשק בין מערכת 
הנטאפ למערכת האחסון החדשה 

 מבוטלת. –הנוספת 



 

:___________________הספק/המציע חתימת  

מסמך /  מס.
 פרק

 מענה /ההערההשאלה הנושא סעיף

מפרט   .16
טכני 

פסקה 
2.5: 

 Single-דרישה היא להאם ה  2.5

Namespace  ולכן מאפשרת(
חיבור אוטומאטי של מספר מערכות 
קבצים תחת עת ספריות אחד( או ל 

Volume/File System  יחיד )עץ
 Volume -קבצים בודד(? להבהרה 

יחיד אבל  Namespaceיחיד הוא 
 לא להפך...

יחיד  volumeהכוונה ל  -כפי שכתוב 
 יחיד namespaceעם 

ט . מפר  .17
טכני 

פסקה 
2.11 

מול אילו בסיסי נתונים )גרסאות   2.11
ומערכות הפעלה( יש להבטיח 

 שלימות?
 

 –הדרישה לעבודה מול בסיסי נתונים 
 מבוטלת

מפרט   .13
טכני סעיף 

2.11: 

האם מערכת השימור הדיגיטלית   2.11
דורשת אך ורק את הפרוטוקולים 

 ?2.1המוזכרים בסעיף 
 

 -וך בהדרישה שמערכת האחסון תתמ
CIFS, NFS ו- NDMPתמיכה ב .- 

HTTP  ו- FTP  הינה אופציה ותהווה
 יתרון 

מפרט   .13
טכני סעיף 

2.15 

בלבד  RPOשעות הם יעד  24האם   2.15
יקבע לפי נפח הקו בפועל  RTO-)ו

 בין המערכות(?
 

. נפח RTO -ו RPOשעות הינו יעד  24
 הקו יותאם על מנת לעמוד ביעד זה.

מפרט   .41
טכני סעיף 

2.13: 

בגבולות  רלהישאעד איזה נפח יש   2.13
 ארון בודד?

 

 300TBמינימום הדרישה היא עד 
בארון בודד, כמובן שיש עדיפות 

 למקסימום נפח בארון אחד.

מפרט   .41
הטמעה 

פסקה 
1.5: 

האם ניתן לספק תרשים גאנט בזמן   1.5
התנעת הפרוייקט? גאנט בשלב זה 
 יהיה לכל הפחות מאוד לא מדוייק.

 

לצרף בשלב זה גאנט ראשוני. בזמן  יש
ההתנעה יהיה אפשר לקיים דיון ואם 

מה גם לשנות או להוסיף תהיה הסכ
 מת פירוט נוספת.רעליו 

מפרט   .42
 טכני

 האחסון קיבולת דרישת האם  2.1
 מכוונת זה בסעיף המצוינת
  המוצע בדגם האחסון למערכות

 במתכונתם הלאומית לספריה

 האם : אחרות במילים .הנוכחית
 כי נדרש

 לאתרי המוצעת האחסון מערכת
 המענה במסגרת והגיבוי הייצור

 מנוהל אחסון לנפח גידול תאפשר

 ? נטו 0.75PB של

 המוצעת המערכת כי נדרש האם

 ל"הנ האחסון לנפח גידול תאפשר
 האחסון בקרי בהחלפת צורך ללא

 ? אחר מדגם בבקרים המוצעים

 המוצעת המערכת כי נדרש האם

 ל"הנ האחסון לנפח דולגי תאפשר
 הפיזיים הדיסקים דגמי באמצעות

 ? כיום במערכת ומוצעים הקיימים

 נפח מחושב בסיס איזה לפי
 במסמך המצויין נטו האחסון

 עשרוני בסיס ? הדרשה

 1KB= 1000B  בינארי בסיס או  

1KB=1024B ?  
 לנפח בהתייחסות כוונתכם מה

 בנפח מדובר האם ?נטו האחסון

 נפח או RAID הגנת חרלא האחסון
 מערכות הגדרת לאחר האחסון

 ? קבצים

. נדרש שהמערכת תאפשר גידול של 1
לפחות בכל אתר בנפרד  0.75TBעד 

 ללא החלפת בקרים.
. המטרה להגיע לנפח האחסון 2

שהוגדר, באם יהיו דיסקים בנפח גדול 
יותר )לכל דיסק( ניתן להשתמש בהם 

 לטובת גדילה.
 בינארי . בסיס החישוב הינו1
 . הכוונה לנפח בר שימוש.4
 



 

:___________________הספק/המציע חתימת  

מסמך /  מס.
 פרק

 מענה /ההערההשאלה הנושא סעיף

מפרט   .41
 טכני

 שלשם היא זה בסעיף כוונתכם האם  2.2
 בעתיד למערכת אחסון נפח הוספת

 ומגירות פיזיים דיסקים להוסיף יש
 החלפת מאפשרים ואינכם בלבד

 CPU ( האחסון בקרי כגון רכיבים

, 
RAM ?) 

נכון, אלא אם כן הספק רוצה להחליף 
מערכת על ב ספיםרכיבים נוולשדרג 

 חשבונו במסגרת דרישות המזמינה.

