מכרז פומבי  – 01/2016מסמך הבהרות
והודעה על דחיית מועד הגשת ההצעות
פנייה לקבלת הצעות עבור אספקת
חבילת תוכנות אדובי כולל רישוי
הודעה על דחיית המועד להגשת ההצעות:
עקב חופשת הפסח ופרסום התשובות להבהרה ביום ,1.5.16
המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום שני 9.5.16 ,בשעה
.12:00

 .1סעיף  3.1להסכם
ההתקשרות תאריך תחילת
הרישוי:
תוקף ההסכם אינו יכול
להיות בתאריך 24.04.2016
שהינו תאריך בדיעבד .מועד
כניסת הרשיון לתוקף הוא
מועד אישור הקונסולה וזו
תאושר רק לאחר שתפתח
על ידי המשווק הזוכה בתום
המכרז

לאור מדיניות אדובי ,תאריך תחילת הרישוי יהיה  3ימי עסקים לאחר ביצוע
ההתקשרות בפועל בין המכללה לספק הזוכה.

 .2רכישת מסמכי המכרז -
אין מקום לגביית  ₪ 500דמי
מכרז מאחר שמדובר במכרז
שאמור להיות מכרז סגור
ולא על פי נורמות וכללי חוק
המכרזים ,מאחר ולא כל
ספק יכול להגיש בקשה אלא
רק מספר מצומצם של
ספקים שמורשים למכור
תוכנות אדובי
 .3ביטוח -אין מקום לחלק
הביטוחי ,בפעם הקודמת
לפני כשלוש שנים הורדתם
את החלק העוסק בסעיף
הביטוחי ,מאחר שהוא אינו
כולל שום חבות מוצר ו/או
צד ג' ו/או חבות אישית של
מי מן המציעים .מדובר
ברישוי שמבוצע ע"י אדובי
העולמית ולא המשווקים,
כמו כן אין במכרז שום
איזכור לגבי שירות ו/או
תמיכה שתעשה ע"י מי מן
המשווקים כך שגם כאן
הסעיף הביטוחי בטל
בשישים

עלות המכרז תיוותר ללא שינוי.

המציע רשאי להעביר הצעת מחיר הכוללת ביטוח כנדרש על ידי המכללה והצעת
מחיר שאינה כוללת את עלות הביטוח .כמו כן המציע יכול לפרט בנפרד את עלות
הביטוח הנדרשת למכללה .למכללה קיים שיקול הדעת הבלעדי האם לקבל הצעה
הכוללת ביטוחים או הצעה שאיננה כוללת ביטוחים.
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 .4תנאי התשלום בפעם
הקודמת הופחתו לשוטף +
.60גם משרדי ממשלה
משלמים כיום בתוך 30
ימים מיום קבלת
החשבונית ,לכן יש להקל גם
כאן
 .5סעיף  3.2להסכם
ההתקשרות  -שמירת
המחיר לארבע וחצי שנים
איננה אפשרית .האפשרות
היחידה לשמירת מחיר (עד
שלוש שנים) הינה באמצעות
חתימת הסכם לשלוש שנים
מראש ותשלום התמורה
עבור ההסכם לשלוש שנים
 .6סעיף  3.3להסכם
ההתקשרות  -ביטול
ההסכם הינו בכפוף לתנאי
חברת אדובי .ביטול הסכם
ישא בקנסות היציאה
המתאימים שיחושבו על
בסיס תקופת ההסכם
שנותרה .אין המשווק יכול
להסכים לביטול ההסכם
אלא אם חברת אדובי
מאשרת זאת בכפוף לתנאיה
 .7סעיף  3בנספח ד' – נספח
התמורה  -לא ניתן לאשר
הקטנה של הכמויות מבלי
להעלות את המחיר בתקופת
ההסכם ו/או בזמן חידוש
ההסכם

תנאי התשלום ישונו ל "שוטף ."60+שמורה למציעים האפשרות להציע מחיר
מוזל עבור תנאי תשלום קצרים מאלו.

לפי סעיף  3.1להסכם ההתקשרות ,תקופת ההתקשרות על פי הסכם ההתקשרות
תהיה עד ליום .30.9.2017
סעיף  3.2להסכם ההתקשרות יתוקן כדלקמן:
"הצדדים יהיו רשאים בהסכמה ,להאריך הסכם זה לעוד תקופה בת שלוש שנים,
באותם תנאים (בצירוף הפרשי הצמדה) ,לרבות תנאי התשלום והמחירים הכלולים
בנספח ג' .סך כל תקופות ההתקשרות לא יעלו על ארבע שנים וחצי".
בסוף סעיף  3.3להסכם ההתקשרות יתסווף" :ביטול ההסכם כאמור לעיל הינו
בכפוף לתנאי חברת אדובי".

הסעיף יישאר כמות שהוא .התיקון בסעיף  3.2להסכם ההתקשרות כמפורט לעיל
נותן מענה מתאים.

2

