סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות [ע"ר]

מכרז פומבי מס' 64102/
פנייה לקבלת הצעות לחידוש רישוי מוצרי מיקרוסופט

דצמבר
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102/

הזמנה להציע הצעות עבור חידוש רישוי מוצרי מיקרוסופט
מכרז פומבי מס' 64102/
כללי
.1

סמינר הקיבוצים  -המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות ע"ר [להלן 'המכללה'] פונה בזה בדרך
של מכרז פומבי לקבל הצעות לחידוש הסכם רישוי מוצרי מיקרוסופט [להלן' :הציוד'] ,על פי תנאי
מכרז זה ,הסכם ההתקשרות והנספחים.

.2

הציוד והתנאים המבוקשים מפורטים בהסכם ובמפרט ,שמצורפים כנספחים ב' ו -ג' למסמכי מכרז
זה.

.3

המחיר יכלול את כל ההיטלים ,הביטוחים ,המיסים (מלבד מע"מ) ,עלויות ההובלה וכל העלויות
הנוספות הנדרשות לחידוש הרישיונות על פי מסמכי המכרז.

.4

ההתקשרות היא לשנה ,עם אופציה השמורה למכללה להארכת תוקף ההתקשרות בשנה נוספת כל
פעם .סך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על שלוש שנים.

.5

המועד הדרוש למתן השירותים :מיידי

.6

מקום אספקת הציוד :מכללת סמינר הקיבוצים – דרך נמיר  141ת"א ורח' שושנה פרסיץ  3ת"א.

מסמכי המכרז והבהרות
.7

מסמך זה והמסמכים המפורטים מטה ייקראו להלן גם 'מסמכי המכרז' ,כדלקמן:
7.1
7.2
7.3
7.4
7.7
7.6

טופס הצעה למכרז  -נספח א';
תצהיר המציע נספח א';1-
נוסח הסכם עם הזוכה על נספחיו – נספח ב';
מפרט הציוד ומחירים בשני הקמפוסים – נספח ג';
נוסח אישור ביטוחים  -נספח ד';
התחייבות לשמירת סודיות – נספח ה'

.8

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי המכללה ביחידת הרכש של המכללה בדרך נמיר  141ת"א
החל מיום חמישי ה 27412414 -תמורת [ ₪ 755שלא יוחזרו]  .התשלום ייעשה באמצעות טופס
רישום להגשת מכרזים בכתובת .http://www.smkb.ac.il/bidding/submission-tenders-form
שכתובתו:
המכללה
של
האינטרנט
באתר
גם
מתפרסמת
זו
הודעה
.http://www.smkb.ac.il/bidding

.1

על המשתתף במכרז לקרוא בעיון את כל מסמכי המכרז ,לרבות נספחיו ,להשתתף במפגש המציעים,
ולערוך את כל הבדיקות והבירורים הנראים לו נחוצים ,לרבות הצגת שאלות למכללה ,כדי להכיר
ולהעריך את ההתקשרות ואת ההסכם על כל פרטיהם ,והכל בטרם הכנת הצעתו והגשתה למכללה.
לאחר הגשת ההצעות המציע ייראה כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו ,וכמי שערך כל
בדיקה שהיתה נחוצה לו לשם הכנת ההצעה והגשתה ,ולא תישמע עוד טענה מצד המשתתף בדבר
טעות ו4או הטעיה ו4או פגם כלשהו ו4או אי ידיעה ו4או אי הבנה של פרט כלשהו לגבי כל העניין
הקשור במכרז זה על נספחיו וכיו"ב טענות.

 .15אשת הקשר למכרז מטעם המכללה היא ורד מרציאנו מנהלת הרכש [טל'  53-6152313פקס' 53-
 6116168מייל  .] Vered.Marciano@smkb.ac.ilניתן להפנות שאלות והערות בכתב בלבד עד לא
יאוחר מיום  1.1.2517בשעה  .12:55תשובות לשאלות והערות ,ככל שיינתנו ,יפורסמו באתר בלבד
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עד ליום  .6.1.17אחריות המציעים לוודא קבלת המענה לשאלות ,ולצרפם למסמכי המכרז כשהם
חתומים.
 .11המכללה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לאחר פרסום המכרז ,להודיע על תיקונים ,הבהרות ,שינויים
ותוספות בתנאי המכרז ,ומעת שהודיעה על כך באתר האינטרנט של המכללה ,יהוו אלה חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז .המציע יצרף למסמכי הצעתו את הודעת המכללה וכל מסמך שהוסף כאמור,
כשהם חתומים בחתימתו.
 .12לוח הזמנים של המכרז
27.12.14
1.1.17
בשעה
12:55
6.1.17
8.1.17
בשעה
12:55

מועד פרסום המכרז
מועד אחרון להצגת שאלות הבהרה
מועד אחרון לקבלת תשובות
מועד אחרון להגשת ההצעות
 .13תנאי הסף למכרז:

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

המציע המציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו
( 1176תעודת התאגדות ,רישום כעוסק מורשה של מע"מ ,אישור על ניהול ספרים וניכוי
במקור של מס הכנסה) וכל מסמך נוסף הנדרש ע"פ חוק זה.

13.2

המציע הינו משווק מורשה של חברת מיקרוסופט והמציא אישור על כך.

13.3

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

 .14התחרות במכרז
התחרות במכרז בין המשתתפים שיעמדו בתנאי הסף ,תהיה על הצעת המחיר הנמוכה ביותר
המוצעת עבור חידוש רישוי מוצרי מיקרוסופט ,ע"פ המפורט בנספח ב' ו -ג' למסמך זה.
לשימת ליבם של המציעים ,בטבלה נספח ג' קיימים  4מוצרים ,אשר קיימת למכללה האופציה
לרכישתם (להלן" :מוצרי האופציה") .המכללה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לשקלל גם את
נתוני המחירים בגין מוצרי האופציה לצורך בחינת וקביעת הצעת המחיר הנמוכה ביותר.
 .17הוראות כלליות
17.1

ההצעה תכלול את כל המסמכים כמפורט בסעיפים  7ו 13 -לעיל וסע'  16להלן ,והמציע
ימלא בדייקנות ובשלמות את כל הטעון מילוי על ידו.

