סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות [ע"ר]

מכרז פומבי מס' 2/3102
פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי
רישוי ,איפיון ,יישום והטמעת מערכת  ERPשל פריוריטי

_________ 3102
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הזמנה להציע הצעות עבור רישוי (אופציה בלבד) ,איפיון ,יישום והטמעת מערכת
פריוריטי
מכרז מס' 12/3102

כללי
 .1סמינר הקיבוצים  -המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות ע"ר [להלן 'המכללה'] פונה בזאת
בדרך של מכרז פומבי לקבל הצעות עבור רישוי/רכישת רישיונות תוכנה (אופציה בלבד) ,ומתן
שירותי איפיון ,יישום והטמעת מערכת  ERPשל פריוריטי (של חברת אשבל) [להלן' :המערכת']
עבור המכללה [להלן' :השירותים'] ,על פי תנאי מכרז זה ,הסכם ההתקשרות והנספחים.
 .2השירותים והתנאים המבוקשים מפורטים בהסכם ובמפרטים שמצורפים כנספחים ב' ,ג ,0-ג-
 ,'3ד' למסמכי מכרז זה [להלן' :המכרז'].
 .3המחיר יכלול את כל ההיטלים ,הביטוחים ,המיסים (מלבד מע"מ) ,עלויות ההובלה ,וכל העלויות
הנוספות הנדרשות לביצוע מלוא השירותים על פי מסמכי המכרז.
 .4ההתקשרות היא למתן שירותי הרישוי/רכישת רשיונות תוכנה (אופציה בלבד) ,האיפיון ,היישום
וההטמעה של המערכת במלואם (להלן' :הפרוייקט'].
 .5מקום אספקת הציוד/השירות :מכללת סמינר הקיבוצים – דרך נמיר  141ת"א ורח' שושנה
פרסיץ  5ת"א.
 .6מסמכי המכרז והבהרות
 1.1מסמך זה והמסמכים המפורטים מטה ייקראו להלן ,ביחד ולחוד' ,מסמכי המכרז',
כדלקמן:
 1.1.1טופס הצעה למכרז  -נספח א';
 1.1.2תצהיר המציע נספח א';1-
 1.1.3נוסח הסכם עם הזוכה על נספחיו – נספח ב';
 1.1.4מפרט שירותים – תיאור הדרישות הטכניות – נספח ג;1-
 1.1.5מפרט שירותים – פירוט הצרכים הראשוניים של המכללה – נספח
ג;2-
 1.1.1לוח זמנים לביצוע השירותים – נספח ג;3-
 1.1.6מחירי ההתקשרות – נספח ד'
 1.1.6נוסח אישור ביטוחים  -נספח ה';
 1.1.1נוסח ערבות בנקאית – נספח ו';
 1.1.16התחייבות לשמירת סודיות – נספח ז';
 .6ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי המכללה ביחידת הרכש של המכללה בדרך נמיר 141
ת"א החל מיום שני ה 11/2/13 -תמורת [ ₪ 1,666שלא יוחזרו] .הודעה זו מתפרסמת גם באתר
האינטרנט של המכללה שכתובתוhttp://www.smkb.ac.il/bidding :
 .6על המשתתף במכרז לקרוא בעיון את כל מסמכי המכרז ,לרבות נספחיו ,ולערוך את כל הבדיקות
הנראות לו נחוצות ,לרבות הצגת שאלות למכללה ,כדי להכיר ולהעריך את ההתקשרות ואת
ההסכם על כל פרטיהם.
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 .1אשת הקשר למכרז מטעם המכללה היא ורד טובול מנהלת הרכש [טל' 63-1162313
פקס'  63-1111116מייל  .]vered_tou@smkb.ac.ilניתן להפנות שאלות והערות בכתב בלבד עד
לא יאוחר מיום  .3.3.13תשובות לשאלות והערות ,ככל שיינתנו ,יפורסמו באתר בלבד עד יום
 .1.3.13אחריות המציעים לוודא קבלת המענה לשאלות ,ולצרפם למסמכי המכרז כשהם
חתומים.
 .16יובהר כי המכללה אינה מתחייבת ליתן תשובה ו/או להיענות לכל שאלה ו/או הערה ו/או בקשה
לשינוי תנאי או לאיזה מהם.
 .11המכללה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לאחר פרסום המכרז ,להודיע על תיקונים ,הבהרות,
שינויים ותוספות בתנאי המכרז ,ומעת שהודיעה על כך יהוו אלה חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז .המציע יצרף למסמכי הצעתו את הודעת המכללה וכל מסמך שהוסף כאמור ,כשהם
חתומים בחתימתו.
 .03לוח הזמנים של המכרז
19.1.1.
....1.
3...1.
11...1.

מועד פרסום המכרז
מועד אחרון להצגת שאלות הבהרה
מועד אחרון לקבלת תשובות
מועד הגשת הצעות
 .02תנאי הסף למכרז:

רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בעצמו בכל תנאי הסף הבאים:
13.1

למציע ניסיון באיפיון ,יישום והטמעת תוכנת הפריוריטי במוסדות
אקדמאיים (או מלכ"רים העוסקים בחינוך) ,לפחות ב 2 -ארגונים
כאמור לעיל ב 5 -השנים האחרונות .הוכחת הניסיון תעשה על ידי
המצאת הסכמים ו/או אישורים של הלקוחות ,המלצות מהם ופרטים
על איש קשר מטעמם.

13.2

המציע בעל היקפי מחזור שנתיים של לפחות  5מיליון  ₪בשנה ,ב2 -
השנים האחרונות .על המציע לצרף אישור רו"ח.

13.3

המציע הינו מטמיע מורשה של חברת אשבל ,והמציא אישור על כך.

13.4

המציע המציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים התשל"ו ( 1161תעודת התאגדות ,רישום כעוסק מורשה של
מע"מ ,אישור על ניהול ספרים וניכוי במקור של מס הכנסה) וכל מסמך
נוסף הנדרש ע"פ חוק זה.

13.5

המציע רכש את מסמכי המכרז ,והגיש הצעתו על כל חלקיה בזמן
ובמקום ,בהתאם לתנאי המכרז.

 .01אופן דירוג ההצעות
 14.1התחרות במכרז ,בין המשתתפים שיעמדו בתנאי הסף ,תהיה על גובה התשלום
המוצע ( )66%וכן על מרכיבי האיכות ( )36%שיפורטו להלן.
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 14.2אופן שקלול מרכיבי האיכות והמחיר בהצעה יהיה כדלקמן :
 14.2.1מרכיב המחיר בהצעה יהווה  66%מהציון הסופי של הצעת המציע.
ההצעה הכספית הנמוכה ביותר תקבל ציון  ,66וההצעות הגבוהות
יותר יקבלו ציון ביחס אליה.
 14.2.2מרכיב האיכות בהצעה יהווה  36%מהציון הסופי של הצעת המציע.
 14.3ציון האיכות (סה"כ  )36%יורכב מהפרמטרים הבאים:
 14.3.1מספר שנות הניסיון ומספר הפרויקטים של המציע בהטמעת מערכת
פריוריטי במוסדות אקדמאיים  .16% -המציע עם הניסיון הרב
ביותר יקבל את הציון הגבוה ביותר וכל היתר יקבלו ציון יחסי אליו.
 14.3.2התרשמות מהמציע (ממליצים) –  – 16%ציון זה יינתן לפי איכות
הממליצים ,התאמה למכללה ומידת שביעות רצונם מפעילות
המציע .המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפנות גם ללקוחות שלא
ניתנו ברשימת הממליצים.
 14.3.3התרשמות של ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה מהמציע ו/או מי
מטעמו (באמצעות ריאיון אישי וכיוב') – .16%
 14.4ועדת המכרזים תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לתת ,במקרה של שוויון
בהצעות ,עדיפות למציע בעל סיווג איכותי גבוה יותר.
 .01הוראות כלליות
15.1

ההצעה תכלול את כל המסמכים כמפורט בסעיף  1ו 13 -לעיל וסע' 11
להלן ,והמציע ימלא בדייקנות ובשלמות את כל הטעון מילוי על ידו.

15.2

כל שינוי ו/או תוספת ו/או השמטה שייעשו בכל דרך שהיא באחד או
יותר ממסמכי המכרז ,עלול להביא לפסילת ההצעה ,לפי שיקול דעתה
של מכללת סמינר הקיבוצים.

15.3

אי-מילוי פרט כלשהו במסמכי המכרז על ידי המציע ,עלול להביא
לפסילת ההצעה ,לפי שיקול דעתה של מכללת סמינר הקיבוצים .מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המכללה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,להרשות למציע כלשהו להשלים פרטים כלשהם
בקשר להצעה ,בכל מועד ,לרבות השלמות ו/או הבהרות למסמכים
הנדרשים להוכיח את עמידת המציעים בתנאי הסף במכרז זה.

15.4

המציע יחתום על מסמכי המכרז במקומות המיועדים לכך ,וכן בשולי
כל עמוד .הצעה שלא נחתמה כנדרש עלולה להיפסל לפי שיקול דעתה
של מכללת סמינר הקיבוצים.

 .06צירוף מסמכים להצעה
המציע יצרף להצעה את הפרטים והמסמכים הבאים:
11.1

מציע מאוגד יצרף מסמכי התאגדות מעודכנים [תעודת התאגדות,
תזכיר ,תקנות ,תקנון וכד'].
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11.2

תאור תמציתי של המציע ,הרקע העסקי שלו ,פעילויותיו ,ניסיונו,
ונושאי והיקף עסקיו [להלן 'דיוקן המציע'] .בנוסף ,המציע יפרט בדיוקן
כל ניגוד אינטרסים שעלול להיות בינו לבין המכללה ,וכן כל קשר שיש
או שהיה לו עם המכללה או מי ממנהליה בעשור האחרון;

11.3

פרטים מלאים ככל הניתן על המיועד להיות מנהל הפרוייקט מטעם
המציע במכללה ,והמלצות אודותיו .על המנהל המוצע להיות בעל ניסיון
בניהול פרויקטים –יש להגיש קורות חיים של המיועד להיות מנהל
הפרויקט.

11.4

תצהיר נספח א'  1חתום ומאומת על ידי עו"ד.

11.5

התחייבות לשמירת סודיות – נספח ז' .יודגש ,המציע הזוכה יידרש
להחתים כל אחד מהאנשים המועסקים על ידו ,בטרם תחילת
העסקתם ,על נוסח המסמך.

11.1

כל המסמכים המוכיחים עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף  13לעיל.

11.6

כל מסמכי המכרז כאמור בסעיף  1.1לעיל.

11.6

קבלה על שם המציע שרכש את מסמכי המכרז ושילם את תמורתם.