מפרט   .44
 טכני

 הדרישה את להעביר מבקשים אנו   2.1

 לסיווג HTTP בפרוטוקול לתמיכה

 .רשות

 לעיל 13ראה מענה לשאלה 

מפרט   .45
 טכני

 מערכת כי זה בסעיף כוונתכם האם  2.7

 33.35 של זמינות תספק האחסון
 זמן כלומר

 יעמוד ותמתוכננ לא שירות השבתות

 או )שנה בכל שעות 3 מ פחות על
 כמקובל 99.999%

 זמן כלומר( הנתונים אחסון בשוק
 יעמוד מתוכננות לא שירות השבתות

 דקות 0 מ פחות על

 ?)שנה בכל

% זמינות שהם 33.35 אנו דורשים 
 שעות השבתה בשנה.  4מקסימום  

מפרט   .46
 טכני

 את לפרט המציע על חובה האם  2.13
 הנדרשות האנרגיה תצרוכות
 מערכת לקליטת

 נדרש KVA ( המוצעת האחסון
 ו המערכת של השוטף לתפעולה

KVA האולם מיזוג עבור נדרש 

 ? האחסון מערכת וקירור

 את לפרט המציע על חובה האם
 הנדרשות האנרגיה תצרוכות
    המוצעת האחסון מערכת לקליטת

) KVA של השוטף לתפעולה נדרש 

 עבור נדרש KVA ו המערכת
 מערכת וקירור האולם מיזוג

 נפח בתצורת המערכת עבור האחסון

 ? נטו 0.75PB מירבי

אין חובה לפרט תצרוכת אנרגיה. פירוט 
יהווה יתרון  –או הדגשת יתרונות 

 בהערכת איכות הפתרון.

47.  
 1.2סעיף  הסכם

נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף  
את המילים: "בתמורה כפי שתסוכם 

 בין הצדדים".

 .כנו על ישאר להסכם 1.2 בסעיף אמורה

43.  

 1.6סעיף  הסכם

נבקש כי יובהר כי רכישת רישיונות  
ו/או שירותים בתקופת הארכה תהא 

כפופה לשינויים בתמורה כפי 
 שתסוכם בין הצדדים.

 .כנו על ישאר להסכם 1.6 בסעיף האמור

43.  

 2סעיף  הסכם

נבקש כי יובהר כי בהקשר לסעיף זה  
מאת הספרייה כל תשובה הנדרשת 

 ימי עבודה. .5 -תינתן לא יאוחר מ
 

 .כנו על ישאר להסכם 2 בסעיף האמור

51.  

 2.2סעיף  הסכם

נבקש כי יובהר כי תקלות מינוריות  
לא יפגעו במתן אישור הקבלה לצורך 

תחילת תקופת ההפעלה ובלבד 
שתקלות אלו יטופלו על ידי הספק 

במסגרת תקופת ההפעלה וכן כי 
עית ועליית מעבר לעבודה מבצ
( productionהמערכת לאוויר )

תהווה גם כן אישור סופי לבדיקות 
 הקבלה כאמור.

 

 .כנו על ישאר להסכם 2.2 בסעיף האמור



 

:___________________הספק/המציע חתימת  

מסמך /  מס.
 פרק

 מענה /ההערההשאלה הנושא סעיף

51.  

 2.3סעיף  הסכם

נבקש כי יובהר כי בטרם ביטול  
ההתקשרות יתאפשר לספק סבב 

 תיקונים נוסף.
 

 .כנו על יישאר 2.3 בסעיף האמור

52.  

 6.2סעיף  הסכם

בהרה להוסיף בסוף הסעיף נבקש ה 
את המילים: "הכל כפי שנמסר לה 

 על ידי היצרן הרלוונטי.
 

 .כנו על ישאר להסכם 6.2 בסעיף האמור

51.  

 2.2, 2.6סעיף  הסכם

נבקש כי יובהר כי עדכון ו/או שדרוג  
לציוד הקיים יימסר לספרייה אם 

וככל שהוא מהווה חלק בלתי נפרד 
מתנאי אחריות היצרן ובכל מקרה 

מציע לא יישא בעלות העדכון/ ה
 השדרוג.

 

 
 להסכם 2.2,  2.6 פיםבסעי האמור

 .כנם על וישאר

54.  

 2סעיף  הסכם

 2.6נבקש הבהרה להוסיף תת סעיף  
במסגרתו יתווספו החריגים 

המקובלים למתן שירותי אחריות 
כדלקמן: "האחריות הניתנת על ידי 
הספק הינה בכפוף למדיניות היצרן 

על ידו, לרבות והאחריות הניתנת 
לעניין תחילת תקופת האחריות 

והיקפה וכי הספק לא יישא 
באחריות לתקלות אשר מקורן בנזק 
שנגרם בזדון ו/או ברשלנות חמורה 

על ידי הספרייה ו/או מי מטעמה 
ו/או בשל שימוש בציוד שלא על פי 

הוראות הספק ו/או היצרן, נזק 
שאירע כתוצאה מתקלה בזרם 

ברק, אש, מים, החשמל, כוח עליון, 
אסון טבע, ציוד שטופל או שנעשה 
 ניסיון לתקנו שלא על ידי הספק".

 . כנו על ישאר להסכם 2 בסעיף האמור
 

55.  
 ב 6.6סעיף  הסכם

נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף  
את המילים: "בכפוף להכרזת היצרן 

 ".EOLעל 

 
 .כנו על ישאר)ב(  6.6 בסעיף האמור

56.  