17.2

כל שינוי ו4או תוספת ו4או השמטה שייעשו בכל דרך שהיא באחד או יותר ממסמכי המכרז,
עלול להביא לפסילת ההצעה ,לפי שיקול דעתה של מכללת סמינר הקיבוצים.

17.3

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
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פרטים כלשהם בקשר להצעה ,בכל מועד ,לרבות השלמות ו4או הבהרות למסמכים
הנדרשים להוכיח את עמידת המציעים בתנאי הסף במכרז זה.
17.4

על המציע למלא בקפדנות בהדפסה או בכתב יד ברור את כל הפרטים הדרושים בהצעה
למכרז ,ולחתום כדין על כל אחד ואחד מהעמודים של ההצעה ושל כל אחד ואחד ממסמכי
המכרז .הצעה שלא נחתמה כנדרש עלולה להיפסל ,לפי שיקול דעתה של המכללה.

17.7

המכללה תהיה רשאית לבצע תיקונים בהצעת המחיר בה יופיעו טעויות חישוב.

 .16צירוף מסמכים להצעה
המציע יצרף להצעה את הפרטים והמסמכים הבאים:
16.1

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

16.2

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;

16.3

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

16.4

התחייבות לשמירת סודיות – נספח ה'.

16.7

כל המסמכים המוכיחים עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף .13

16.6

כל תשובות המכללה להסתייגויות ו4או לבקשות ההבהרה ,ככל שתהיינה כאלה – חתומות
על ידי המציע.

16.7

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

 .17הצעה של מציע שלא יצרף את כל המסמכים והאישורים המפורטים בסעיף  16לעיל להצעתו עלולה
להיפסל ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של מכללת סמינר הקיבוצים.
 .18מכללת סמינר הקיבוצים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מכל משתתף4מציע במכרז בכל שלב של
המכרז מסמכים נוספים ,מענה לשאלות ו4או הבהרות להצעתו ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של
המכללה.
 .21המציע 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.
שימת ליבם של המציעים מופנית לסעיף הביטוח [סעיף  ]20בהסכם.
כמו כן ,המציעים נדרשים בזאת לעיין היטב בהוראות הסכם ההתקשרות ולרבות בדרישות
הביטוח .ככל שקיימות למציעים 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.
כמו כן ,המציעים נדרשים להגיש הן הצעה כספית הכוללת בחובה את הוצאות הביטוח ,והן הצעה
כספית שאיננה כוללת ביטוח .המכללה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,תהיה רשאית להחליט איזו
הצעה מן השתיים לקבל.

4

 .25חתימת ההצעה תבוצע כמפורט להלן:
25.1

על המציע לחתום על כל עמוד מעמודי מסמכי המכרז ,לרבות הסכם ההתקשרות על נספחיו,
בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה מטעמו.

25.2

ההצעה המוגשת על ידי יחיד ,תיחתם על ידי המציע בצירוף שמו המלא ,מס' ת.ז ,.כתובת
מלאה ,ומספרי טלפון ,נייד ,דוא"ל ופקס'.

25.3

הצעה 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.

25.4

ההצעה מוגשת על ידי חברה בע"מ או עמותה תיחתם על ידי מורשי החתימה בשם
החברה4העמותה .בנוסף ,יימסר גם שמו המלא ,מס' ת.ז ,.כתובת מלאה ,ומספרי טלפון,
נייד ,דוא"ל ופקס' של אחד המנהלים.

 .21כל 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.
 .22ההצעה למכרז תוגש בשני עותקים מלאים וזהים ,במעטפה סגורה ,עליה יירשמו שם המכרז ומספרו
בלבד ,ללא כל סימן זיהוי של המציע .הצעת המחיר תוגש במעטה חתומה נפרדת שתוכנס למעטפת
ההצעה.
 .23יש להגיש את ההצעות ,כמפורט לעיל ,במסירה ידנית בלבד ,לתיבת המכרזים במחלקת הרכש לא
יאוחר מיום  8.1.17בשעה  .12:55אין להגיש הצעה באמצעות הדואר או הדוא"ל או בפקסימיליה,
והצעה כאמור תיפסל.
הצעה שתוגש לאחר מועד זה ,לא תובא לדיון.
 .24המכללה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בכל
עת לפני חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות ,ובלבד שהודעה על כך תפורסם.
 .15לשימת ליבכם ,על ההצעה הכספית להתייחס לכל אחד מן הרכיבים בנספח המחירים נספח ג'.
הצעה שאינה מלאה עלולה להיפסל ,לפי שיקול דעתה של המכללה.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,במידה שמי מהמציעים לא יציע מחיר לפריט אחד או יותר במסגרת
הצעתו (להלן" :ההצעה החסרה") ,תהיה המכללה רשאית בלבד ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ולצורך
בחינת ההצעה ,לראות כאילו הציע אותו משתתף עבור אותו פריט את המחיר הגבוה ביותר שהוצע
על ידי מי מהמציעים המשתתפים בפנייה .אולם יודגש :זכתה ההצעה החסרה ,תחושב התמורה
המגיעה לבעליה בגין אותו פריט על בסיס המחיר הזול ביותר שהוצע לפריט זה על ידי מי
מהמשתתפים ,ואף משתתף בפנייה ,לרבות הזוכה ,לא יהיה רשאי להעלות כל טענה בקשר עם כך.
 .26מגיש הצעה ייראה כמי שהצהיר על כך שהצעתו תקפה למשך  15יום מהמועד האחרון להגשת
ההצעות.
 .27המכללה 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.
 .28בנוסף 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.
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 .21המכללה תהיה רשאית לבחור ,בנוסף לזוכה ,גם מציעים כשירים ,והיא תהיה רשאית להתקשר עם
מי מהם במקרה בו הזוכה לא ימלא אחר התחייבויותיו כמפורט בסע'  35להלן ו4או במידה שתחליט
לעשות כן בנסיבות שיחייבו זאת גם לאחר מכן.
 .35מציע שייקבע כזוכה במכרז ,יהיה חייב בין היתר:
35.1

לחתום על הסכם ההתקשרות בנוסח המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז בשינויים
המחוייבים ,וכן על יתר המסמכים המתחייבים מהזכייה במכרז ומההתקשרות עם
המכללה ,בתוך  2/יום ממשלוח ההודעה אליו על דבר זכייתו במכרז; וכן,

35.2

להמציא למכללה אישור ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח בעלת מוניטין בנוסח נספח
ד' ,בתוך  7ימים מיום משלוח ההודעה למציע על זכייתו במכרז .האמור בסעיף זה יחול ככל
שהמכללה החליטה לקבל את הצעת המציע הכוללת ביטוח.