 .16הצעה של מציע שלא יצרף את כל המסמכים והאישורים המפורטים בסעיף  11לעיל
להצעתו עלולה להיפסל ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של מכללת סמינר הקיבוצים.
 .16מכללת סמינר הקיבוצים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מכל משתתף/מציע במכרז,
בכל שלב של המכרז ,מסמכים נוספים ,מענה לשאלות ו/או הבהרות להצעתו.
 .01שימת ליבם של המציעים מופנית לסעיף הביטוח [סעיף  ]03בהסכם.
 .26המציע שייבחר יצטרך לחתום על הסכם ההתקשרות נספח ב' שמכיל הוראות מפורטות
בקשר לאחריותו ולביטוחים שעליו לעשות ,וכן להחתים את המבטחת שלו על אישור
קיום ביטוחים.
לשימת ליבכם ,הנכם נדרשים בזאת לעיין היטב בהוראות הסכם ההתקשרות ולרבות
בדרישות הביטוח .ככל שקיימות לכם הסתייגויות כלשהן מהוראות הסכם ההתקשרות
ומדרישות הביטוח ,יש לצרפן למסמכי ההצעה .המכללה אינה מחויבת להיעתר
להסתייגות כלשהי .כמו כן ,המציע שייבחר יהיה חייב להמציא אישור ביטוחים אשר יניח
את דעת המכללה.
 .21חתימת ההצעה תבוצע כמפורט להלן:
 21.1ההצעה המוגשת על ידי יחיד ,תיחתם על ידי המציע בצירוף שמו המלא ,מס'
ת.ז ,.כתובת מלאה ,ומספרי טלפון ,נייד ,דוא"ל ופקס'.
 21.2הצעה המוגשת על ידי שותפות ,תיחתם על ידי כל אחד מהשותפים בצירוף
שמו המלא ,מס' ת.ז .וכתובתו המלאה ,ומספרי הטלפון ,הנייד ,הדוא"ל
והפקס' שלו; או שיחתום עליה אחד השותפים ,שיצרף ייפוי כוח מיתר
השותפים ,ויציין את פרטי כל השותפים ,כמפורט לעיל.
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 21.3ההצעה מוגשת על ידי חברה בע"מ או עמותה תיחתם על ידי מורשי החתימה
בשם החברה/העמותה .בנוסף ,יימסר גם שמו המלא ,מס' ת.ז ,.כתובת מלאה
ומספרי טלפון ,נייד ,דוא"ל ופקס' של אחד המנהלים.
 .22כל מסמכי המכרז הינם רכושה של המכללה והם נמסרים למציע אך ורק לצורך הכנת הצעתו.
המציע אינו רשאי להעתיק את המסמכים או חלקם ,למעט לצורך הכנת עותק נוסף להגשה [וכן
לצורך שמירת עותק בתיקיו] ,ואין הוא רשאי להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 .23ההצעה למכרז תוגש בשלושה עותקים מלאים וזהים במעטפה סגורה ,עליה יירשמו שם המכרז
ומספרו בלבד ,ללא כל סימן זיהוי של המציע .יש להגיש את ההצעות לתיבת המכרזים
במחלקת הרכש של המכללה לא יאוחר מיום חמישי  14.3.13בשעה  12:66הצעה שתוגש לאחר
מועד זה ,לא תובא לדיון.
 .24מגיש הצעה ייראה כמי שהצהיר על כך שהצעתו תקפה למשך  16יום מהמועד האחרון להגשת
ההצעות.
 .25המכללה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע ,בעת בדיקת הצעתו ,את כל ההסברים,
הפרטים הנוספים וההשלמות שייראו לה דרושים לבחינת ההצעה והערכתה .המציע יהיה חייב
למסור למכללה פרטים והסברים אלו כתנאי להמשך בדיקת הצעתו.
 .21בנוסף לאמור לעיל ,למכללה שמורה הזכות להזמין את מציעים ,כולם או חלקם ,לפגישה עם
חברי ועדת המכרזים של המכללה ,או מי שיוסמך על ידה לכך ,לשם בירור פרטים משלימים.
 .32מציע שייקבע כזוכה במכרז ,יהיה חייב בין היתר:
 26.1לחתום על הסכם ההתקשרות בנוסח המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז
בשינויים המחויבים ,וכן על יתר המסמכים המתחייבים מהזכייה במכרז
ומההתקשרות עם המכללה ,בתוך  01יום ממשלוח ההודעה אליו על דבר
זכייתו במכרז; וכן,
 26.2להמציא למכללה ערבות בנקאית בנוסח המפורט בנספח ו' להבטחת
התחייבויותיו על פי ההסכם ,כמפורט בהסכם ,וכן אישור ביטוחים חתום על
ידי חברת ביטוח בעלת מוניטין בנוסח נספח ה' ,בתוך  2ימים מיום משלוח
ההודעה למציע על זכייתו במכרז.
 26.3אם לא יעמוד המציע שנקבע כזוכה בהתחייבויות אלה ,תהיה המכללה פטורה
מכל התחייבות כלפי המציע.
 .26המכללה תבחר את ההצעה המיטיבה עמה ביותר לפי דעתה .המכללה אינה מתחייבת לקבל
את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה אחרת ,ונתונה בידה הזכות לדחות כל הצעה ו/או את
כל ההצעות כולן ,מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי .למציע לא תהיה כל עילה
לתביעה כלשהי בקשר להכנת הצעתו ולהגשתה ,ובקשר לכל הוצאה שנגרמה לו עקב
השתתפותו במכרז.
 .21המכללה תהיה רשאית ,בנוסף לבחירת הזוכה במכרז ,לקבוע גם מציעים כשירים ,והיא תהא
רשאית להתקשר עם מי מהם במקרה בו הזוכה לא ימלא את התחייבויותיו כמפורט בסעיף 26
לעיל ו/או במידה שתחליט לעשות כן בנסיבות שיחייבו זאת גם לאחר מכן .יובהר כי ,בכפוף
לכל דין ,המכללה תהיה זכאית אך לא חייבת להתקשר עם מציע כשיר כאמור.
 .36המכללה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי ו/או תיקון ,כפי שתמצא לנכון במכרז ובתנאיו,
לרבות שינויים בלוח הזמנים שלו ,וכן לבטלו ,והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי .המציעים
מוותרים בזאת במפורש על סעדי אכיפה או פיצויים במקרה של ביטול המכרז כאמור.
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 .31המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבקש הצעה/ות משופרות [ ]best & finalו/או לנהל משא
ומתן ו/או לערוך הליך/הליכים של התמחרות בין מציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות ,כולם
או חלקם ,לפי שיקול דעתה ,והכול על מנת לבחור את ההצעה המיטיבה עמה ביותר.
המציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות ,ייתכן שיידרשו להגיש הצעות מפורטות יותר ו/או
מידע נוסף ,כפי שייקבע על ידי המכללה ,טרם בחירת ההצעה הזוכה.
 .32בנוסף ,המכללה תהיה רשאית לחלק את השירותים נשוא המכרז לפי שיקול דעתה המוחלט,
בין מספר מציעים.
 .33המכללה תיחשב כמי שהתחייבה התחייבות כלשהי כלפי מציע כזוכה במכרז ,אך ורק לאחר
שנחתם בינה לבין אותו מציע הסכם/הזמנה ,שעליו חתמו מטעם המכללה מורשי החתימה
שלה .מסמך אחר ו/או החלטה אחרת של גוף כלשהו ,לרבות של ועדת המכרזים ,לא יחייבו את
המכללה באופן כלשהו.
 .34מודגש ,כי על הזוכה לקבלן את השירותים לשביעות רצון המכללה ,על פי הוראות ההסכם
שייחתם בינו לבין המכללה ונספחיו  .מובהר בזאת כי המכללה תהא זכאית לבצע בכל עת כל
שינוי בהיקף השירותים/הציוד או בפרטיהם או בתכנם לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתחשב
באילוצי התקציב שלה.
 .35בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז ,יגברו הוראות ההסכם נספח ב' ונספחים ג 1-ו -ג.2-
 .31המציעים לא יוזמנו ולא יורשו להשתתף בישיבת פתיחת ההצעות שהוגשו במכרז או בכל
ישיבה אחרת שלה למעט כפי שפורט לעיל במפורש.

בכבוד רב,
סמינר הקיבוצים המכללה
לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות ע"ר
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נספח א'
הצעה
אל סמינר הקיבוצים
מכללת סמינר הקיבוצים לחינוך
לטכנולוגיה ולאמנויות
דרך נמיר ,141
תל אביב

תאריך ...............

א.ג.נ,.
הנדון :מכרז פומבי מס' ....................
.1

אני/אנו הח"מ ,בשמי או בשם חב' [ ......................................להלן 'המציע'] מצהיר
בזאת ,כי קראתי בעיון את הפנייה לקבלת הצעות למכרז ואת כל מסמכי המכרז שנלוו
אליה ,לרבות הנספחים [להלן 'מסמכי המכרז'].

.2

אני מצהיר בזאת ,כי הבנתי את כל מסמכי המכרז על פרטיהם ,שאלתי את כל השאלות
שרציתי וקבלתי עליהן תשובות ,ובדקתי את כל הנושאים שיש בהם כדי להשפיע על
הצעתי ועל התחייבויותיי ,אם אזכה במכרז ,וכן את מסמכי ההבהרות למכרז וכל שינוי
שנעשה בתנאיו בגדר ההליך.

.3

אני מצהיר כי אין כל ניגוד עניינים בין המציע ו/או לקוחותיו של המציע לבין המכללה.

.4

התמורה הנדרשת על ידי המציע הינה כמפורט בנספח ד'.
לשימת ליבכם ,המציע מתבקש להגיש הצעה כספית נפרדת (אופציה בלבד) לרכישת
רישיונות התוכנה הנדרשים לצורך ביצוע הפרוייקט נשוא הסכם זה .המכללה איננה
מתחייבת לרכוש את הרישיונות מן המציעים נשוא הליך זה.

.5

התמורה תשולם בתנאי תשלום "שוטף  "16 +יום ממועד קבלת החשבונית ואישורה ,או
ממועד קבלת אישור מהמכללה בכתב אודות סיום כל שלב בהצלחה ולשביעות רצון
המזמין ,לפי המאוחר מביניהם.
המחירים ישולמו בתוספת מע"מ כחוק ,כנגד חשבונית מס כדין

.1

המחירים בהצעה יהיו קבועים וסופיים.

.6

מועד אספקת השירותים – לוח זמנים לביצוע הפרויקט שייבנה על ידי המציע בשיתוף
עם המכללה יוכן כך ששלב א' של הפרויקט יעלה לאוויר ,קרי תחילת עבודה סדירה ב1 -
בינואר  .2614לגבי יתר השלבים ,ייבנה לוח זמנים בשיתוף המכללה שיחייב את הצדדים.

.6

מוסכם כי התמורה לעיל מהווה תמורה מלאה למילוי התחייבויות המציע על פי הסכם
זה ,ולרבות התחייבויות המציע להעמדת משגיחים ורכז משגיחים לבחינות ,נשיאה
בעלויות כגון ביטוחים ,נסיעות בתחבורה ציבורית ותשלומים לעובדים וכיו"ב.