 1.5סעיף  הסכם

יובהר כי העברת בעלות  נבקש כי 
וזכויות קניין רוחני במוצרים שאינם 
בבעלות הספק יהיו בכפוף למדיניות 
היצרן ורישיון המוצר, לרבות לעניין 

 העברת זכויות השימוש במוצרים.

 
 .כנו על ישאר 1.5 בסעיף האמור

57.  

 1.6סעיף  הסכם

נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף  
 את המשפט: "על פי פס"ד שביצועו
לא עוכב ובלבד שהספרייה עדכנה 

את הספק מייד עם קבלת התביעה 
ו/או הדרישה ואפשרה לספק 

להתגונן ו/או לנהל מו"מ לפשרה 
 באופן עצמאי".

 
 .כנו על ישאר 1.6 בסעיף האמור

53.  

 5..5סעיף  הסכם

נבקש הבהרה להגביל האחריות  
בסעיף זה כמקובל בהסכמים מסוג 

זה וכדלקמן: "על אף כל האמור 
לעיל, מובהר בין הצדדים כי אחריות 

הספק תהא לנזקים ישירים בלבד 
אשר נגרמו כתוצאה ממעשה או 
מחדל של הספק ו/או מי מטעמו 

ובכל מקרה גובה אחריות הספק לא 
תעלה על גובה התמורה החוזית 

 המגיעה לספק על פי הסכם זה.

 
 לעיל. 21ראה תשובה לשאלה 



 

:___________________הספק/המציע חתימת  

מסמך /  מס.
 פרק

 מענה /ההערההשאלה הנושא סעיף

53.  

 1..5סעיף  הסכם

סיף בסוף הסעיף נבקש הבהרה להו 
את המשפט: "שיפוי הספרייה על ידי 

הספק כמפורט בסעיף הינו בכפוף 
למגבלת האחריות והוא מותנה 

בהחלטה שיפוטית בפס"ד שביצועו 
לא עוכב, ובכך שהספרייה הודיעה 

לספק על הדרישה ו/או התביעה מיד 
עם קבלתה ובכך שאפשרה לו 

להתגונן כנגדה ו/או לנהל מו"מ 
 עצמאי". לפשרה באופן

 
 באופן, ישונה 1..5 בסעיף האמור
 יופיעו" המזמינה נגד" המלים שלאחר
 הודיעה שהמזמינה ובלבד: " המלים

 להתגונן לו ויאפשר התביעה על לספק
 . "סביר באופן כנגדה

61.  

 2..5סעיף  הסכם

נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף  
את המשפט: "שיפוי הספרייה על ידי 

פוטית הספק מותנה בהחלטה שי
בפס"ד שביצועו לא עוכב, ובכך 

שהספרייה הודיעה לספק על 
הדרישה ו/או התביעה מיד עם 

קבלתה ובכך שאפשרה לו להתגונן 
כנגדה ו/או לנהל מו"מ לפשרה באופן 

 עצמאי".

 
 .  לעיל 11 לשאלה תשובה ראה

61.  

 55.6סעיף  הסכם

נבקש הבהרה למחוק את המילים:  
את "באופן מיידי" ובמקומן לרשום 

ימי עבודה  2המילים: "בהתרעה בת 
לפני חילוט הערבות ואפשרות לתקן 

 את ההפרה".

 כך. ישונה להסכם 55.6 בסעיף האמור
 יופיעו" מיידי באופן" המלים שבמקום

 ".ימים 2 בת מראש בהתרעה" המלים

 52סעיף  הסכם  .62
 נבקש להפוך סעיף זה להדדי. 

 
 ישונה לא להסכם 52 בסעיף האמור

61.  

 56יף סע הסכם

נבקש כי יובהר כי האמור בסעיף זה  
יחול רק במקרה שההפרה ו/או אי 

עמידה בהתחייבויות נובעת מסיבות 
התלויות בספק בלבד ולאחר שניתנה 

לספק אפשרות סבירה לתקן את 
ההפרה והוא לא עשה זאת במועד 

 הנדרש.
 

 
, כנו על ישאר להסכם 56 בסעיף האמור

לה למעט השינוי כמפורט בתשובה לשא
 .לעיל 26

64.  

 נספח
 להסכם

 ד'

 -5הצהרה על שמירת סודיות, סעיף  
נבקש הבהרה להוסיף בסוף הסעיף 
את המשפט: "ובלבד שסומן כמידע 

סודי ו/או מעצם טבעו הינו מידע 
 סודי.

 

 
 הסודיות שמירת על הצהרה של הנוסח

 .ישונה לא

65.  

 נספח
 להסכם

 ד'

, 2הצהרה על שמירת סודיות, סעיף  
קש הבהרה להוסיף בסוף נב -1פסקה 

הסעיף את המשפט:  "ו/או מידע 
שהובא לידיעתו של הספק טרם 

שגילתה הספרייה את המידע האמור 
לספק; מידע שהובא לידיעתו של 

הספק ממקור שאינו הסיפרייה, שלא 
כתוצאה מהפרה של חובת סודיות 

כלפי הסיפרייה; מידע שפותח באופן 
עצמאי על ידי הספק; מידע שחובה 

לותו על פי כל דין ו/או צו של לג
 רשות שיפוטית".

 
 הסודיות שמירת על הצהרה של הנוסח

 .ישונה לא

66.  