35.3

אם לא יעמוד המציע שנקבע כזוכה בהתחייבויות אלה ,תהיה המכללה פטורה מכל
התחייבות כלפי המציע.

 .31המכללה 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 ו4או 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.
 .32ה מכללה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי ו4או 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.
 .33המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבקש הצעה4ות משופרות [ ]best & finalו4או לנהל משא ומתן
ו4או לערוך הליך4הליכים 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 ו4או מידע
נוסף ,כפי שייקבע על ידי המכללה ,טרם בחירת ההצעה הזוכה.
 .34ניהול משא ומתן עם המציעים – המכללה רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים אשר יאושרו על
ידי ועדת המכרזים ,בהתאם לתקנה  12לתקנות חובות המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה
גבוהה) ,תש"ע – .2515
 .37בנוסף ,המכללה תהיה רשאית לחלק את השירותים נשוא המכרז לפי שיקול דעתה המוחלט ,בין
מספר מציעים.
 .36המכללה תיחשב כמי שהתחייבה התחייבות כלשהי כלפי מציע כזוכה במכרז ,אך ורק לאחר שנחתם
בינה לבין אותו מציע הסכם4הזמנה ,שעליו חתמו מטעם המכללה מורשי החתימה שלה .מסמך
אחר ו4או החלטה אחרת של גוף כלשהו ,לרבות של ועדת המכרזים ,לא יחייבו את המכללה באופן
כלשהו.
 .37מודגש ,כי על הזוכה לספק את הציוד4שירות לשביעות רצון המכללה ,על פי הוראות ההסכם
שייחתם בינו לבין המכללה ונספחיו .מובהר בזאת כי המכללה תהא זכאית לבצע בכל עת כל שינוי
בהיקף רכישת הציוד לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתחשב באילוצי התקציב שלה.
 .38בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז ,יגברו הוראות ההסכם נספח ב' ונספח ג'.
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 .31המציעים לא יוזמנו ולא יורשו להשתתף בישיבת פתיחת ההצעות שהוגשו במכרז או בכל ישיבה
אחרת שלה.

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 מס' ....................
.1

אני4אנו 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

הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם ,שאלנו את השאלות כפי שמצאנו לנכון וקיבלנו עליהן
תשובות ,ובדקנו את כל הנושאים שיש בהם כדי להשפיע על הצעתנו ועל התחייבויותינו אם נזכה
במכרז ,לרבות הכדאיות הכלכלית של ההתקשרות ,וכן את מסמכי ההבהרות למכרז וכל שינוי
שנעשה בתנאיו בגדר ההליך.

.3

אנו מודעים לכך שהמכללה רשאית וזכאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לשנות את היקף
ההתקשרות בכל דרך ,ולא נהיה זכאים לכל פיצוי שהוא.

.4

תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע השירותים נשוא המכרז ,ידועים ומוכרים
לנו ,וכי בהתאם לכך קבענו את הצעתנו.

.7

התמורה הנדרשת על ידי המציע הינה כמפורט בנספח ג' .ידוע לי כי אני נדרש להגיש הן הצעה
הכוללת ביטוח והן הצעה שאיננה כוללת ביטוח .המכללה תהיה רשאית להחליט ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,איזו הצעה לקבל.

.6

מוסכם כי המחירים המפורטים בהצעתנו מהווים תמורה מלאה ,סופית ומוחלטת למילוי כל
התחייבויות המציע על פי הסכם זה ,ולרבות נשיאה בכל העלויות ,מכל מין וסוג שהוא הכרוכות
במתן השירותים במלואם ,לרבות ביטוחים תשלומים לעובדים ,עבודה וחומרים ,תשומות ,ציוד
תקורה והנהלה ,הוצאות מיוחדות ,כלליות ואחרות ,לרבות מיסים ,אגרות ו4או היטלים וכל תשלומי
חובה אחרים ,אישורים ,רישיונות ,וכל עלות אחרת ו4או הוצאה אחרת בקשר עם ביצוע השירותים
וכיו"ב.

.7

כל המחירים הנקובים בהצעתנו ו4או בכל מקום אחר כוללים רווח הוגן שקבענו לעצמנו ,וממלאים
את כל דרישותינו ואת כל הדרוש למתן כל השירותים ולמילוי כל אחת מהתחייבויותינו לפי כל אחד
ממסמכי המכרז.

.8

אין למציע ולא תהיינה לו טענות כלשהן בקשר עם התמורה ,והוא לא יהיה זכאי לתשלום אחר בגין
ביצוע השירותים נוסף לתמורה .אנו מאשרים כי לא נציג כל תביעה ולא נטען כל טענה לכל תוספת,
בכל עניין הקשור לשירותים ולהיקפם ,ובכלל זה כי לא נציג כל תביעה ולא נטען לכל תוספת למחירי
שעות פיתוח ,התאמות של מערכות ומודולים ו4או שינוי מכל סוג שהוא ולא נטען לכל תוספת
למחירי המערכות ,מכל סיבה ,לרבות עקב אי הבנה או אי ידיעה שלנו ,אלא אם מצויין בהסכם
ההתקשרות במפורש אחרת.

.1

תנאי התשלום :התשלום בתוספת מע"מ יתבצע בתנאי תשלום "שוטף  "15 +יום ממועד קבלת
אישור בכתב אודות הענקת הרישיונות ו4או ממועד קבלת החשבונית ,לפי המאוחר מביניהם.
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.15

תנאי ההצמדה של התמורה :המחירים יהיה צמודים לשער הדולר היציג של ארה"ב ,כפי שהוא
מתפרסם על ידי בנק ישראל.
שער הבסיס יעמוד על .₪ 4 = $1
השער הקובע לתשלום הוא השער הידוע ביום הוצאת החשבונית.