.1

אני מצהיר כי תנאי ההסכם וכל הגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע העבודות נשוא
המכרז ,ידועים ומוכרים לי ,וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
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.16

המציע מצהיר בזאת כי:
א .אני בעל ידע ,נסיון ומומחיות הדרושים לביצוע השירותים נשוא המכרז.
ב .יש ברשותי ,או יש בכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד הנדרשים על מנת לבצע את
השירותים נשוא המכרז.
ג .אני מסוגל ,מכל בחינה שהיא ,לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות
המכרז.
ד .אני מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לביצוע השירותים ולא למסור בקבלנות משנה
לכל גורם אחר את ביצוע מתן השירותים על פי מכרז זה ,והכל בין בתמורה ובין שלא
בתמורה ,כולן או חלקן ,אלא באישור המכללה שיינתן מראש ובכתב.
ה .אני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות על פי כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע
השירותים נשוא המכרז ,ולרבות תשלום לעובדיי על פי חוק שכר מינימום לפחות.
ו .המחירים שמפורטים בהצעתי ,הכל כפי שנרשם על ידי בהצעתי על פי תנאי המכרז,
כוללים תקורה ורווח קבלני.
ז .ידוע לי כי המכללה זכאית לחלק את השירותים בין ספקים ,לפי שיקול דעתה.
ח .לא ידוע לי על כל קושי כספי או כלכלי או אחר שהמציע צפוי לו.

.11

אם אקבע כזוכה במכרז הנדון ,אני מתחייב לבצע את התחייבויותיי על פי המכרז
בהתאם לכל תנאי ,לשביעות רצון המכללה ו/או מי מטעמה ,על פי הוראות ההסכם
ובהתאם לכל דין.

.12

הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  16יום מהמועד האחרון שנקבע
להגשת ההצעות.

.13

אם יחול שינוי בהצהרותיי או שינוי מהותי כלשהו במצבי ו/או במצב עסקיי עד לחתימת
ההסכם עם הזוכה במכרז ,הנני מתחייב להודיעכם על שינוי זה מיד כאשר אדע עליו .אין
באמור בסעיף זה כדי לפטור אותי מכל התחייבות שלי בגדר הצעה זו ו/או כל הסכם.

.14

אם הצעתי תתקבל ואזכה במכרז ,הנני מתחייב לבצע את כל הפעולות כמפורט להלן:
לחתום על ההסכם ועל כל המסמכים הנלווים לו תוך  14ימים מיום שתישלח לי ההודעה
על זכייתי ,להמציא ערבות בנקאית ואישור קיום ביטוחים – בתוך  6ימים כאמור ,ולמלא
אחר כל התחייבויותיי ,כמפורט בהסכם ובנספחיו .במידה שלא אעשה כן ,ידוע לי כי
המכללה תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז ,וכן היא תהיה רשאית לחלט את הערבות
הבנקאית המצורפת להצעתי .כן ידוע לי ואני מסכים לכך ,שסכום הערבות ישמש פיצוי
קבוע ומוסכם מראש ,עקב אי קיום ההתחייבויות שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי
למכרז.
כמו כן ,לא יהיה בכך כדי לפגוע בכל זכות שתעמוד לרשות המכללה עקב הפרת
ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

.15

אני מצהיר כי בשום מקרה השכר שישולם לעובד מטעמי לא יפחת מהקבוע בחוק שכר
המינימום ,התשמ"ז –  ,1166כפי שיהיה מעת לעת.
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.11

אם הצעתי תתקבל ואזכה במכרז ,הנני מתחייב שלא להסב את כל או חלק מזכויותיי,
מכוח הזכייה במכרז ו/או מכוח ההסכם שייחתם איתי בעקבות הזכייה במכרז ,לצד ג'
כלשהו ,ללא קבלת הסכמת המכללה מראש ובכתב.

ולראייה באתי/באנו על החתום:
..................................................................
[חותמת/חתימה/חתימות לפי העניין]
פרטי המציע:
כתובת  ..................................מס' טל':
פקס'..............................

...........................

מס'

שם .................................... :ח.פ/.ת.ז......................... :.
חתימה................................

אישור [לתאגיד]
אני הח"מ .....................................עו"ד מ .........................................מאשר בזה כי
ההצעה הנ"ל ,ויתר מסמכי המכרז ,נחתמו על ידי ה"ה ...............................בעל ת"ז
מס'  ..........................ו.......................בעל ת"ז מס' .....................................
שמוסמכים לחייב בחתימתם את החברה/העמותה /השותפות ..................................
וזאת לאחר קבלת החלטה שמחייבת אותה ,להגיש את ההצעה למכרז.

...................................
חתימה וחותמת
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נספח א' 1
תצהיר
[מחק את המיותר וחתום בפני עו"ד מאשר]
אני/אנו הח"מ ..........................מצהיר בזה ,לאחר שהוזהרתי להצהיר את האמת וכי אם לא
אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,כי:
.1

כל הפרטים שנמסרו על ידי בהצעתי הם אמת.

.2

מתנהלות ו/או צפויות להיות מוגשות/לא מתנהלות ,ולא ידוע לי על תביעות
אזרחיות מהותיות [או הליכים מהותיים בבית משפט] שעומדות להיות מוגשות
נגד המציע במכרז.

.3

תביעות אזרחיות [או הליכים מהותיים בבית משפט] שמתנהלות או עומדות
להיות מוגשות הן כמפורט להלן:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
זהו שמי ,זוהי חתימתי ותוכן תצהירי זה – אמת
ולראיה באתי על החתום:
.........................................
...............................
אישור

אני הח"מ..................................... ,עו"ד ,מאשר בזה כי היום ...............................התייצב/ה
בפני מר/גב'  .................................................בעלת ת"ז מס' ........................המוכר/ת לי
אישית ,ולאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליה להצהיר אמת וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה בפני את תצהירו/ה זה וחתמ/ה עליו בפני.
.................................................
חתימה

...........................................
חותמת
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נספח ב'

הסכם
שנערך ונחתם בתל אביב ביום ..........................
בין

סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות
דרך נמיר  ,141ת"א ע"ר 1-663665-56
[להלן 'המכללה' או 'המזמין']

לבין

_____________
_____________________
ע"י המוסמכים לחתום בשמה
 .............................ו..........................
[להלן 'הספק']

מצד אחד,

מצד שני,
הואיל

והמזמין הינו מכללה אקדמית לחינוך ,המחזיקה ובעלת הזכויות ,בין היתר בקמפוס
הראשי של המכללה בדרך נמיר  141ברמת אביב ,ובקמפוס צפון הממוקם ברחוב
שושנה פרסיץ  ,3תל אביב [להלן ' הקמפוסים' ];

והואיל:

והמכללה ערכה הליך של פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי רישוי (אופציה בלבד),
איפיון ,יישום והטמעה של מערכת  ERPשל פריוריטי (של חברת אשבל) עבור
המכללה (להלן" :המערכת") (להלן" :השירותים");

והואיל

והספק עוסק במתן שירותי איפיון ,יישום והטמעה של מערכת  ERPשל פריוריטי
ושירותים נלווים כספק עצמאי;

והואיל

והספק זכה בהליך הבחירה שהתקיים ,ונבחר לתת למכללה את השירותים בקמפוסים
בתקופת תוקפו של הסכם זה;

והואיל

והספק מצהיר ,כי הינו מטמיע מורשה של חברת אשבל _________ ,וכי הינו מחזיק
כדין במלוא הזכויות למתן שירותים כאמור ולרכישת הרישיונות הנדרשים [להלן
'הרישיונות'] [הרישיונות והשירותים ייקראו להלן ביחד ו/או לחוד' :השירותים'],
כמפורט בנספחים ג 0-ו -ג '3-להסכם זה;

והואיל

והספק מצהיר כי יש לו את כל הידע ,הניסיון ,הכישורים ,המיומנות וכל האמצעים
הדרושים ,למתן השירותים נשוא הסכם זה למכללה ,בתקופת תוקפו של הסכם זה;

והואיל

והספק מצהיר כי הוא זכאי להתקשר בהסכם זה ,וכי אין בהתקשרותו בהסכם זה עם
המכללה משום הפרה של חובה חוקית או של חובה אחרת כלשהי המוטלת עליו כלפי
צד שלישי;

והואיל

ועל בסיס הצהרות הספק והתחייבויותיו בהסכם זה ונספחיו הסכימה המכללה למסור
לספק ,כספק עצמאי ,את מתן השירותים נשוא הסכם זה למכללה בתקופת תוקפו של
הסכם זה ,וזאת בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה ונספחיו;

והואיל

והצדדים מצהירים כי התקשרותם עפ"י הסכם זה נעשית על בסיס תנאי מפורש ויסודי
היורד לשורשו של הסכם זה כי בכל הנוגע להסכם זה והנובע הימנו ,אין ולא יהיו כל
יחסי עובד-מעביד בין המכללה ובין הספק ו/או בין המכללה לבין מי מעובדי הספק
ו/או שלוחיו ו/או נציגיו וכל גורם אחר מטעמו ,וכי מעמדו של הספק יהיה ספק עצמאי
על כל המשתמע והנובע מכך;

והואיל

וברצון הצדדים להסדיר ביניהם את זכויותיהם וחובותיהם האחד כלפי משנהו הכול
כמפורט בהסכם זה על נספחיו וע"פ תנאיו;
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לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם ,בין הצדדים כדלקמן:
.0

המבוא להסכם זה ,ההצהרות הכלולות בו והנספחים להסכם זה ,מהווים חלק בלתי
נפרד מההסכם ומחייבים את הצדדים באותה מידה.

.3

בהסכם זה

.2

.1

.2.1

''השירות/ים' – שירותי איפיון ,יישום והטמעה של מערכת  ERPשל פריוריטי,
וכן אספקת הרשיונות ,כמפורט בהסכם זה ובנספחי השירותים [נספחים ג 1-ו-
ג' ]2המצורפים לו והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.2.2

"הרישיונות" – הרשאות שימוש שנתיות בתוכנות הנדרשות לצורך מתן השירותים
נשוא הסכם זה ,כמפורט בנספחים ג , 1-ג 2-ו -ד' ,ובהתאם לתנאי הרישיון של
היצרן .הרשאות השימוש כוללות הן את עלות שנתית של הרישיונות והן עלות
שנתית לתחזוקת הרישיונות.

.2.3

בכל מקרה של סתירה בין ההסכם לבין נספחי השירותים יגברו הוראות הנספחים.

ההתקשרות
.3.1

המכללה מזמינה אצל הספק ,בכפוף לתנאים נשוא הסכם זה ,והספק מתחייב בזה
להעניק למכללה את מלוא השירותים ,כמפורט "בנספחים ג 0-ו -ג "3-להסכם זה
(להלן" :השירותים").

.3.2

הספק יבצע את השירותים בצורה מקצועית ולשביעות רצונו של המזמין.