 נספח
 להסכם

 ד'

, 2הצהרה על שמירת סודיות, סעיף  
נבקש הבהרה להוסיף  -1פסקה 

לאחר המילים: "תום תקופת 
ההסכם האמור" את המילים: 

 שנים". 2"למשך 
 

 
 תהסודיו שמירת על הצהרה של הנוסח

 .ישונה לא
 



 

:___________________הספק/המציע חתימת  

מסמך /  מס.
 פרק

 מענה /ההערההשאלה הנושא סעיף

67.  

 5.1סעיף  טכני

בבקשה יותר פירוט על צורת  
-ההתממשקות עם מערכת ה

NETAPP.   האם הממשק הוא דרך
סביבת התכנה האפליקטיבית של 

EXLIBRIS? 

 
 לעיל. 15ראה מענה לשאלה 

הוא אכן דרך תוכנה  –הממשק המנהל 
 אפליקטיבית.

63.  
  5.3סעיף  טכני

אנחנו מבקשים שסעיף הפעלה  
WORM  יהיה כאופציה על כן יש

 להוסיפו גם לטבלת המחירים.

WORM  -  אכן אופציה, ניתן להוסיפו
 בתמחור בסעיף האופציות הנוספות

63.  
 1.6סעיף  טכני

האם ללא כלי  –לדיסקים/לקלטות  
 גיבוי או העתקה?

 

 ללא. 
 מדובר בנפח אחסון ראשי. -להבהרה 

71.  

 1.6סעיף  טכני

יר על פי בקשתכם נדרש חיבור מה 
על  10Gpbsוכפול לרשת בקצב של 

כן נבקש לדעת מה מספר הפורטים 
המינימלי הנדרש לכלל הפתרון ומה 

 המקסימלי.

 
 פורטים מינימום 4

71.  

 1.3סעיף  טכני

ברור שלא ניתן  –יכולת התאוששות  
  להתאושש מכל סוג של טעות אנוש.

האם הכוונה היא התאוששות ברמה 
מערכתית )מאתר הגיבוי או 

 ות(?מקלט

 
הכוונה להתאוששות ברמת המידע ולא 

 באופן מערכתי

72.  
    1.3סעיף  טכני

האם החומר בספריה הינו בר  
DEDUPLICATION  ,לא ווידאו(

 וקים(?רתמונות ומסמכים ס

-deרוב החומרים אינם ברי 

duplication  אך ברצוננו לשמור על
 היכולת כאופציה ויתרון

71.  

 1.52סעיף  טכני

 -"אלף" ו האם האפליקציות 
 CIFS"דיגיטול" מסתפקות בממשק 

 ,NFS  או יש צורך בממשק נוסף
 בינם לבין מערך האחסון.

 

 אין צורך בממשק נוסף 

74.  
 6.2סעיף  טכני

האם ניתן לספק  –הטמעה והדרכה  
 את הספרות הנלוות בשפה האנגלית?

 
 ניתן לספק באנגלית.  –חומרים טכניים 

 רק בעברית. –חומרי הדרכה 

75.  

 יטכנ

נבקש לקבל את המכרז בפורמט   כללי

WORD  על מנת להקל על כתיבת

 המענה

 אין אפשרות כזו.
 

76.  
 טכני

 אנא הבהירו את הדרישה.  1.7

 מה רמת ההתממשקות הנדרשת

 לעיל. 15ראה מענה לשאלה 

77.  

 טכני

האם הכוונה ליכולות המערכת   1.3

מתייחסות לכלל היכולות גם אלה 

 שאינן נדרשות לפתרון?

בר על היכולות המוצעות על ידי מדו
 הספק בהצעתו.

73.  

 טכני

אנו מבקשים לקבל דרישת   2.4

Throughput  ,כוללת למערכת

המערכת המוצעת הינה מערכת 

Scale Out  הכוללת מספר רב של

-Activeבקרים אשר פועלים ב 

Active  ומספקים תעבורה ממספר

 רב של פורטים.

הכוונה  throughputאין דרישת 
או לשלוף קבצים בודדים לשמור 

בנפחים גבוהים מאוד )פורמטים 
 TIFF ,AVI, MP3, MP4מגוונים כגון 

 וכו...( בקצב סביר.

73.  
 טכני

 single point ofהשרידות היא ללא  אנא הסבירו את כוונת המשפט  2.6

failure בשום רכיב במערכת 



 

:___________________הספק/המציע חתימת  

מסמך /  מס.
 פרק

 מענה /ההערההשאלה הנושא סעיף

31.  
 טכני

 אנא הבהירו מה הכוונה בממשק?  4.2

 דרשתמה רמת ההתממשקות הנ
 

 לעיל. 15ראה מענה לשאלה 

31.  

 טכני

האם הקבצים הקטנים  .1  
)הדחוסים( יישארו 

במערכת הקיימת של 
NetApp  או שגם הם

 יעברו למערכת החדשה?

במידה והקבצים הקטנים  .2
)הדחוסים( יישארו על 

, האם NetApp -מערכת ה
תרחיבו את המערכת הזו 

כשיידרש מקום נוסף עבור 
 הקבצים הדחוסים?

ותעבירו את כל במידה  .1
הקבצים )דחוסים ולא 
דחוסים( אל המערכת 

החדשה, לאיזה סוג של 
הפרדה בין קבצים 

דחוסים ולא דחוסים אתם 
 מתכוונים?