.11

מועד אספקת השירות – הספק מתחייב לשלוח למזמין חוזה לחתימה בתוך ( 3שלושה) ימי עסקים
מיום ההזמנה .הספק מתחייב לעדכן את הרישום במיקרוסופט ,וכן לוודא כי אתר הרישיונות
הרשמי של מיקרוסופט (להלן" :האתר") יתעדכן בפרטי הרישיון החדש או השינויים הנדרשים
ברישיון ,וזאת בתוך ולא יאוחר מ( 7 -שבעה) ימי עסקים מיום החזרת המסמכים חתומים על ידי
המזמין לספק (או למיקרוסופט במקרה של חתימה דיגיטלית).
בנוגע לציוד מדיה פיזית (כגון דיסקים וכד') ,ככל שיידרש – הספק מתחייב לספק את הציוד בתוך
 47יום קלנדריים ממועד ההזמנה.

.12

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 ,וכי בהתאם לכך אני מציע בזה לבצע רישוי של מוצרי מיקרוסופט,
ומציע במכרז את ההצעה הכספית המפורטת בנספח ג'.

.13

המציע מצהיר בזאת כי:
א .אני מסוגל ,מכל בחינה שהיא ,לבצע את כל הדרישות ו4או ההתחייבויות על פי הוראות
המכרז.
ב .המחירים שמפורטים בהצעתי ,הכל כפי שנרשם על ידי בהצעתי על פי תנאי המכרז ,כוללים
תקורה ורווח קבלני.
ג .ידוע לי כי המכללה זכאית לחלק את השירותים בין ספקים ,לפי שיקול דעתה.

.14

הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  15יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת
ההצעות.

.17

לא ידוע לי על כל קושי כספי או כלכלי או אחר שהמציע צפוי לו.

.16

אם יחול שינוי בהצהרותיי או שינוי מהותי כלשהו במצבי ו4או 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 ו4או כל הסכם.

.17

אם הצעתי תתקבל ואזכה במכרז ,הנני מתחייב לחתום על ההסכם וכל המסמכים הנלווים לו בתוך
 14ימים מיום שתישלח לי ההודעה על זכייתי (אישור ביטוחים חתום יוגש למכללה בתוך  7ימים
ממועד ההודעה על הזכייה) ,ולמלא אחר כל התחייבויותיי ,כמפורט בהסכם ובנספחיו ועל פי
הוראות כל דין .במידה שלא אעשה כן ידוע לי ,כי המכללה תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז.

.18

אם הצעתי תתקבל ואזכה במכרז ,הנני מתחייב שלא להסב את כל או חלק מזכויותיי ,מכוח הזכייה
במכרז ו4או מכוח ההסכם שייחתם איתי בעקבות הזכייה במכרז ,לצד ג' כלשהו ,ללא קבלת
הסכמתכם מראש ובכתב.

ולראייה באתי4באנו על החתום:
..................................................................
[חותמת4חתימה4חתימות לפי העניין]
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פרטי המציע:
כתובת  ..................................מס' טל':

 ......................מס'

פקס...............................
שם .................................... :ח.פ4.ת.ז......................... :.
חתימה..............................
אישור [לחברה או שותפות]
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  4השותפות  ..................................וזאת לאחר קבלת
החלטה שמחייבת אותה ,להגיש את ההצעה למכרז.

...................................
חתימה וחותמת
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נספח א' 2
תצהיר
[מחק את המיותר וחתום בפני עו"ד מאשר]
אני4אנו 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 ו4או צפויות להיות מוגשות4לא 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 ...............................התייצב4ה בפני
מר4גב'  .................................................בעלת ת"ז מס' ........................המוכר4ת לי אישית,
ולאחר שהזהרתי אותו4ה כי עליה להצהיר אמת וכי אם לא י4תעשה כן י4תהיה צפוי4ה לעונשים
הקבועים בחוק ,אישר4ה בפני את תצהירו4ה זה וחתמ4ה עליו בפני.
.................................................
...........................................
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 1-553887-78
[להלן 'המכללה' או 'המזמין']

לבין

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

מצד אחד,

מצד שני,
הואיל

והמזמין הינה 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

והספק מצהיר ,כי הינו משווק מורשה של חברת מיקרוסופט [להלן 'מיקרוסופט'],
וכי הינו מחזיק כדין במלוא הזכויות למתן ו4או לחידוש הרשאות שימוש במוצרי
התוכנה של מיקרוסופט ,כמפורט בנספח ג' להסכם זה [להלן 'המוצרים'];

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

והספק זכה בהליך בחירה שהתקיים ,ונבחר לספק למזמין הרשאות שנתיות לשימוש
במוצרים [להלן 'הרישיונות'] בקמפוסים של המכללה בתקופת תוקפו של הסכם זה;

והואיל

ועל בסיס הצהרות הספק והתחייבויותיו בהסכם זה ונספחיו ,הסכים המזמין
להתקשר עם הספק בהסכם זה ,וזאת בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה ונספחיו;

והואיל

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

 .2המבוא להסכם זה ,ההצהרות הכלולות בו והנספחים להסכם זה ,מהווים חלק בלתי נפרד
מההסכם ומחייבים את הצדדים באותה מידה.
.1

בהסכם זה
''המוצרים'  -מוצרי התוכנה של מיקרוסופט וכל שיפור או שדרוג למוצרים אלו ,כמפורט
בהסכם זה ובנספח המוצרים [נספח ג'] המצורף לו והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
'הרישיונות'  -הרשאות שימוש שנתיות במוצרים נספח ג' ,כפי שנמסרו ממיקרוסופט ובהתאם
לתנאי הרישיון של היצרן.
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בכל מקרה של סתירה בין ההסכם לבין נספח המוצרים יגברו הוראות הנספח.
.3

תקופת ההסכם וביטולו
 3.1תוקפו של הסכם זה הינו לתקופה של שנה מיום ________ ועד ליום
__________ [להלן 'תקופת ההסכם'].
 3.2על אף האמור בס"ק  3.1ו 3.3-יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם זה בכל מועד
במהלך תקופת ההסכם ומכל סיבה שהיא ,וזאת בהודעה מוקדמת שתימסר
לספק בכתב  35יום קודם מועד כניסת הביטול לתוקף ,והספק מוותר בזאת ויתור
מלא ומוחלט על כל דרישה ו4או תביעה כלפי המזמין בעניין זה ,למעט תשלום
עבור הרישיונות שנתן למזמין עד למועד הביטול.
 3.3המזמין רשאי על פי שיקול דעתו ,להאריך הסכם זה לעוד שתי תקופות של שנה
כל אחת ,באותם תנאים .הארכת ההסכם תיעשה באופן אוטומטי ,אלא אם ניתנה
הודעה מראש לספק ,בחודש שלפני תום ההסכם ,על סיום ההסכם.
 3.4בתקופת ההסכם יספק הספק למזמין את הרישיונות ,כספק עצמאי ,וזאת
בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו.