תקופת ההסכם וביטולו
 .1.0תקופת ההסכם הינה ממועד חתימת הסכם זה ועד למועד סיום מתן השירותים,
בהתאם ללוח הזמנים שיוסכם ויצורף כנספח ג.2-

.1

.4.2

על אף האמור בס"ק  4.1לעיל ,המזמין יהיה רשאי לבטל הסכם זה בכל מועד
במהלך תקופת ההסכם ומכל סיבה שהיא ,וזאת בהודעה מוקדמת שתימסר לספק
בכתב  36יום קודם מועד כניסת הביטול לתוקף ,והספק מוותר בזאת ויתור מלא
ומוחלט על כל דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בעניין זה ,למעט תשלום עבור
השירותים שנתן למזמין עד למועד הביטול.

.4.3

בתקופת ההסכם יספק הספק למזמין את מלוא השירותים ,כספק עצמאי ,וזאת
בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו.

הצהרות הספק
הספק מצהיר ומתחייב ,כדלקמן:
.5.1

כי אין מניעה חוקית ,חוזית או אחרת ו/או כל זכויות צד ג' ,אשר עלולים למנוע או
להפריע לקיום התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה.

.5.2

הספק מתחייב לספק בעצמו ועל חשבונו את כל כוח האדם הדרוש למתן
השירותים ,וכן את כל הטיפול הנלווה לכוח האדם הנ"ל ,לרבות השגחה ופיקוח,
אמצעי תחבורה ,ציוד וכיו"ב.
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.5.3

כי הוא חותם על הסכם זה ,לאחר שבחן היטב את כל הוראות ההסכם וכל אחד
מנספחיו ,כי הבין את ההסכם על כל היבטיו ,קיבל מנציגי המכללה את כל
ההסברים וההבהרות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו ,כי בחן את צרכיה של המכללה,
ולא תהיה לו כל טענה שהיא כלפי המכללה בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי
חסר ,טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות במתן השירותים.

.5.4

כי הוא בעל הידע ,הכלים ,הניסיון ,מיומנות מקצועית ,כישורים ,יכולת כלכלית,
כוח האדם ,הרישיונות ,האישורים והאמצעים הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על
פי הסכם זה ,במלואם ובמועדם ,בהתאם לדרישות כל דין וברמה מקצועית גבוהה.

.5.5

כי יעמיד לצורך מתן השירותים כוח אדם מהימן ,מקצועי ,מיומן ,בעל ניסיון וידע
לבצע את הנדרש על פי הוראות הסכם זה.

.5.1

כי יפעל בהתאם להנחיות ובשיתוף פעולה ותיאום מלא עם המכללה וכל מי
מטעמה ,לרבות ובמיוחד עם יועצים וספקים אחרים ,המספקים שירותים נוספים
הנוגעים למערכות מחשב ,חומרה או תוכנה.

.5.6

הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין במהלך ובקשר לשירותים.

.5.6

כי הוא יקיים את התחייבויותיו על פי ההסכם במומחיות ,בנאמנות ובמהימנות.

.5.1

הספק מצהיר ,כי בעת ביצוע השירותים על כל מרכיביהם ,ולצורך ביצוע
השירותים ,לא הפר ו/או יפר זכויות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהם,
ולא יפגע בזכויות כלשהן של צד שלישי .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,בכל מקרה של
נזק או הוצאה שייגרמו למזמין עקב תביעה בנוגע להפרת זכות של קניין רוחני,
ישפה הספק את המזמין ,ובלבד שהמזמין הודיע לספק במועד על כל טענה ,דרישה
או תביעה בנדון ,ואפשר לו להתגונן מפניהם.

 .5.16מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,התחייבויות הספק במסמכי המכרז מהוות חלק בלתי
נפרד מהסכם זה ,וכך גם באשר למצגים ולנתונים שמסר.
סעיף  5דלעיל ,על כל תתי סעיפיו ,ייחשב כסעיף עיקרי שהפרתו ,כולו או חלקו ,ע"י
הספק תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
.6

יחסי מזמין-ספק
.1.1

מוצהר ומוסכם מפורשות כי בכל הנוגע להסכם זה והנובע הימנו ,אין ולא יהיו כל
יחסי עובד-מעביד בין המזמין לספק ו/או בין המזמין ובין מי מעובדי הספק ו/או
מנהליו ו/או נציגיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ,וכי הספק הינו קבלן עצמאי לכל
דבר ועניין.

.1.2

הספק ישא ,על חשבונו הבלעדי ,בכל התשלומים הישירים והעקיפים הכרוכים
בהעסקת עובדיו ומי מטעמו ובלעדי לקיום כל חובה המוטלת על מעביד עפ"י כל
דין ,ולרבות שכר ,משכורת ,דמי ביטוח לאומי ,דמי הבראה ,שכר שעות נוספות,
תשלום לקרן פיצויים ,דמי חופשה ,נסיעות ,דמי מחלה ודמי לידה ,לרבות הפרשות
סוציאליות בהתאם לכל דין ,וכל תשלום לעובד או בגינו שהספק חייב בתשלומו על
פי הוראות כל דין ו/או הסכם ו/או הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי בענף זה.

.1.3

הספק מתחייב לשלם לעובדים מטעמו שכר שלא יפחת משכר מינימום על פי החוק,
וכן תוספת יוקר.

 .6.1כמוצהר ומוסכם מפורשות כי אין ,לא הייתה ולא תהיה ,בשום מקרה ,כל יריבות
משפטית ו/או אחרת בין המכללה ובין עובדי הספק ו/או שלוחיו ו/או הספקים שלו
ו/או כל גורם אחר מטעמו בכל הקשור לביצועו של הסכם זה והנובע הימנו ,אך
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בכפוף למערכת היחסים המשפטית עם המבטח עפ"י הוראות סע'  12להלן והנובע
הימנו.

.2

.1.5

הספק מתחייב להודיע לכל אלה המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה ,כי לא
יתקיימו בינם לבין המכללה יחסי עובד מעביד ,וכי אין למכללה כל חובה כלפיהם
עקב כך.

.1.1

הספק אחראי לעובדיו ,לאיכות השירותים ,לגיבוי ,למילוי מקום ,להכשרת
העובדים בהתאם לצרכים המשתנים ,ובכלל זה השתלמויות וקורסים על חשבונו על
פי צרכי השירותים על פי הסכם זה.

.1.6

הספק מתחייב לשפות את המכללה ו/או נושא משרה בה ו/או מי מטעמה בגין כל
תביעה או דרישה ו/או סכום שתחויב המכללה ו/או נושא משרה בה ו/או מי
מטעמה לשלם למי מהעובדים נותני השירותים ,בגין כל עילה הקשורה ליחסי עובד
ומעביד ו/או בגין כל הפרה של הסכם זה.

.1.6

מוסכם מפורשות כי המכללה תהיה רשאית לדרוש מהספק ,בכל מועד ומכל סיבה,
להפסיק עבודתו של מי מעובדי הספק ו/או כל גורם אחר מטעמו בכל הקשור למתן
השירותים למכללה עפ"י הסכם זה ,והספק מתחייב לקיים דרישה זו לאלתר ולא
יבוא בכל דרישה ו/או תביעה כלפי המכללה בעניין זה והנובע מכך .אין בהוראות
סעיף זה לעיל כדי לגרוע מהצהרות הצדדים והסכמתם בדבר מעמדו של הספק
כספק עצמאי.

שינויים ושיפורים בנספחי השירותים
המכללה תהא רשאית על פי שיקול דעתה ,ליזום בהודעה בכתב לספק בכל עת במהלך
תקופת הסכם זה ,ביצוע שינויים ושיפורים בנספחי השירותים.

.8

מנהל פרוייקט
הספק ימנה מנהל פרוייקט מטעמו ,אשר יהיה אחראי על כל היבטי הפרוייקט ,ואשר
יהיה בעל ניסיון בניהול פרוייקטים .הספק מתחייב שלא להחליף את מנהל הפרוייקט.
במקרה בו מנהל הפרוייקט אינו יכול להמשיך בתפקידו ,יקבע לו הספק מחליף (אשר
זהה או עולה בכישוריו לגבי השירותים נשוא הסכם זה) ,בכפוף לקבלת הסכמה מראש
ובכתב של המזמין .מנהל הפרוייקט שמונה הינו ________________.

.1

פיקוח ובקרה
.1.1

פעי לות הספק ומתן השירותים על ידו יהיו כפופים לפיקוח ולבקרה של נציגי
המכללה ,בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי .הספק ישתף פעולה עם נציגי
המכללה ,ויסייע להם בביצוע הפיקוח והבקרה לעיל .למען הסר ספק ,לא יהיה
בביצוע פיקוח ובקרה לעיל כדי לגרוע מאחריות הספק להתחייבות כלשהי על פי
הוראות הסכם זה ו/או מהוראות הדין ו/או הנובעות מהן.

.1.2

הספק יבצע מעקב ובקרה שוטפים על ההתקדמות בביצוע השירותים ,וידווח
אודותם לנציגי המכללה כפי שיתבקש מעת לעת.