איך תתבצע הגישה  .4
לקבצים של המערכת 

החדשה? באמצעות 
 האינטרנט?

 
 

כל קבצי הארכיון יועתקו וינוהלו  .1
הדחוסים והלא  –במערכת החדשה 

נגשה יהיו על דחוסים. קבצי הה
המערכות הקיימות והם יגדלו ע"פ 

-מחוץ ל -הצורך )באחריות הספרייה 
SCOPE.) 

 1. ראה תשובה 2
 . הכוונה להפרדה לוגית1
. באמצעות מערכת ייעודית הקיימת 4

בספרייה שיש לה גם ממשק פנימי/ 
לקוח( וגם ממשק -ניהולי )ברמת שרת

 אינטרנטי.



 

:___________________הספק/המציע חתימת  

מסמך /  מס.
 פרק

 מענה /ההערההשאלה הנושא סעיף

32.  

בפרק ג' 

המפרט 

הטכני 

סעיף ב' 

רישות ד

 המערכת

 5.1סעיף 

בפרק ג' המפרט הטכני סעיף ב'   

 דרישות המערכת

 יוכלו האחסון "מערכות 5.1סעיף 

 הנט אחסון מערכות עם להתממשק

– מידע משיכת לטובת הקיימות אפ

 ביצוע( אוטומטי או ידני באופן

 " -Tiering)פיזית הפרדה

 "בדיקת 1.1.6ובפרק מימוש ובסעיף 

 ".הקיימת אפ נט למערכת הממשק

במערכות אחסון שאינן ממשפחת 

NetApp  אין אפשרות לבצע

TIERING  מובנה בין מערכות

שאינן מאותה משפחה , בד"כ 

היכולת הנ"ל הינה נגזרת של התוכנה 

ממשק צד ג' עימו עובדת החברה  \

)הספרייה( כגון תוכנת ארכוב, תוכנת 

 דיגיטציה , סריקה וכד'.

אבקש הבהרה לסעיף זה, מה הן 

הדרישות ליחסיות בין מערכות 

האחסון השונות בהנחה שלא מדובר 

אפ נוספת באתר, אלה -על מערכת נט

על מערך אחסון זול ובעל נפחים 

 משמעותיים.

 

 לעיל. 15ראה תשובה לשאלה 
 ג'. ד אכן מדובר מוצר צ



 

:___________________הספק/המציע חתימת  

מסמך /  מס.
 פרק

 מענה /ההערההשאלה הנושא סעיף

31.  

בפרק ג' 
המפרט 
הטכני 

סעיף ב' 
דרישות 
המערכת 

 2.3בסעיף 

ף ב' בפרק ג' המפרט הטכני סעי  

נדרש  2.3דרישות המערכת בסעיף 

 כי מערכות האחסון יהיו בתצורת

NAS  ויתמכו בכל הפרוטוקולים

 NFS , CIFS , FTP לרבות 

,HTTP , NDMP. 

 HTTP / FTP–תמיכה ב 

מתאפשרת במספר מצומצם של  

מערכות אחסון ולמעשה מגבילה 

מספר חברות מהגשת המכרז. מהו 

בסיס הצורך לדרישה זו )האם 

ימים שימושים נוכחים קי

בפרוטוקולים אלו?( והאם זו 

 דרישה מחוייבת?

 

 לעיל. 13ראה תשובה לשאלה 

34.  

בפרק ג' 
המפרט 
הטכני 

סעיף ב' 
דרישות 
המערכת 

 2.4סעיף 

בפרק ג' המפרט הטכני סעיף ב'   

נדרש  2.4דרישות המערכת סעיף 

יהיה  הנתונים תעבורת כי קצב

 כפול קישור ויבוצע באמצעות גבוה

 לכל לפחות 10Gbps של לרשת

  בקר.

האם הגדרה זו נובעת מדרישות 

ביצועים ספציפיות הקיימות כיום? 

האם ניתן להציע מערכת שתוכל 

לגדול לתצורה הכוללת קישוריות 

בעתיד ועל פי  10Gbpsשל 

 דרישה?

 1.5קיימת סתירה לסעיף 

 תתאפיינה האחסון "מערכות

 יכולת לטובת הביצועים בהקרבת

 יכולת גידול עם רב ידעמ שמירת

 שינויים מינימום תוך גבוה בקצב

 ".תוכנה/בחומרה

 

 
לפי  10G -ניתן להתחייב להגיע ל

דרישה וללא תוספת עלות מצד 
 הספרייה.

( אלא IOPsהדרישה אינה לביצועים )
 NAS -לקצב תעבורה היות ומדובר ב

 לכן אין סתירה.



 

:___________________הספק/המציע חתימת  

מסמך /  מס.
 פרק

 מענה /ההערההשאלה הנושא סעיף

35.  

בפרק ג' 
המפרט 
הטכני 
 סעיף ב'

ט הטכני סעיף ב' בפרק ג' המפר  

 מערכות 1.56דרישות המערכת סעיף 

 מצומצם רצפה שטח יתפסו האחסון

 מערכת לכל )כולל 42U עד( ביותר

האם הכוונה למערכת בנפח התחלתי 

 ?100TBשל 

 

 לעיל  41ראה תשובה לשאלה 

36.  

  מסחרי

  
נשמח לקבל הדחייה לתאריך 

11.5.12. 
 