./

הצהרות הספק
הספק מצהיר ומתחייב ,כדלקמן:
א .כי הינו משווק מורשה של מיקרוסופט ,וכי הינו מחזיק כדין במלוא הזכויות
למתן ו4או לחידוש רישיונות כאמור בהסכם זה.
ב .כי יש בידיו את הזכות המלאה להעניק למזמין את הרישיונות ,לרבות
חידושם ו4או עריכת השינויים הנדרשים בהם (לדוגמא :כמות וסוג רישיון),
לפי דרישת המזמין ,הכל בכפוף למדיניות מיקרוסופט.
ג .הספק ישא בתשלום כל קנס אשר יושת עליו ו4או מי מטעמו בגין הפרת איזה
מהתחייבויותיו עפ"י הוראות סעיף זה לעיל והנובע הימנו ,וישפה את
המזמין ומי מטעמו בגין כל קנס שיושת על המזמין ומי מטעמו בקשר להפרת
הוראות כל דין ו4או רשות מוסמכת ע"י הספק ו4או מי מטעמו ,ובלבד
שהמזמין עדכן את הספק מייד עם קבלת הדרישה וניתנה לספק ו4או לחברת
מיקרוסופט אפשרות להתגונן בפניה.
ד .הספק מצהיר ,כי אין בהענקת הרישיונות משום הפרה של זכויות יוצרים,
סוד מסחרי או פטנט בהקשר למוצרים .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,בכל
מקרה של נזק או הוצאה שייגרמו למזמין עקב תביעה בנוגע להפרת זכות של
קניין רוחני במוצרים ,ישפה הספק את המזמין ,ובלבד שהמזמין הודיע
לספק במועד על כל טענה ,דרישה או תביעה בנדון ,ואפשר לו ו4או לחברת
מיקרוסופט להתגונן בפניהן.
סעיף  4דלעיל ייחשב כסעיף עיקרי שהפרתו ,כולו או חלקו ,ע"י הספק תהווה הפרה
יסודית של הסכם זה.