 .01התמורה
 .16.1בתמורה לקיום מלוא התחייבויותיו של הספק כאמור בהסכם זה ,ישלם המזמין
לספק את הסכומים כמפורט בנספח ד' להסכם זה ,בתוספת מע"מ ,כנגד חשבונית
מס כדין( .להלן" :התמורה").
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 .00אחריות ושיפוי
 .11.1הספק יהיה אחראי ,אחריות ישירה ,מלאה ובלעדית ,לכל נזק ו/פגיעה ו/או הפסד
ו/או אובדן ,לגוף או לרכוש ,שיגרמו בכל מועד שהוא ,במישרין ו/או בעקיפין ,לכל
גורם שהוא לרבות למכללה ו/או למי מעובדיה ו/או מנהליה ו/או תלמידיה ו/או
שלוחיה ו/או הספקים שלה ו/או מוזמניה ו/או מי מטעמה ,ו/או לכל צד ג' אחר
שהוא ,אשר אירעו בקשר ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי
מעובדיו ו/או מנהליו ו/או נציגיו ו/או מורשיו ו/או שלוחיו ו/או הספקים שלו ו/או
מי מטעמו ,בכל הקשור לביצועו של הסכם זה והנובע הימנו.
 .11.2מבלי לגרוע מהאמור בס"ק  ,11.1מתחייב הספק להגן על המכללה ו/או על מי
מיחידיה ו/או נציגיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או תלמידיה ו/או
מוזמניה וכד' ו/או צד ג' כלשהו ,עפ"י המקרה ,וישפה אותם ו/או מי מהם עפ"י
המקרה ,בגין כל תביעה שתוגש נגד מי מהם ע"י כל גורם שהוא כתוצאה מכל נזק
שארע כאמור בס"ק  11.1לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
 .11.3הספק פוטר בזאת את המכללה והבאים מטעמה ,מכל חבות בגין אובדן או נזק
לרכושו ו/או רכוש הבאים מטעמו ו/או המשמשו במסגרת הסכם זה ,ובלבד
שהפטור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .03אחריות בנזיקין וחובת ביטוח
 .12.1מבלי לפגוע מאחריות הספק כאמור לעיל ,מתחייב הספק לערוך ולקיים בידיו ועל
חשבונו במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה ,וכל עוד יכולה להיות קיימת כלפיו
אחריות שבדין ,ביטוחים כמפורט להלן בסכומים ובגבולות אחריות שיקבעו על ידו
על פי שיקול דעתו ,ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים ומהתנאים הקבועים בטופס
אישור על קיום ביטוחים המצורף כ"נספח ה" והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם
זה (להלן" :אישור קיום ביטוחים").
 .12.2הספק מתחייב להמציא למזמין עם חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום
ביטוחים ,כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח בעלת מוניטין הפועלת בארץ .הצגת
אישור קיום ביטוח תקין ,מידי שנה במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה מהווה
תנאי יסודי בהסכם זה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הספק כי ביטוח
אחריות מקצועית יוחזק על ידו בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל
פעילות שלו או מטעמו ,שנעשתה בקשר עם ההסכם.
 .12.3כמו כן ,על פי דרישת המזמין ימציא הספק את אישור מבטחיו לגבי קיומו של
ביטוח אחריות מקצועית אף מעבר לתקופה כאמור ,כל עוד מתקיימת אחריותו על
פי דין.
 .12.4לא ביצע הספק את הביטוחים המפורטים לעיל ,או חלק מהם ,יהא המזמין רשאי,
אך לא חייב ,לבצע את הביטוחים במקומו ולשלם למבטח את הפרמיות המגיעות לו
בגין הביטוחים כאמור .הספק מתחייב בזאת להחזיר למזמין כל סכום ששולם עבור
עריכת הביטוחים כאמור לעיל וכל הוצאה נלווית ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית,
והמזמין רשאי ,מבלי לגרוע מזכויותיו לסעדים אחרים על פי כל דין ,לנכות ולקזז
כספים אלו וכל הוצאות שייגרמו לו בקשר עם כך ,מכל תשלום שיגיע ממנו לספק
בכל זמן שהוא.
 .12.5הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ,ומבלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות.
 .12.1הפר ה ספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המזמין על פי
הפוליסות ,יהא הספק אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי ,מבלי שתהיה לו טענה
כלשהי כלפי המזמין על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב כך.
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 .12.6הספק אחראי לתשלום דמי הביטוח ,וכן לתשלום השתתפויות עצמיות במקרה של
נזק.
 .12.6אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת האישור ו/או בדרישתו ו/או באי
דרישתו ו/או בבדיקתו על ידי המזמין ו/או הבאים מטעמו ו/או באי בדיקתו כדי
לגרוע מאחריותו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל על
המזמין ו/או על מי מטעמו אחריות מעבר לאמור בהסכם זה ו/או בקשר עם עריכת
הביטוחים על פיו .מוצהר ומוסכם ,כי הספק יהא מנוע מלהעלות כלפי המזמין ו/או
כלפי מי מטעמו כל טענה או דרישה לגבי מהות הביטוחים הנדרשים והיקפם .למען
הסר ספק ,מוסכם כי גבולות האחריות המפורטים באישור ,הנם בבחינת דרישה
מזערית המוטלת על הספק ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות
האחריות בהתאם.
 .12.1הספק יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת
עליו מכוח סעיפי הסכם זה ,לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית
הקבועה בפוליסות.
 .12.16על הספק לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או
כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.
 .12.11מובהר בזאת ,כי קיום הביטוחים אין בו כדי לשחרר את הספק מכל אחריות שהוא
חב בה כלפי המזמין או כלפי צד ג' מכוח כל דין או הסכם זה ,ואין בקיום
הביטוחים כאמור להתנות על אחריות הספק .שולם תשלום כלשהו ע"י חברת
הביטוח בשיעור הנמוך משעורו בפועל של הנזק או הפגם בעבורו וכנגדו שולם
התשלום ,יהא הספק חייב לשלם את יתרת הסכום המגיע כפיצוי או כיסוי הנזק או
הפגם עד למלוא שעורו .הפרה חברת הביטוח את חובתה לתשלום מכוח הפוליסות,
לא יהא בכך משום הגנה לספק ,והוא יהא חייב לשלם כל סכום שהוא חב בתשלומו
מכוח אחריותו על פי כל דין או הסכם ,על אף שסכום זה אמור היה להשתלם מטעם
חברת הביטוח.
 .12.12הספק רשאי לערוך על פי שיקול דעתו כל ביטוח נוסף בקשר עם עריכת ההסכם
ובתנאי שכל ביטוח רכוש אשר יערוך יכלול ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין וכל
הפועלים מטעמם ו/ואו המועסקים על ידם (למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון) וכל
ביטוח אחריות יורחב לכסות את אחריות המזמין למעשיו ו/או מחדליו של הספק
וכל הפועלים מטעמו ,בכפוף לסעיף "אחריות צולבת".
 .12.13מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שלו ובאישור על קיום ביטוחי
הספק ,מתחייב הספק לוודא כי אם יועסקו על ידו קבלנים וקבלני משנה בקשר עם
השירותים נשוא ההסכם ,יערכו ביטוחים לאחריותם ולרכושם בתנאים כמפורט
בנספח זה ובאישור.
 .12.14הספק יקיים את הביטוחים הבאים:
א .ביטוח אחריות מעבידים – פוליסה מספר ________________ .ביטוח
אחריותו של הספק ,על פי כל דין ,כלפי כל העובדים ועובדי מי מטעמו ,בגין
מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק שכלי ו/או נזק נפשי ו/או מחלה לכל העובדים
ו/או המועסקים על ידו תוך כדי ו/או עקב העסקתם ו/או עבודתם בקשר
למתן השירותים בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של ₪ 26,666,666
למקרה אחד ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח לא יכלול כל חריג,
סייג או הגבלה בדבר חבות כלפי עובדים המסופקים על ידי חברות כוח
אדם ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם .הביטוח לא יכלול כל חריג סייג או
הגבלה בדבר חבות בגין שעות עבודה ,פרעות ,שביתות ,הפרעת הסדר
הציבורי .הביטוח יורחב לכסות את חבות "המזמין" ו/או מנהליו ו/או
עובדיו ו/או מי מטעמו ,היה ויטען כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי
מעובדי הספק ו/או מי מטעמו.
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ב .ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -פוליסה מספר ____________  -ביטוח
אחריותו של הספק ,על פי כל דין ,לנזק שנגרם לצד שלישי כלשהו ,בכל שטח
מדינת ישראל והשטחים המוחזקים בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של
 ₪ 1,666,666למקרה אחד ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח לא
יכלול כל חריג ,סייג או הגבלה לעניין רכוש המזמין הנמצא בחזקתו ו/או
בפיקוחו ו/או בשליטתו ו/או בהשגחתו של הספק ו/או רכוש שפועלים בו.
ג .ביטוח אחריות מקצועית  -פוליסה מספר ______________בגין אחריותו
של הספק ,על פי כל דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך
תקופת הביטוח בגין מעשה או מחדל מקצועי מצד הספק ו/או עובדיו ו/או
של כל מי מהבאים מטעמו בכל הקשור במישרין או בעקיפין לביצוע ההסכם
במסגרת מתן השירותים ו/או ביצוע העבודות נשוא אישור זה .בגבולות
אחריות שלא יפחתו מסך של  ₪ 6,666,666למקרה אחד ובסה"כ לתקופת
ביטוח שנתית .הביטוח לא יכלול כל חריג סייג או הגבלה לחבות כלשהי
שעשויה לחול והנובעת מאי יושר ,חריגה מסמכות בתום לב ,השהייה או
עיכוב בעקבות מקרה ביטוח ,אובדן מסמכים ,הוצאת דיבה ,אחריות נושאי
משרה בגין השירותים הניתנים ,זיהום ,נזק כספי או פיננסי ,התחייבות על פי
הסכם ,ערבות,ו/או בשל הפרת זכויות קניין רוחני ,הפרה של חובת הסודיות
ו/או הפרה של חוק הגנת הפרטיות .כן מובהר כי הביטוח אינו כולל חריג
בדבר פגיעה ו/או נזק למאגרי מידע ,לתוכנה ,לחומרה ,לאתרי אינטרנט .
הביטוח כולל תקופת גילוי בת  12חודשים מתום תוקף הביטוח ,אשר יכנס
לתוקפו במקרה של ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה,
אלא אם ערך הספק ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור
בסעיף זה .הביטוח כאמור כולל תאריך רטרואקטיבי שאינו מאוחר מתאריך
תחילת פעילותו של הספק ו/או מי מטעמו בקשר להסכם זה.
 .12.15כללי  -ביטוחי הספק יהיו כפופים להוראות הבאות:
א" .המבוטח" בפוליסות יהיה – ספק ו/או מי מטעמו ו/או בשרותו של הספק
ו/או המזמין.
ב .אי קיום תנאי הפוליסות וההתניות בתום לב על-ידי הספק ו/או מי מטעמו,
לא תגרע מזכויות המזמין לקבלת שיפוי על פי הפוליסות.
ג .כל סעיף בפוליסות (אם יהיה כזה) ,המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי
את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי המזמין.
ד .ביטוחי הספק כוללים תנאי מפורש לפיו ביטוחים אלה הינם קודמים לכל
ביטוח הנערך על ידי המזמין ,וכי מבטחו של הספק מוותר על כל טענה ו/או
דרישה בדבר שיתוף בביטוחי המזמין.
ה .ביטוחי הספק כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף כלפי המזמין
וכלפי כל הבאים מטעמו ,נגד כל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו וכן כנגד כל
אדם או גוף שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי ,לרבות בני משפחתו,
עובדיו ,קבלנים אחרים ,יועצים ,וכל הפועלים מטעמם ,וכל אדם או גוף
שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו ,או הקשור לעבודה בחוזה עבודה במפורש או
מכללא ו/או עקב שירותו ,ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא
יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
ו .ביטוחי הספק כוללים תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או
לצמצם את היקפם ו/או שלא לחדשם ,אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה
בדואר רשום על כוונתו לעשות כן  16יום מראש והמזמין נתן הסכמתו בכתב
לביטול.
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סעיף  03על כל תתי סעיפיו דלעיל ייחשב כסעיף עיקרי שהפרתו ,כולו או חלקו ,ע"י
הספק תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
 .02לוח זמנים
 .13.1הספק מתחייב לספק למזמין את מלוא השירותים בהתאם ללוח הזמנים המצורף
"כנספח ג "2-להסכם זה.
 .13.2בכל מקרה של איחור במועדי האספקה ו/או מתן השירותים הקבועים לעיל הנובע
מסיבות התלויות בספק ו/או מי מטעמו בלבד ,מתחייב הספק לשלם למזמין פיצוי
קבוע ,מוסכם ומוערך מראש בגובה של  466ש"ח בתוספת מע"מ ,בגין כל יום של
איחור החל מן היום הראשון לאיחור ,וזאת בנוסף לכל סעד שיעמוד למזמין כלפי
הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין .למען הסר ספק ,סך כל הפיצוי המוסכם
לא יעלה על  26%מהיקף התמורה .למען הסר ספק ,אין באמור לעיל בכדי לגרוע
מהוראות סעיף  16להסכם.
 .01תקופת אחריות
 .14.1במשך תוקפו של הסכם זה ,לרבות לתקופה בת  12חודשים לאחר מועד קבלת
המערכת והתקנתה המסודרת (להלן" :תקופת האחריות") ,מתחייב הספק לדאוג
לתקן תקלות ושגיאות תוכנה ככל שיידרש עד לתיקון מלא ומושלם של המערכת.
כל שגיאה או תקלה כאמור תטופל על ידי הספק באופן רצוף מרגע קבלת הקריאה
עד לתיקון מלא.
 .14.2מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הספק יתקן במשך תקופת האחריות על חשבונו כל
פגם במערכת ,לרבות פגם הנובע מתכנון ,חומרים ,עבודה ,רשלנות הספק ו/או מי
מטעמו וכיוב'.
 .01קניין רוחני וזכויות יוצרים
 .15.1כל התוצרים ,מסקנות ,ממצאים ,מידע ,תוכנות מכל סוג שהוא וכיוב' ,שיווצרו ו/או
יפותחו במהלך ביצוע השירותים ובקשר איתם ,יהיו לקניין המכללה בלבד .הספק
לא ישתמש בהם אלא לצורך ביצוע הסכם זה ,ולא יתיר שימוש לאדם אחר כלשהו,
ללא מתן הסכמה מראש ובכתב של המכללה .האמור לעיל לא יחול על ידע שהיה
בידי הספק קודם למתן השירותים.
 .15.2הספק מצהיר ,כי כל הנתונים ,התוכניות והתיעוד שיהיו מאוחסנים אצלו במסגרת
ביצוע השירותים ,אם יהיו כאלה ,יהיו רכושו הבלעדי של המזמין ,למעט נתונים
שהיו אצלו טרם תחילת ההתקשרות .עם סיום הסכם זה ,מכל סיבה שהיא,
מתחייב הספק להעביר לידי המזמין את כל הנתונים והמידע שברשותו אשר שימשו
לצורך ביצוע הסכם זה.
 .15.3הספק מתחייב ,כי כל התוכנות בהן הוא עושה שימוש לצורך הסכם זה הן בבעלותו
ו/או כי יש ברשותו רישיון חוקי ותקף המתיר לו להשתמש בהן לצורך ביצוע
השירותים נשוא הסכם זה.
 .15.4הספק מצהיר ומתחייב כי בתוכנות שיפותחו על ידו לצורך הקמת המערכת ,ככל
שיוכנו ,יהיו למזמין כל הזכויות הנובעות הן ,לרבות זכויות יוצרים ,ומבלי לגרוע
מכלליות האמור ,זכויות שימוש בלתי מותנות ובלתי מוגבלות בזמן במערכת וכל
חלק ממנה.
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 .06שמירת סודיות
 .11.1הספק ו/או מי מטעמו ישמרו בסודיות כל מידע שהגיע אליהם עקב ביצוע הסכם זה
ולא ימסרו כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המכללה .הספק ו/או
מי מטעמו יחתמו על כתב התחייבות לשמירה על סודיות המצ"ב להסכם זה
"כנספח ז'.
 .02הפרת ההסכם
 .16.1מבלי לגרוע מהוראות סע'  4.2לעיל ,מוסכם בזה כי במקרה שהספק יפר איזו
מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה ולא יתקן את ההפרה כאמור בתוך ( 6שבעה) ימים
מיום שקיבל הודעה מאת המזמין על ההפרה ,יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם זה
לאלתר ,וזאת בנוסף לכל סעד שיעמוד למזמין כלפי הספק עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י
כל דין.
 .16.2כמו כן מוסכם כי בכל מקרה בו יפר הספק התחייבותו למתן השירותים עפ"י הסכם
זה ,לכל פרק זמן שהוא ,ולא יתקן את ההפרה בתוך ( 6שבעה) ימים מיום שקיבל
הודעה מאת המזמין על ההפרה ,יהיה המזמין רשאי להתקשר עם כל גורם אחר
שהוא ,וזאת על חשבון הספק.
 .16.3למען הסר ספק מוסכם מפורשות כי הספק לא יהיה זכאי לקבלת כל תמורה שהיא
בגין כל תקופת הפרה כאמור ,ובנוסף לכל ישיב למזמין ,לאלתר ,כל סכום בו נשא
לצורך קבלת השירותים מכל גורם שהוא בתקופת ההפרה ,וזאת בנוסף לכל סעד
שיעמוד למזמין כלפי הספק עפ"י הסכם זה ו/או כל דין.
 .08כללי
 .01הספק מתחייב שלא להסב ו/או להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד את כל או חלק
מזכויותיו/חובותיו מכוח ההסכם ,לצד ג' כלשהו ,ללא קבלת הסכמת המכללה מראש
ובכתב.
 .31הספק מתחייב כי בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות על פי הסכם זה ,מכל סיבה או
נסיבה שהן ,ישתף פעולה עם המכללה ככל שיידרש ,ויעביר למכללה באופן מסודר ויעיל
את כל הנתונים ,התוכניות והתיעוד שברשותו ,וכן יבצע חפיפה מסודרת לגורם שיחליפו.
 .30חשבונות המזמין כרשום בספרי הנה"ח שלו וכל המסמכים הקשורים בהם בכל הנוגע
להוראות הסכם זה יהוו ראיה סופית ,בלעדית ומכרעת ,לנכונותם ,ודינו של כל סכום
המגיע למזמין מהספק כדין חוב קצוב.
 .33נציגי הצדדים לצורך ביצוע הסכם זה הם:
נציג המזמין:
נציג הספק.......................................... :
ולראיה באנו על החתום:
..............................
הספק