 
 האחרון המועד -באתר שפורסם כפי

-ה ליום נדחה צעותהה להגשת
13.2.1.51. 

37.  

מפרט 
 טכני

, עמ' 1.3סעיף 
24- 

 

 -24, עמ' 1.3סעיף  
 מאסון התאוששות יכולת תינתן
 ועדכניות בזמינות משבר בשעת

 .שעות 24 עד של מידע
 שאלת ההבהרה:

האם הזמן שהוגדר הינו  .א
( RTOלזמן התאוששות )

שעות ועדכניות  24של עד 
( של עד RPOשל המידע )

 ת, כ"א בנפרד?שעו 24
דרישה זו עומדת בסתירה  .ב

לסיווג רמת המוכנות של 
הספריה הלאומית 

שעות(  48-72"בינונית" )
בעמ'  2.2כמתואר בסעיף 

34. 
מאחר ולא הוגדרו סוג  .ג

התווך, רוחב הפס הזמין 
לרפלקציה בין האתרים, 
וכמות השינויים במידע 
ברמה היומית, לא ניתן 

להתחייב על עדכניות 
שעות  24המידע של 

 .DR -לאחור, במערכת ה
 

 לעיל. 13ראה תשובה לשאלה  א.
ב. מידע זה הוכנס לטובת התרשמות 

כללית. אך לצורך העניין, הכוונה בסעיף 
זה להתאוששות מערכתית שאינה 

 בתכולת מכרז זה.
 לעיל. 13ג. ראה תשובה לשאלה 



 

:___________________הספק/המציע חתימת  

מסמך /  מס.
 פרק

 מענה /ההערההשאלה הנושא סעיף

מפרט   .33
 טכני

 24עמ'  1.7סעיף 
– 
 

 – 24עמ'  1.7סעיף  
 להתממשק יוכלו סוןהאח מערכות

 אפ הנט אחסון מערכות עם
 מידע באופן משיכת לטובת הקיימות

 הפרדה ביצוע( אוטומטי  או ידני

 (.TIERING -  פיזית
 שאלת ההבהרה:

מבקש הבהרה האם הכוונה להגירת 
נתונים חד פעמית מהמערכות 

 Dataהקיימות או לתהליך של 

Tiering  קבוע? דהיינו מידע חדש
הקיימות ובשלב  יכתב למערכות

הבא המידע ינוייד למערכות 
 המוצעות.

מה הקריטריונים לניוד המידע 
ותדירות הניוד? מאחר ולא הוגדר 
במסמך הדרישות, לא ניתן לקבוע 

 האם הפתרון המוצע עונה לדרישה.
( Archivingיכולת ניוד של מידע )

קיימת בפתרונות ארכיון צד ג'. האם 
הפתרון המוצע צריך לכלול את 
פתרון הארכיב )חומרה, תוכנה, 

 שרות והתקנה(? 
 

 לעיל. 22ראה תשובה לשאלה 

מפרט   .33
 טכני

, עמ' 1.9סעיף 
24- 
 

 -24, עמ' 1.9סעיף  
 במערכות שיאוחסן למידע הגישה

 יש . נמוכה בתדירות תהיה אלו

הפעלת   )בהכרח לא( לאפשר
WORM נמוכה בתדירות שינוי או/ו 

 .עצמו למידע
 שאלת ההבהרה:

ו מסיקים מניסוח סעיף זה, אנ
שהדרישה הינה אופציונאלית ואינה 

מחוייבת להיכלל בעלות המערכת 
המוצעת. בהתאם למסקנתנו, תמיכה 

ביכולת זו ותמחור יסופקו כאופצית 
 הרחבה.

 

 63ראה תשובה לשאלה 

מפרט   .31
 טכני

, עמ' 2.4סעיף 
24- 
 

 -24, עמ' 2.4סעיף  
 באמצעות גבוה נתונים תעבורת קצב

 10Gbps של לרשת כפול שורקי

 כתיבה מ לאפשר"ע בקר לכל לפחות

 .קלטות/לדיסקים ישירה
 שאלת ההבהרה:

מבקש לקבל את מס' המבואות 
הנדרש מכל בקר, וסה"כ מבואות 

 במערכת.
מבקש לקבל מידע לגבי סוג המבואה 

הנדרש )ע"פ סוג המבואות במתג 
 -ניתן לגזור את סוג כרטיס הרשת ה

10GbE סון(.במערכת האח 
 

 

 לעיל. .1ראה תשובה לשאלה 



 

:___________________הספק/המציע חתימת  

מסמך /  מס.
 פרק

 מענה /ההערההשאלה הנושא סעיף

מפרט   .31
 טכני

, עמ' 2.5סעיף 
24- 
 

 -24, עמ' 2.5סעיף  

( 500TB)  הנפח כלל הגדרת יכולת
אחד  Name Space תחת 

(Volume) נוסף  נפח הוספת ויכולת
 Volume אותו  תחת

 שאלת ההבהרה:
 -האם הדרישה היא לתמיכה ב

volume (File system אחד בגודל )
 Single Name -או ב 500TBשל 

Space  אשר מהווה נקודת גישה
שמוגדרים  volumes -אחת לכל ה

 ?500TBתחתיו בנפח כללי של 
 

 לעיל. 26ראה תשובה לשאלה 

מפרט   .32
 טכני

, עמ' 2.10סעיף 
25- 
 

 -25, עמ' 2.10סעיף  
 מקומית נתונים ושחזור גיבוי יכולת

 כולל Snap ביצוע באמצעות
הנתונים  לבסיסי שלמות בדיקות

 .)הגיבוי בזמן בשימוש הם אם גם( 
 שאלת ההבהרה:

להבנתנו, מערכות האחסון נועדו 
לשמר קבצים ולא בסיסי נתונים. 