 .5יחסי מזמין-ספק
מוצהר ומוסכם מפורשות כי בכל הנוגע להסכם זה והנובע הימנו אין ולא יהיו כל יחסי עובד-
מעביד ב ין המזמין לספק ו4או בין המזמין ובין מי מעובדי הספק ו4או מנהליו ו4או נציגו ו4או
שלוחיו ו4או מי מטעמו ,וכי הספק הינו ספק עצמאי לכל דבר וענין.
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 .6ההתקשרות
הספק יעניק למזמין רישיונות שנתיים תקפים החל מיום  1.1.2517ועד לתום תקופת ההסכם,
בכמות ובהיקף כמפורט בנספח ג' להסכם זה ,וזאת לשימושו של המזמין ו4או מי מטעמו.
בנוסף ,הספק יבצע את השינויים הנדרשים ברישיונות ,לפי דרישות המזמין מעת לעת ,הכל
בכפוף למדיניות היצרן מיקרוסופט .למען הסר ספק ,המזמין יהיה זכאי לכל שיפור ו4או
שדרוג של המוצרים ,ללא תמורה נוספת בהתאם להוראות ורישיון היצרן.
 .7התמורה
 7.1בתמורה לקיום מלוא התחייבויותיו של הספק כאמור בהסכם זה ,ישלם המזמין
לספק את הסכומים כמפורט בנספח ג' להסכם זה ,בתוספת מע"מ ,כנגד חשבונית
מס כדין( .להלן" :התמורה").
 7.2התשלום יתבצע בתנאי תשלום של 'שוטף  '15 +ממועד קבלת אישור בכתב אודות
הענקת הרישיונות ו4או ממועד קבלת החשבונית ,לפי המאוחר מביניהם.
 7.3התמורה תוצמד לשער הדולר היציג של ארה"ב ,כפי שהוא מתפרסם על ידי בנק
ישראל .שער הבסיס יעמוד על  .₪ 4 = $1השער הקובע לתשלום יהיה השער הידוע
ביום הוצאת החשבונית.
 .8אחריות הספק
 8.1הספק יהיה אחראי ,אחריות ישירה ,מלאה ובלעדית ,לכל נזק ו4או פגיעה ו4או
הפסד ו4או אובדן ,לגוף ו4או לרכוש ,שיגרמו בכל מועד שהוא ,במישרין ו4או
בעקיפין ,לכל גורם שהוא לרבות למזמין ו4או למי מעובדיו ו4או מנהליו ו4או
תלמידיו ו4או שלוחיו ו4או הספקים שלו ו4או מוזמניו ,ו4או לכל צד ג' אחר שהוא-
אשר אירעו בקשר ו4או כתוצאה מכל מעשה ו4או מחדל של הספק ו4או מי מטעמו,
בכל הקשור לביצועו של הסכם זה והנובע הימנו.
 .9מועדי אספקה
 1.1הספק מתחייב לשלוח למזמין חוזה לחתימה בתוך ( 3שלושה) ימי עסקים מיום
ההזמנה .הספק מתחייב לעדכן את הרישום במיקרוסופט ,וכן לוודא על אחריותו
כי אתר הרישיונות הרשמי של מיקרוסופט (להלן" :האתר") יתעדכן בפרטי
הרישיון החדש ו4או השינויים הנדרשים ברישיון ,וזאת בתוך ולא יאוחר מ7 -
(שבעה) ימי עסקים מיום החזרת המסמכים חתומים על ידי המזמין לספק (או
למיקרוסופט במקרה של חתימה דיגיטלית).
בנוגע לאספקת ציוד מדיה פיזית (כגון דיסקים וכד') ,ככל שיידרש – הספק מתחייב
לספק את הציוד בתוך  47יום קלנדריים ממועד ההזמנה ,כפי שאושרה על ידי
הספק.
 1.2בכל מקרה של איחור במועדי האספקה ו4או מתן השירות הקבועים בס"ק  1.1לעיל,
הנובע מסיבות התלויות בספק ו4או מי מטעמו בלבד ,מתחייב הספק לשלם למזמין
פיצוי קבוע ,מוסכם ומוערך מראש בגובה של  $155בתוספת מע"מ ,בגין כל יום של
איחור החל מן היום השלישי לאיחור ,וזאת בנוסף לכל סעד שיעמוד למזמין כלפי
הספק על פי הסכם זה ו4או על פי כל דין .למען הסר ספק ,סך כל הפיצוי המוסכם
לא יעלה על  25%מהיקף התמורה.
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 .11ביטוחים
 15.1מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא
אחראי על פי כל דין ,מתחייב הספק לערוך ולקיים בידיו ועל חשבונו במשך כל
תקופת חלותו של הסכם זה טרם תחילת מתן השירותים וכל עוד יכולה להיות
קיימת כלפיו אחריות שבדין ו4או בקשר להסכם זה ,ביטוחים לטובתו והמכללה
ו4או מי מטעמם ,בסכומים ובגבולות אחריות שיקבעו על ידה על פי שיקול דעתו,
ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים ומהתנאים הקבועים בטופס אישור על קיום
ביטוחים "נספח ד" ,המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :אישור קיום
ביטוחים") וכמפורט להלן:
ביטוח חבות מוצר משולבת מקצועית
 15.2הספק מתחייב להמציא למכללה את טופס האישור על קיום ביטוחים נספח ד'
עם חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מ 7 -ימים לפני מועד תחילת ביצוע
השירותים או כניסתו לאתר העבודות (המוקדם מבין השניים) ולהמציאו מידי
תום תקופת הביטוח וכל עוד ההסכם בתוקף ,ולא יאוחר מ 7-ימים לאחר מועד
תום תקופת הביטוח כמצוין על האישור ,כלשונו ללא שינויים או התאמות למעט
מילוי פרטים ונתונים במקומות המיועדים לכך ,בכל מקרה של אי התאמה בגין
האמור באישור קיום הביטוחים שהמציאה הספק לבין האמור בהסכם זה,
מתחייב הספק לגרום לשינויי הביטוחים באופן מיידי ולא יאוחר מ 3 -ימים
מדרישת המכללה ,על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
 15.3הספק לא יתחיל לבצע את השירותים ו4או העבודות לפני שיומצא האישור הנ"ל
למכללה כשהוא חתום כראוי על ידי חברת ביטוח מטעמו.
 15.4הספק מתחייב שהפוליסה לביטוח אחריות מקצועית משולבת מוצר תחודש
ברצף לתקופה שלא תפחת מ 7-שנים מיום סיום התקשרות הצדדים בהסכם או
מיום מסירת העבודות למכללה ,המאוחר מבין השניים ,ובכל מקרה כל עוד
קיימת לספק אחריות עפ"י דין.
 15.7הספק יהיה חייב לעדכן בכל עת את סכומי הביטוח ואת גבולות האחריות
בהתאם לצרכי הביטוח הנובעים מפעילותו ,ולרכוש כל ביטוח נוסף בקשר עם
הסכם זה .היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו4או משלימים
לביטוחים הנ"ל ,מתחייב הספק לערוך ביטוחים אלו כנדרש .אם גבולות
האחריות על פי פוליסות הביטוח יופחתו ו4או ימוצו ,ירכוש הספק פוליסות
ביטוח נוספות על פי הן לא יפחתו גבולות האחריות בסה"כ מהסכומים
המפורטים באישור קיום הביטוחים .בביטוחי חבויות ,יורחב שם המבוטח לכלול
את המכללה ו4או הבאים מטעמו בגין אחריותם למעשי ו4או מחדלי הספק וזאת
בכפוף לקיומו של סעיף אחריות צולבת.
 15.6הספק מתחייב לשמור ולקיים בדייקנות את כל הוראות פוליסות הביטוח
והוראות המבטח כלשונן ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,לשמור על כל
הוראות הבטיחות והזהירות.
 15.7הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המכללה על פי
הפוליסות ,יהיה הספק אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי ,ולא תהיינה לו כל
תביעות ו4או טענות כספיות ו4או אחרות כלפי המכללה על כל נזק כספי ו4או אחר
שיגרם לו עקב כך.
 15.8הספק מתחייב להודיע מיד בכתב למכללה על קרות אירוע ו4או נזק ו4או אובדן.
 15.1הספק מתחייב לעשות כל פעולה אשר תידרש לעשותה כדי לממש את פוליסות
הביטוח בעת הצורך ,לרבות הצטרפותו לתביעה של המכללה ,על פי פוליסות
הביטוח ,אם נדרש לכך על ידו.
 15.15הספק אחראי לתשלום דמי הביטוח ,וכן לתשלום השתתפויות עצמיות במקרה
של נזק .סכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז על ידי המכללה מכל סכום שיגיע לספק
על פי ההסכם.
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 15.11הספק יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליו מוטלת
עליו מכוח סעיפי הסכם זה ,לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות
העצמית הקבועה בפוליסות.
 15.12מובהר בזאת כי קיום הביטוחים אין בו כדי לשחרר את הספק מכל אחריות
שהוא חב בה כלפי המכללה 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 ,יהיה 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 יהיה בכך משום הגנה לספק והוא יהיה חייבת לשלם כל סכום
שהוא חב בתשלומו מכוח אחריותו על פי כל דין או הסכם ,על אף שסכום זה
אמור היה להשתלם מטעם חברת הביטוח.
 15.13למען הסר ספק מוסכם כי גבולות האחריות המפורטים באישור קיום הביטוחים,
הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק ועליו לבחון את חשיפתה לחבות
ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.
 15.14אין בעריכת הביטוחים כאמור ו4או בהמצאת האישור ו4או בדרישתו על ידי
המכללה ו4או הבאים מטעמו כדי לגרוע מאחריותו של הספק על פי הסכם זה
ו4או על פי כל דין ו4או להטיל אחריות כלשהי על המכללה ו4או על הבאים מטעמו.
מוצהר ומוסכם כי הספק יהיה מנוע מלהעלות כלפי המכללה ו4או כלפי הבאים
מטעמו ו4או הבאים בשירותו כל טענה או דרישה לגבי מהות הביטוחים הנדרשים
והיקפם.
סעיפים  15.1עד  15.14דלעיל ייחשבו כסעיפים עיקריים שהפרתם ,כולם או חלקם ,ע"י
הספק תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
 .11הפרת ההסכם
 11.1מבלי לגרוע מהוראות סע'  3.2לעיל מוסכם בזה כי במקרה והספק יפר איזו
מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה ולא יתקן את ההפרה כאמור בתוך ( 7שבעה) 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 ו4או
עפ"י כל דין.
 11.2כמו כן מוסכם כי בכל מקרה בו יפר הספק התחייבותו למתן הרישיונות עפ"י
הסכם זה ,לכל פרק זמן שהוא ,ולא יתקן את ההפרה כאמור בתוך ( 7שבעה) ימים
מיום שקיבל הודעה מהמזמין על ההפרה ,יהיה המזמין רשאי להתקשר עם כל
גורם אחר שהוא ,וזאת על חשבון הספק.
 11.3למען 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 הרישיונות מכל גורם שהוא בתקופת ההפרה ,וזאת בנוסף
לכל סעד שיעמוד למזמין כלפי הספק עפ"י הסכם זה ו4או כל דין.
 .12כללי
 .13חשבונות 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.
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 .14נציגי הצדדים לצורך ביצוע הסכם זה הם:
נציג המזמין:
נציג הספק.......................................... :