.................................
המזמין
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אישור
אני הח"מ ...........................עו"ד מאשר בזה כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של
הספק ,כי נתקבלו אצל הספק כל ההחלטות הדרושות לצורך ההתקשרות ,וכי ההסכם מחייב את
הספק.
 ,.............................עו"ד
מ"ר ..................................
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נספח ג0-
תיאור הדרישות הטכניות עבור רישוי ,אפיון ,יישום והטמעת מערכת פריוריטי
מכרז מס' 12/3102

סמינר הקיבוצים פונה בבקשה לביצוע רישוי (אופציה בלבד) ,איפיון ,יישום והטמעת מערכת ERP
פריוריטי.
תיאור מצב קיים:
כיום ישנן בסמינר הקיבוצים מספר מערכות שונות הממלאות פונקציות שונות ,והאינטגרציה ביניהן
היא חלקית או לא קיימת .להלן רשימה של המערכות העיקריות הנמצאות בשימוש:
מערכות מידע
המערכות שמערכת פריוריטי אמורה להחליף
 רכש  -מערכת תמר ארולייט
 הנה"ח  -אמן ( 2661מבוססת (AS400
 רכוש קבוע – רם ניהול
 אחזקה – מערכת זיו
 תקציב ותמחיר  -קונטיקי
המערכות העיקריות שאיתן תתממשק מערכת פריוריטי
 ניהול לומדים – קמ"ח (בר-אב) ,ניהול כל מחזור החיים של הסטודנטים כולל תשלומים
 פורטל המכללה
 שיווק – מכלול (ראשים)
 משכורות – חילן
 ספריה – אלף של אקסליבריס
 נוכחות – אייבראוז (סינריון) ,שעונים (סינאל)
תשתיות
תשתיות המכללה מבוססות סביבת מיקרוסופט:
 שרתים – שרתי  bladeופיצה המריצים  Hyper-Vומערכות הפעלה server 2008, 2012
 רשת – תשתית רשת אחודה במהירויות של  166מגה ומעלה
 תחנות קצה – מבוססי ( windows 7בקרוב  )6כולל אופיס ( 2616בקרוב אופיס )2613
היקף פעילות
במכללת סמינר הקיבוצים לומדים כ 1,666-סטודנטים בפקולטות שונות ללימודי תואר ראשון ושני ,וכן
בבית ספר ללימודים מתקדמים (לימודי תעודה) .הסגל האקדמי מונה כ 1,666-מרצים והסגל המנהלי כ-
 156עובדים.
להלן מספר משוער של משתמשים במערכת:
מחלקה
חשבונות  +תקציב
רכש ומחסן
אחזקה
משאבי אנוש
ספריה
הנהלה ואחרים
סה"כ

מספר משתמשים צפוי
15
6
1
4
1
11
51

בנוסף יידרשו גם רישיונות צפייה בכמות של כ.66 -
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תיאור הפרויקט הנדרש
הפרויקט הנדרש הוא ביצוע רישוי (אופציה בלבד) ,איפיון ,יישום והטמעה של מערכת  ERPמסוג
פריוריטי (של חברת אשבל) .האיפיון יבוצע על ידי המציע הזוכה בדרך של איסוף מידע
ממשתמשים באופן אנכי למחלקות ובאופן רוחבי ברמה בין-מחלקתית .האיפיון יהיה מפורט,
ויכלול את כל האלמנטים הנדרשים על מנת להכין את התוכנה לעבודה מול התהליכים
המינהליים הקיימים והעתידיים .האיפיון מאפשר גם זיהוי בעיות ,הבנת הדרישות של המכללה
וגיבוש הפתרונות המתאימים .איסוף המידע יבוצע במסגרת דיונים ופגישות עם המחלקות
השונות ,ומהמציע נדרשת מומחיות לא רק בתוכנה עצמה אלא גם בתהליכי עבודה .מצופה
מהמציע להביא איתו נסיון עשיר וידע מעבודה בארגונים דומים .לאחר השלמת האפיון ,יבצע
המציע את חלק היישום וההטמעה של הפרויקט.
להלן תכולה עקרונית של הפרויקט:
 .1תכנון הפרויקט לפי שלבים .נכון למועד פרסום המכרז מתוכננים שלושה שלבים
כדלהלן :שלב א' – הנה"ח כספים/תקציב תמחיר ורכש ,שלב ב' – אחזקה ודוחות
הנהלה; שלב ג' – משאבי אנוש ,ספריה.
 .2איסוף וניתוח דרישות מפורטות של משתמשי המערכת – מובא כאן כנספח למסמך
זה טבלת ריכוז צרכים שהוכנה על ידי המכללה – נספח ג .2-על המציע לסמן לגבי כל
סעיף שהוא קרא והבין .במסגרת ההצעה ,המציע יכול להוסיף הסתייגויות והערות
שיילקחו בחשבון על ידי המזמין בשקלול ההערכה של המציע על ידי המזמין.
 .3כתיבת אפיון המערכת ,הכולל אלמנטים של קונפיגורציה ,תהליכי עבודה ושינויים
נדרשים במערכת ,כתיבת לו"ז לביצוע ואישור האיפיון על יד וועדת ההגוי מטעם
המכללה.
 .4הטמעת מערכת התוכנה ,כולל קונפיגורציה ושינויים והתאמות בתוכנה
 .5בדיקות מערכת באתר המכללה – כוללות:
 oבדיקות פונקציונאליות
 oבדיקות תהליכיות
 oבדיקות מערכתיות/טכניות כולל אבטחת מידע
 .1הדרכת משתמשים ואנשי  ITברמת ידע ומיומנות מיטבית הנדרשת לתפעול ושימוש
אופטימאליים במערכת .על המציע להציג את תכנית ההדרכות ,וכן להכין הדרכה
מסודרת בכתב למשתמשים.
 .6ריכוז הסבת הנתונים – אחריות על תהליך  .ETLטיוב הנתונים יהיה באחריות
המכללה.
 .6תמיכה במשתמשים בחודש העבודה השוטפת הראשון של כל שלב ושלב.
 .1רישוי (אופציה בלבד) – רכישת רישיונות תוכנה הנדרשים לצורך ביצוע הפרוייקט.
המכללה תהיה רשאית לרכוש את הרישיונות מגורמים אחרים ,לרבות מגורמים שלא
נטלו חלק במכרז זה ,וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
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מסמכים
להלן יפורטו מסמכי התיעוד המינימאלי ,אשר יסופקו ע"י המציע בשלבים השונים של
הפרויקט:
#