האם בכוונתכם לממש בסיסי נתונים 
 על המערכות הנדרשות?

אם כן, אבקש לדעת באיזה בסיסי 
נתונים מדובר ומהו הפרוטוקול אשר 

 נדרש ליישום בסיסי הנתונים?
 

 לעיל. 13תשובה לשאלה ראה 

מפרט   .31
 טכני

, עמ' 2.11סעיף 
25- 
 

 -25, עמ' 2.11סעיף  
 ויעילה פשוטה ניהול מערכת רצויה

 כולל והמידע המערכות נפח של
 שתי המערכות של ניהול יכולת

 כאשר( אחת וירטואלית כתשתית
 הקיים האחסון את מתייחסים
 בספרייה(.

 שאלת ההבהרה:
ישה האם הדרישה הינה לממש פר

של המידע בין המערכות הקיימות 
החדשות באופן -למערכות המוצעות

 וירטואלי ע"י פתרון צד ג'?
: 2.5אי הבהירות מתקשר לסעיף 

 volume -במידה והדרישה הינה ל
, לא ניתן לממש 500TBבגודל של 
 2.11את סעיף 

 
 

 
הניהול של אחסון ההנגשה ואחסון 

היא דרך תוכנה צד ג'  –הארכיון ביחד 
פי שכבר הוסבר במספר תשובות כ

 (.22)לדוגמא שאלה 
האתרים, הכוונה שתהיינה  1לגבי 

יכולת ניהול של שני המערכות כתשתית 
: אחד volumes 1אחת בה יוגדרו 

 באתר הראשי ואחד בגיבוי.



 

:___________________הספק/המציע חתימת  

מסמך /  מס.
 פרק

 מענה /ההערההשאלה הנושא סעיף

מפרט   .34
 טכני

, עמ' 2.13סעיף 
25- 
 

 -25, עמ' 2.13סעיף  
 מול וישירה שקופה עבודה יכולת

 )תוכנה( יגיטליד שימור מערכת

ללא  ,בספרייה שתירכש
 וללא סוכנים/ממשקים/מתווכים

 לפעילות או לפעילותה הפרעה

 .הסריקות
 שאלת ההבהרה:
של  driversהאם התקנה של 

הפתרון המוצע על שרתי מערכת 
השימור הדיגיטאלית לצורך מימוש 

למערכת האחסון  NASחיבוריות 
 מתקבל?

האם התקנה של תוכנות הקשורות 
של בסיסי נתונים  Snapshots -ל

( אינה עומדת 2.10)כנדרש בסעיף 
 בסתירה לדרישה של סעיף זה?

 

נדרש לאפשר למערכת השימור 
הדיגיטלית לעבוד מול מערכת האחסון 

 ללא התקנת רכיבים נוספים. 

מפרט   .35
 טכני

, עמ' 2.16סעיף 
25- 
 

 -25, עמ' 2.16סעיף  
 רצפה שטח יתפסו האחסון מערכות

 לכל )כולל 42U עד( יותרב מצומצם

 .מערכת
 שאלת ההבהרה:

האם שטח הרצפה אשר הוגדר 
(42U הינו לפתרון המוצע ביום )

בכל  100TB NETהראשון, דהיינו 
 מערכת?

 

 לעיל .6ראה תשובה לשאלה 

מפרט   .36
 טכני

 -35, עמ' 4סעיף 
 

 -35, עמ' 4סעיף  
 שאלת ההבהרה:

על פי סעיף זה, מערכות האחסון 
ננות לאחסן את קבצי החדשות מתוכ

המאסטר, בעוד המערכות הקיימות 
(NetApp מתוכננות לספק גישה של )

 משתמשים לקבצי הגישה.
לא ברור מהסעיף מי מנהל את 

הכתיבה של קבצי המאסטר לאמצעי 
האחסון החדשים ומי מנהל את 
הכתיבה של קבצי הגישה/מבצע 

המרה של עותקי קבצי המאסטר 
 לקבצי גישה.

שמערכת השימור  הנחת העבודה
הדיגיטאלית אחראית על ניהול 

המידע ולכן כל שנדרש מהמערכות 
החדשות הוא לאפשר גישה למידע 
בפרוטוקול אחוד לשתי המערכות 

 )הקיימת והחדשה(.
 

המערכת שתנהל את כתיבת הקבצים 
למערכת החדשה ואת כתיבת קבצי 

הגישה בנטאפ הינה מערכת של חברת 
 אקסליבריס.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ת העבודה נכונה.הנח

37.  

הליך 
בחירת 
 המציע

 -הליך בחירת המציע  .5  13.2סעיף 
לבקשתכם  - 53.1סעיף 

המערכת באתר הראשי 
הינה זהה למערכת באתר 
הגיבוי, על כן נבקש לקבל 
הבהרה למה המשקל אינו 

 זהה בשקלול התוצאות.
 