ולראיה באנו על החתום:

..............................
הספק

.................................
המזמין
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 ג'
להלן פירוט רישיונות המיקרוסופט הנמצאים ברשות המכללה ,עבורם נדרש חידוש רישוי לשנת
( 2517החל מיום  1.1.2517ועד ליום .)31.12.2517
מחיר היחידה שיש לפרט הינו מחיר רישוי שנתי.
תיאור

כמות

מק"ט

מס'

YEG-00657

DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent
ECAL wMDOP
WinSvrStd ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP
2Proc
WinSvrDataCtr ALNG LicSAPk OLV E 1Y
Acdmc AP 2Proc
WinSvrExtConn ALNG LicSAPk OLV E 1Y AP
WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk OLV E
1Y Acdmc AP UsrCAL
ExchgSvrStd ALNG LicSAPk OLV E 1Y AP
SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y
Acdmc AP CoreLic
SQLSvrStd ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc
AP
SysCtrDatactr ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc
AP 2Proc
LyncSvr ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP
LyncSvrPlusCAL ALNG LicSAPk OLV E 1Y
Acdmc AP UsrCAL

077

סה"כ

רישוי שנתי

1
2UJ-00057

2
P73-05566

3
1
1
6
0

P71-06905
R39-01107
6VC-01524
312-04097
7NQ-00050

8
228-09538

9
17
11

T6L-00033
5HU-00035

מחיר
יח' $

הערות

סה"כ $

כמות מדוייקת
תימסר ביום
ההזמנה

11
11
1
31
2
6
6
11
1
117

תנאי תשלום:
התשלום יבוצע "שוטף  "15 +יום מיום קבלת החשבונית והרישוי – המאוחר מביניהם.
תנאי הצמדה:
המחירים יהיו צמודים לשער הדולר היציג של ארה"ב כפי שהוא מתפרסם ע"י בנק ישראל.
שער בסיס.₪ 4 = $1 :
שער קובע :הידוע ביום הוצאת החשבונית.
מועדי אספקת השירות – הספק מתחייב לשלוח למזמין חוזה לחתימה בתוך ( 3שלושה) ימי עסקים
מיום ההזמנה .הספק מתחייב לעדכן את הרישום במיקרוסופט ,וכן לוודא כי אתר הרישיונות
הרשמי של מיקרוסופט (להלן" :האתר") יתעדכן בפרטי הרישיון החדש או השינויים הנדרשים
ברישיון ,וזאת בתוך ולא יאוחר מ( 7 -שבעה) ימי עסקים מיום החזרת המסמכים חתומים על ידי
המזמין לספק (או למיקרוסופט במקרה של חתימה דיגיטלית).
בנוגע לציוד מדיה פיזית (כגון דיסקים וכד') ,ככל שיידרש – הספק מתחייב לספק את הציוד בתוך 47
יום קלנדריים ממועד ההזמנה.
קנסות  -בגין איחור במועדי האספקה ו4או השירות ישולם למזמין קנס של  $155ליום איחור ,החל
מיום האיחור הראשון .סך הקנסות הכוללים לא יעברו היקף של  25%מהיקף ההזמנה.
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נספח ד' – אישור על קיום ביטוחים
תאריך:
לכבוד:
סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות
דרך נמיר  141תל אביב
(להלן :״ המכללה ")

הנדון :אישור עריכת ביטוח
חברה
אנו החתומים מטה
________________

לביטוח

בע"מ

מצהירים

כי

ערכנו

עבור

(להלן :״ הספק״) את הביטוחים המפורטים להלן ,בקשר להסכם הסכם רישוי מוצרי מיקרוסופט
בינכם לבין הספק (להלן" :ההסכם")בין היתר לגבי אספקת הרשאות שנתיות לשימוש במוצרים [להלן
'הרישיונות'] בקמפוסים של המכללה בתקופת תוקפו של הסכם זה;(להלן " :השירותים")
וזאת לתקופה המתחילה ביום

ועד ליום

שני התאריכים נכללים

(להלן" :תקופת הביטוח)