תיאור המסמך
 .1תוכנית פרויקט

תכולה
תוכנית הפרויקט מתועדת ומתוחזקת
באמצעות תוכנת  ms-projectאו תוכנה
(עם
המציע
בחירת
לפי
אחרת
פונקציונאליות מתאימה)

 .2תיק תפעול למנהל
המערכת

הפעלת System Administration
המערכת (משתמשים ,הרשאות וכד')

 .3תיקי תחזוקה

תחזוקת המערכת כולל טיפול בהתאוששות,
גיבוי ,תחזוקת המערכת ,התקנת PATCH
או שדרוגים.

 .4מסמך אפיון מפורט
(דרישות+עיצוב)

פירוט הדרישות מהמערכת הכולל תיעוד
התהליכים והפרמטרים השונים וכן תיעוד
אלמנטים עיצוביים הנובעים מהדרישות עד
לרמה הנדרשת להטמעה מדויקת של מודולי
המערכת השונים .המסמך יפרט את עיצוב
ההתאמות ,עיצוב שינויי תוכנה ופיתוחים.

 .5ערכת הדרכה
והטמעה

ערכת הדרכה והטמעה למשתמשים כולל
חומרי הדרכה ומדריכים למשתמשים

On-Line Help .1

מסמכי ה Help -כלולים גם בOn-Line -
וניתן להדפיסם.

 .6בדיקות

 תכנון ותיעוד של בדיקות תסריטים,
אשר בוצעו ע"י המציע לפני התחלת
היישום וההטמעה.
 הגשת תיק בדיקות קבלה הכולל את
סוגי הבדיקות הבאים:
 oפונקציונאליות
 oתהליכיות
 oמערכתיות

24

של

במהלך האיפיון המציע יגדיר את כוח המחשוב הנדרש .המציע ילמד את מה שיש למכללה
ויגדיר מה צריך לרכוש.
תקופת אחריות :תקופת האחריות תהיה בת  12חודשים ,ותחל ממועד עלייה לאוויר של
המערכת (כל שלב בנפרד) ,והינה כלולה במחיר הפרויקט .לגבי השלבים הנוספים של
הפרויקט ,תחול האחריות כנ"ל רק למודולים שהתווספו החל ממועד עלייתם לאוויר.
מתכונת שירות ותחזוקה :על המציע לפרט את מתכונת השירות והתחזוקה אשר יינתנו על
ידו ,בתקופת האחריות ולאחריה ,כולל חלוקת העבודה בין הגורמים המספקים את תחזוקת
המערכת ,בהתאם לדרישות רמת השירות המפורטות בטבלת הצרכים ,נספח ג.2-
לגבי שירות ותחזוקה הנדרשים לאחר תום תקופת האחריות (או בנושאים שאינם כלולים
באחריות) ,המכללה רשאית ,אך אינה חייבת ,לפי שיקול דעתה ,להזמין מהמציע את ביצועם
של שירותי התחזוקה השוטפת ,כולם או חלקם ,בהתאם לחוזה שירות ותחזוקה שייערך
וייחתם לעניין זה בנפרד בין המציע לבין המכללה.
כעיקרון ,זמן התאוששות מתקלה משביתה לא יעלה על  3שעות .דרישה זו לא תמומש
באמצעות הכפלת שרתים או אמצעי חומרה אחרים .פירוט זמני טיפול נדרש בתקלות מופיע
בטבלת הצרכים הראשוניים בסעיף .1.1.6
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נספח ג - 3-מפרט שירותים – פירוט הצרכים הראשוניים של המכללה
ניתן לעיין במסמך זה במשרדי הרכש במכללה.
נספח זה יועבר למציעים שרכשו את המכרז במסגרת שאר מסמכי המכרז.
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נספח ג2-
לוח זמנים

מועד אספקת השירותים – לוח זמנים שייבנה על ידי הספק בשיתוף עם המכללה יוכן כך ששלב א'
של הפרוייקט יעלה לאוויר ,קרי תחילת עבודה סדירה ב 1 -בינואר  .2614לגבי יתר השלבים ,ייבנה
לוח זמנים בשיתוף המכללה שיחייב את הצדדים.
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נספח ד – מחירי ההתקשרות
מכרז מס' 12/3102
הצעת המחיר
 .0עלויות הטמעת התוכנה ע"פ שלבי ביצוע:
תיאור

כמות

עלות יחידה
בש"ח

סה"כ עלות
בש"ח

הערות

איפיון
עלות הטמעת שלב א
עלות הטמעת שלב ב
עלות הטמעת שלב ג
סה"כ עלות הפרויקט

עלות ש"ע (אופציונלי)

1

(*) עלויות ההטמעה יכללו בתוכן את כל הנדרש מבחינת הדרכה ליווי ותיעוד

לשימת ליבכם של המציעים ,המכללה שומרת לעצמה את הזכות לחלק את השירותים נשוא
המכרז לפי שיקול דעתה המוחלט ,בין מספר מציעים .כמו כן ,המכללה שומרת על זכותה לבצע
בכל עת כל שינוי בהיקף השירותים/הציוד או בפרטיהם או בתכנם ,ולרבות להתקשר עם מציע
אך ורק לגבי אחד או יותר מן השלבים לעיל ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,והמציעים מוותרים על
כל טענה בגין כך.
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 .3עלות רכישת רישיונות (אופציה בלבד)
סעיף עלות רכישת רישיונות הינו סעיף אופציונאלי בלבד  .המכללה אינה
מתחייבת לרכוש את הרישיונות ב כלל ואת הכמות המפורטת בפרט  ,מספק
ה איפיון ,ה יישום וההטמעה  .המכללה אינה מתחייבת לרכוש את הרישיו נות
מן המציעים בהליך זה.
בסעיף זה יפרט המציע את הצעת המחיר לרכישת זכויות שימוש (רישיונות)
נדרשים לסוגי המשתמשים השונים.
סוג רישיון

מספר
מחיר רישיון
משתמשים צפוי
שלב א

סה"כ

סה"כ
שלב ב

סה"כ
שלב ג

סה"כ
מחירי הרישיון יהיו סופיים וקבועים וישולמו לפי כמויות הרישיונות המסופקים בפועל.
תנאי תשלום "שוטף  "16+יום מיום קבלת הרישיונות בפועל או ממועד קבלת החשבונית
ואישורה ,המאוחר מביניהם.
 .2עלות תחזוקה שוטפת לאחר תקופת האחריות
בסעיף זה מתבקש המציע להציע הצעת מחיר לביצוע שירותי התחזוקה השוטפת לאחר תום
תקופת האחריות בהתבסס על  SLAהמפורט בסעיף  1.1.6בטבלת הצרכים.
על המציע להציע מחירים בהתאם למתכונת שתפורט להלן ,לגבי כל סוג שרות שבגדר שירותי
התחזוקה השוטפת.
המכללה רשאית ,אך אינה חייבת ,להזמין מהמציע את ביצועם של שירותי התחזוקה השוטפת,
כולם או חלקם .התמורה בגין שירותי התחזוקה השוטפת תשולם רק אם וכאשר המכללה תדרוש
את ביצועם ,וכנגד ביצועם בפועל ע"י המציע.
בנוסף ,על המציע לפרט מחיר תחזוקה עבור הרישיונות.
 oתחזוקת רישיונות :פירוט הצעת המחיר עבור רישיונות ליצרן החבילה בהתאמה לטבלה
המפורטת בסעיף  2לעיל בעלות רכישת הרישיונות .
 oתחזוקת התאמות התוכנה :פירוט הצעת המחיר עבור פיתוחים ,במידה ויידרשו.
 oתחזוקה עבור אחר (פיתוחים אם נדרש).
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נספח ה
תאריך:
לכבוד:

סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות
דרך נמיר  ,141ת"א ע"ר 1-663665-56
[להלן"המכללה" או "המזמין"]
הנדון :אישור על קיום ביטוחי הספק
חברה לביטוח בע"מ מצהירים כי ערכנו עבור
אנו החותמים מטה
ו/או מי מטעמו
(להלן :״הספק״) את הביטוחים המפורטים להלן ,בקשר להסכם שירותי איפיון ,יישום והטמעה של
מערכת  ERPשל פריוריטי
(של חברת אשב"ל) עבור המכללה (להלן" :המערכת") (להלן" :השירותים")
שני התאריכים נכללים (להלן
ועד ליום
וזאת לתקופה המתחילה ביום
"תקופת הביטוח" )

 .ביטוח אחריותו של הספק,
 .1ביטוח אחריות מעבידים – פוליסה מספר
על פי כל דין ,כלפי כל העובדים ועובדי מי מטעמו ,בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק שכלי ו/או
נזק נפשי ו/או מחלה לכל העובדים ו/או המועסקים על ידו תוך כדי ו/או עקב העסקתם ו/או
עבודתם בקשר למתן השירותים בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של ₪ 26,666,666
למקרה אחד ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח לא יכלול כל חריג ,סייג או הגבלה
בדבר חבות כלפי עובדים המסופקים על ידי חברות כוח אדם ,קבלנים ,קבלני משנה
ועובדיהם .הביטוח לא יכלול כל חריג סייג או הגבלה בדבר חבות בגין שעות עבודה ,פרעות,
שביתות ,הפרעת הסדר הציבורי .הביטוח יורחב לכסות את חבות "המזמין" ו/או מנהליו ו/או
עובדיו ו/או מי מטעמו ,היה ויטען כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הספק ו/או
מי מטעמו.
 .ביטוח אחריותו של
 .2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -פוליסה מספר
הספק ,על פי כל דין ,לנזק שנגרם לצד שלישי כלשהו ,בכל שטח מדינת ישראל והשטחים
המוחזקים בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של  ₪ 1,666,666למקרה אחד ובסה"כ
לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח לא יכלול כל חריג ,סייג או הגבלה לעניין רכוש המזמין
הנמצא בחזקתו ו/או בפיקוחו ו/או בשליטתו ו/או בהשגחתו של הספק ו/או רכוש שפועלים
בו.
 .בגין אחריותו של הספק ,על