המשקולות נקבעו לפי מיטב שיקול 
דעתה של ועדת ההתקשרויות של 

כת תועלות המזמינה ובהתאם להער
 .שונות שבוצעה על ידה 



 

:___________________הספק/המציע חתימת  

מסמך /  מס.
 פרק

 מענה /ההערההשאלה הנושא סעיף

33.  

דרישות 
 המערכת

סעיף  -דרישות המערכת  .1  2.4סעיף 
על פי בקשתכם  – 1.6

נדרש חיבור מהיר וכפול 
 10Gpbsלרשת בקצב של 

על כן נבקש לדעת מה 
ספר הפורטים המינימלי מ

הנדרש לכלל הפתרון ומה 
 המקסימלי.

 

 לעיל. 71ראה תשובה לשאלה 

33.  

הטמעה 
 והדרכה

סעיף  –הטמעה והדרכה  .2   4.1סעיף 
האם ניתן לספק את  – 6.2

הספרות הנלוות בשפה 
 האנגלית?

 

 לעיל. 74ראה מענה לשאלה 

111.  
דרישות 
 המערכת

 – 1.3סעיף -בדרישות המערכת   1.3סעיף 
חנו מבקשת  שסעיף הפעלה אנ

WORM   יהיה כאופציה על כן יש
 להוסיפו  גם לטבלת המחירים

 .63ראה מענה לשאלה 

111.  

הגשת 
 הצעות

  27סעיף 
 

  27סעיף  -הגשת ההצעות 
למרות שבקשה זו אינה תחת חוק 
חובת המכרזים, מאפייני המכרז, 

         הדרישות והמענה הינם
בבחינתנו מכרז לכל דבר. במענה 
ישנם סודות מקצועיים וטכניים 

 לנו נזק. שחשיפתם עלולה לגרום
לכן נבקשכם שהמענה למכרז יהיה 

במתכונת של מעטפות סגורות 
 לתיבת מכרזים ולא במייל.

 

להזמנה לקבלת  41כמפורט בסעיף 
הצעות, הליך זה אינו מהווה מכרז 

בהתאם לחוק חובת המכרזים 
ותקנותיו. אין שינוי  1332 -התשנ"ב

 ס לאופן הגשת ההצעות.ביח

112.  

מפרט 
 טכני

(  CACHמה דרישת הזיכרון )   
המינימלי בצורה התחלתית 

ובתצורה המורחבת שעל המערכת 
 לספק.

 

 אין דרישה כזו

111.  

מפרט 
 טכני

 2.16סעיף 
 

 –דרישות טכניות  –מערכת איחסון  
האם הדרישה של  2.16סעיף 

שטח ארון  ,   U42מקסימום של 
חלתית וגם רה התהוא לגבי תצו

 לתצורה המורחבת .

 לעיל. 41ראה תשובה לשאלה 

114.  
מפרט 
 טכני

כמה העתקים יבוצעו לכל   
SOURCE  ? 

 

לפחות העתק מאסטר ברזולוציה גבוהה 
והעתק לטובת גישה ברזולוציה נמוכה. 

במקרים מיוחדים ובפורמטים 
 מסוימים זה יכול להשתנות.

מפרט   .115
 טכני

האם סעיף  -   2.5סעיף   2.5
MANDATORY  ? 

 כן

מפרט   .116
 טכני

ינימום מהאם קיימות דרישות   
 ?   לביצועים ) קריאה וכתיבה (

 

 לא

מפרט   .117
 טכני

האם קיימת תוכנת גיבוי ?  1.6סעיף   2.6
 .נא ציין שם וגרסה

אין הכוונה למערכת גיבוי אלא מערכת 
אחסון שיכולה להיות מבוססת קלטות. 

 -התוכנת גיבוי קיימת רק לטובת צרכי 
IT 

מפרט   .113
 טכני

הארגונית תומכת  LAN-האם רשת ה  
10GB ? 

 ייתמך בעתיד



 

:___________________הספק/המציע חתימת  

מסמך /  מס.
 פרק

 מענה /ההערההשאלה הנושא סעיף

מפרט   .113
 טכני

האם הספריה  1.51בהתאם לסעיף   2.17
תשקול חלופה של פיתרון שונה 
מהמתואר שיכלול פתרון אחסון 
יחיד לכל אתר ) ועונה על כל יתר 

 הדרישות ( ?

הכוונה הינה מראש לפתרון אחסון לכל 
ונה לפתרון שונה לכל אתר. אם הכו

אתר אזי התשובה הינה כן, כל עוד תדע 
המערכת הראשית לגבות את עצמה מול 

 מערכת הגיבוי באתר המשני.

 מסחרי  .111
האם יש אפשרות לקבל דחיה במועד   

 הגשת המענה ?
 .לעיל 36 לשאלה תשובה ראה

111.  
ההזמנה 
לקבלת 
 הצעות

מבקשים לצרף אישור  11.1בסעיף  אישורים 11.1
ח/עו"ד בנוסח המופיע כמסמך ג' רו"

 לא ברור איפה הנוסח הנ"ל. –

למציע יחיד  7הנוסח מופיע בעמוד 
למציע שהוא תאגיד. אכן לא  3ובעמוד 

 –מופיע בכותרת של המסמך הנ"ל 
הצעת טופס וא חלק מ, והמסמך ג'
 המחיר.

 