 .3ביטוח אחריות מקצועית  -פוליסה מספר

פי כל דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין מעשה או
מחדל מקצועי מצד הספק ו/או עובדיו ו/או של כל מי מהבאים מטעמו בכל הקשור במישרין
או בעקיפין לביצוע ההסכם במסגרת מתן השירותים ו/או ביצוע העבודות נשוא אישור זה.
בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של  ₪ 6,666,666למקרה אחד ובסה"כ לתקופת ביטוח
שנתית .הביטוח לא יכלול כל חריג סייג או הגבלה לחבות כלשהי שעשויה לחול והנובעת מאי
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יושר ,חריגה מסמכות בתום לב ,השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח ,אובדן מסמכים,
הוצאת דיבה ,אחריות נושאי משרה בגין השירותים הניתנים ,זיהום ,נזק כספי או פיננסי,
התחייבות על פי הסכם ,ערבות,ו/או בשל הפרת זכויות קניין רוחני ,הפרה של חובת הסודיות
ו/או הפרה של חוק הגנת הפרטיות .כן מובהר כי הביטוח אינו כולל חריג בדבר פגיעה ו/או נזק
למאגרי מידע ,לתוכנה ,לחומרה ,לאתרי אינטרנט  .הביטוח כולל תקופת גילוי בת  12חודשים
מתום תוקף הביטוח ,אשר יכנס לתוקפו במקרה של ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה
או אי חידושה ,אלא אם ערך הספק ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף
זה .הביטוח כאמור כולל תאריך רטרואקטיבי שאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של
הספק ו/או מי מטעמו בקשר להסכם זה.

כל הביטוחים כוללים תנאים מפורשים כדלקמן:
 )1שם המבוטח בכל הפוליסות יכלול את סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך
לטכנולוגיה ולאמנויות
ו/או הבאים בשירותו (להלן" :המבוטחים הנוספים")

ו/או הבאים מטעמו

 )2היקף הכיסוי בביטוחים למעט בביטוח אחריות מקצועית אינו נופל מהכיסוי
הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כפוליסת "ביט" ,בהתאמה לכיסוי הביטוח
המפורט לעיל ,על פי הנוסח הקיים למועד עריכת הביטוחים על כל ההרחבות
הכלולות בפוליסות.
 )3אי קיום תנאי הפוליסות וההתניות בתום לב על-ידי הספק ו/או מי מטעמו ,לא
תגרע מזכויות "המבוטחים הנוספים" לקבלת שיפוי על פי הפוליסות.
 )4כל סעיף בפוליסות (אם יהיה כזה) ,המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי
את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי "המבוטחים
הנוספים".
 )5הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי "המבוטחים
הנוספים" ,ומבטחו של הספק מוותר על הזכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר
שיתוף בביטוחי "המבוטחים הנוספים" .המבטח מוותר על כל זכות המוקנית לו
על פי סעיף  51לחוק חוזה ביטוח התשמ"א – .1161
 )1הספק לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות
בביטוחים המפורטים לעיל .אנו מאשרים כי אי תשלום ההשתתפות העצמית לא
יהווה עילה לאי טיפול בתביעה.
 )6הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף כלפי "המבוטחים
הנוספים" ,ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי
שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
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 )6הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או כל הבאים מטעמו בגין תביעה שתוגש
כנגד מי מהם ו/או אחריותם למעשי או מחדלי הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו,
בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל
אחד מיחידי המבוטח.
 )1המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לצמצם את היקפם ו/או שלא
לחדשם ,אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות
כן  16יום לפני כניסתו של ביטול הביטוח ו/או צמצום הכיסוי הביטוחי.

שם החותם

תפקיד החותם

חתימת המבטח

32

חותמת המבטח

תאריך

נספח ו'
כתב ערבות בנקאית [חוזה]
שם הבנק .......................................
מספר טלפון ......................................
מס' פקס' ...........................................
לכב'
מכללת סמינר הקיבוצים
תל אביב
הנדון :ערבות מס' ..................................
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של [ ₪ 46,666במילים :ארבעים אלף שקלים חדשים]
שיוצמדו למדד המחירים לצרכן מתאריך :חתימת ההסכם _________ [תאריך תחילת תוקף הערבות]
אשר תדרשו מאת [ ...............................להלן "החייב"] בקשר התקשרות בחוזה למתן שירותי רישוי,
יישום והטמעת פריוריטי ,בהתאם למכרז פתוח מספר .............................
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר
רשום ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד
לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך  ....................עד תאריך ..............................
דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לבנק  /חב' הביטוח .................................................סניף הבנק מס'
 .......................שכתובתו/ה.........................................................
ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

..........................
חתימה
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........................
חותמת

נספח ז'

התחייבות לשמירת סודיות
ידוע ל[.......................................להלן 'הקבלן'] כי במהלך תקופת ההסכם ו/או ההתקשרות בין
המכללה [להלן 'המזמין] ו/או התקופה בה יבצע הקבלן את השירות ו/או יספק מוצרים כלשהם
למזמין [להלן 'התקופה'] ,הגיע או עתיד להגיע לידי הקבלן או להיחשף בפני הקבלן מידע סודי של
המזמין ,בין במישרין ובין בעקיפין ,כן ידוע לקבלן כי מידע סודי זה חיוני לפעילותו של המזמין
ובפיתוחו ובהשגתו הושקעו על ידו משאבים רבים .על רקע דברים אלה ,הקבלן מסכים ומתחייב
בזאת כדלקמן:
.0

שמירת סודיות

א .בתקופה ובכל עת אחריה ,הקבלן ישמור בסודיות ובנאמנות כל מידע סודי כהגדרתו בסעיף 2
להלן ,ולא יגלהו לכל אדם  /או גוף מחוץ למזמין ו/או לעובדים של החברה ו/או של המזמין
שהמידע אינו נחוץ לצורך מילוי תפקידם ,ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של המזמין.
ב .כל מידע סודי הנו ויהיה רכושו וקניינו הבלעדי והמלא של המזמין ו/או של מי שהוא יורה
ותהיה לו בעלות בלעדית בכל הזכויות המהווים חלק מהמידע הסודי ללא כל תמורה לקבלן
ו/או לי מטעמו ו/או לעובדיו.
ג .במקרה של סיום ההתקשרות ו/או ההסכם בין הצדדים מכל סיבה שהיא ,הקבלן ימסור מיד
למזמין ללא צורך בקבלת דרישה לכך ,את כל המידע הסודי המצוי בידו ו/או בידי עובדיו ו/או
בידי מי מטעמו ו/או בשליטתו באותה העת ולא ייקח עמו כל עותק ,תעתיק או שחזור ממנו
וכן ימסור למזמין כל מידע וכל סיוע אחר שיידרש בקשר עם כל הנושאים הנזכרים בסעיף זה
על סעיפיו הקטנים.
ד.

לנהוג כמתחייב מחוק הגנת הפרטיות התשמ"א ( )1161והתקנות שהותקנו על פיו.

ה .לא לפרסם בכל דרך שהיא הסכם זה ו/או דבר קיומו ו/או את העובדה שקיימת התקשרות
כלשהיא בין המזמין לבין הקבלן ו/או שהקבלן מספק שירותים למזמין אלא לצרכי הסכם זה,
וכן הקבלן לא יעשה כל שימוש בשם המזמין בכל דרך נוספת או אחרת ולא ייצג את המזמין
או יתחייב בשמו לכל דבר ועניין.
.3

מידע סודי -הגדרתו ותיאורו

'מידע סודי' או 'המידע הסודי' לצורך הסכם זה ו/או ההתקשרות בין הצדדים משמעו:
א .ידע הנוגע לתחומי פעילויות המזמין בהם הוא עוסק כיום או עשוי לעסוק בעתיד ,והוא יכלול,
בין השאר ,מידע בגין ו/או בקשר לשירות ,מידע על עסקיו ,ארגונו ,משאביו ,כוח-האדם
שברשותו ,נהליו ,מערכות המידע שלו ,תנאי השכר הנהוגים בו ,וכל המידע הנוגע לשיווק,
רשימת עובדים ,אורחים ,מועסקים ,ספקים ,סוכני הפצה ,תכנון ,פיתוח מוצר קיים ו/או
עתידי ,נתונים מסחריים ,נתונים כספיים ,מידע על תהליכים שונים אחרים ,תוכניות שיווק
אסטרטגיות ואחרות ,תחזיות ,רשימות של לקוחות ,שרטוטים ,תוכנות ,מפרטים ,מסמכים
שברשות המזמין; ואולם כל מידע כאמור שהפך לנחלת הכלל לא ייחשב עוד 'מידע סודי'
[אלא אם הפך לנחלת הכלל כתוצאה מהפרת התחייבות הקבלן או מי מטעמו לשמירת סודיות
או כתוצאה מהפרת התחייבות לשמירת סודיות על ידי מי מעובדי הקבלן כיום או על ידי
עובדיו בעבר].
ב .הקבלן ו/או עובדיו ישמרו בסודיות ולא יעבירו מידע כלשהוא שהגיע אליהם בין בכתב ובין
בעל-פה ו/או בכל דרך אחרת  ,לרבות בדרך של מסמכים ,שרטוטים ,נוסחאות ,מפרטים
משוואות ,תיקי ייצור ,תיעוד תוכנה ,תוכנה ,חומרה ,סרטים מגנטיים דיסקטים ,דיסקים וכל
דרך אחרת או אמצעי אחר כלשהוא ,של העברת המידע.
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.3

שונות

א .כל התחייבויות הקבלן דלעיל תחולנה ,במידה שווה על עובדיו ,מי מטעמו ,שלוחיו וכל מי
שבא במקומו ו/או באישורו ו/או מטעמו ,ו/או בשליחותו .הקבלן ידאג להחתים את עובדיו
ו/או מי מטעמו על הצהרה דומה.
ב .כל התחייבויות הקבלן דלעיל תחולנה ,במידה שווה ביחס לכל הקמפוסים והסניפים של
המזמין.
ג .הננו מצהירים כנציגים מורשים מטעם הקבלן ,כי קראנו בעיון כתב זה ,כי הבנו את תוכנו,
את התחייבותו של הקבלן על פי כתב זה ואת חשיבותו למזמין ,ואנו מקבלים על עצמנו בשם
הקבלן את ההתחייבויות המפורטות בו במלואן.
לראיה באנו על החתום:
...................................
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