ביטוח אחריות מוצר משולב מקצועית -פוליסה מספר _________________ בגין אחריותו של
הספק ,על פי דין בגין נזק כלשהו לגוף ו4או רכוש של אדם ו4או גוף משפטי לרבות נזק תוצאתי,
בקשר עם בגין מעשה או מחדל מקצועי מצד הספק ו4או מי מטעמו לרבות בכל הקשור למתן
השירותים המוצרים ו4או עקב מוצרים שיוצרו ו4או טופלו ו4או שווקו ו4או סופקו על ידי הספק ו4או
הבאים מטעמו לרבות בכל הקשור למוצרים נשוא אישור זה ,בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של
 ₪ 4,555,555למקרה אחד ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית .דמי השתתפות עצמית עומדים על סך של
 . ₪8,555הביטוח לא יכלול כל חריג סייג או הגבלה בקשר לשירותים הניתנים על ידי הספק לרבות
אי יושר ,מרמה ,פשע ,מעשה במתכוון ,חריגה מסמכות ,השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח,
אובדן מסמכים לרבות מדיה מגנטית ו4או אלקטרונית ,הוצאת דיבה ,זיהום ,נזק כספי או פיננסי,
קניין רוחני ,הפרת סודיות ,פגיעה ו4או נזק למאגרי מידע לתוכנה ,לחומרה ,אתרי אינטרנט הפוליסה
מורחבת לכלול הוצאות השבת המוצרים לרבות מוצרים שקיים לגביהם חשד סביר שיש בהם פגם
העלול לגרום נזקים לצד שלישי בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של  ₪ 275,555למקרה אחד
ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח מורחב לשפות את המכללה ו4או 4מנהליה ו4או עובדיה ו4או
תלמידיה בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת עליהם עקב מעשה ו4או מחדל של הספק ו4או של מי
הבאים מטעמו .והביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל
אחד מיחידי המבוטח .הביטוח כולל תקופת גילוי בת  12חודשים מתום תוקף הביטוח אלא אם ערך
הספק ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה .התאריך הרטרואקטיבי
בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועד בו החל הספק במתן השירותים ו4או ביצוע העבודות ו4או אספקת
המוצרים נשוא אישור זה.
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א.

שם המבוטח בכל הפוליסות יכלול את סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה
ולאמנויות (להלן" :המבוטחים הנוספים")

ב.

אי קיום תנאי הפוליסות וההתניות בתום לב על-ידי הספק ו4או מי מטעמו ,לא תגרע
מזכויות "המבוטחים הנוספים" 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 "המבוטחים הנוספים".

ד.

הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי "המבוטחים הנוספים",
ומבטחו של הספק מוותר על הזכות ו4או טענה ו4או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי
"המבוטחים הנוספים" .המבטח מוותר על כל זכות המוקנית לו על פי סעיף  71לחוק חוזה
ביטוח התשמ"א – .1181

ה.

הספק לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחים
המפורטים לעיל .אנו מאשרים כי אי תשלום ההשתתפות העצמית לא יהווה עילה לאי טיפול
בתביעה.

ו.

הביטוחים 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.

ז.

הביטוחים מורחבים לשפות את המכללה ו4או כל הבאים מטעמה בגין תביעה שתוגש כנגד
מי מהם.

ח.

הביטוחים מורחבים לכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשבו הביטוחים כאילו נערכו בנפרד
עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

ט.

המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוחים ו4או לצמצם את היקפם ו4או שלא לחדשם ,אלא
אם כן מסר המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן  65יום לפני כניסתו של
ביטול הביטוח ו4או צמצום הכיסוי הביטוחי.

שם החותם

תפקיד החותם

חתימת המבטח
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חותמת המבטח

תאריך

נספח ה'

התחייבות לשמירת סודיות
ידוע ל[.......................................להלן 'הספק'] כי במהלך תקופת ההסכם ו4או ההתקשרות בין
המכללה [להלן 'המזמין] ו4או התקופה בה יבצע הספק את השירות ו4או יספק מוצרים כלשהם למזמין
[להלן 'התקופה'] ,הגיע או עתיד להגיע לידי הספק או להיחשף בפני הספק מידע סודי של המזמין ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,כן ידוע לספק כי מידע סודי זה חיוני לפעילותו של המזמין ובפיתוחו ובהשגתו
הושקעו על ידו משאבים רבים .על רקע דברים אלה ,הספק מסכים ומתחייב בזאת כדלקמן:
.2

שמירת סודיות

א .בתקופה ובכל עת אחריה , ,הספק ישמור בסודיות ובנאמנות כל מידע סודי כהגדרתו בסעיף 2
להלן ,ולא יגלהו לכל אדם  4או גוף מחוץ למזמין ו4או לעובדים של החברה ו4או 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 ו4או של מי שהוא יורה ותהיה
לו בעלות בלעדית בכל הזכויות המהווים חלק מהמידע הסודי ללא כל תמורה לספק ו4או לי מטעמו
ו4או לעובדיו.
ג .במקרה של סיום ההתקשרות ו4או ההסכם בין הצדדים מכל סיבה שהיא ,הספק ימסור מיד
למזמין ללא צורך בקבלת דרישה לכך ,את כל המידע הסודי המצוי בידו ו4או בידי עובדיו ו4או
בידי מי מטעמו ו4או 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 ( )1181והתקנות שהותקנו על פיו.

ה .לא לפרסם בכל דרך שהיא הסכם זה ו4או דבר קיומו ו4או את העובדה שקיימת התקשרות
כלשהיא בין המזמין לבין הספק ו4או שהספק מספק מוצרים למזמין אלא לצרכי הסכם זה ,וכן
הספק לא יעשה כל שימוש בשם המזמין בכל דרך נוספת או אחרת ולא ייצג את המזמין או יתחייב
בשמו לכל דבר ועניין.
.1

מידע סודי -הגדרתו ותיאורו

'מידע סודי' או 'המידע הסודי' לצורך הסכם זה ו4או ההתקשרות בין הצדדים משמעו:
א .ידע הנוגע לתחומי פעילויות המזמין בהם הוא עוסק כיום או עשוי לעסוק בעתיד ,והוא יכלול ,בין
השאר ,מידע בגין ו4או 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 ו4או 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 הספק או מי מטעמו לשמירת סודיות או כתוצאה מהפרת התחייבות לשמירת סודיות
על ידי מי מעובדי הספק כיום או על ידי עובדיו בעבר].
ב .הספק ו4או עובדיו ישמרו בסודיות ולא יעבירו מידע כלשהוא שהגיע אליהם בין בכתב ובין בעל-
פה ו4או 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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א .כל התחייבויות הספק דלעיל תחולנה ,במידה שווה על עובדיו ,מי מטעמו ,שלוחיו וכל מי שבא
במקומו ו4או באישורו ו4או מטעמו ,ו4או בשליחותו .הספק ידאג להחתים את עובדיו ו4או מי
מטעמו על הצהרה דומה.
ב .כל התחייבויות הספק דלעיל תחולנה ,במידה שווה ביחס לכל הקמפוסים והסניפים של המזמין.
ג .הננו מצהירים כנציגים מורשים מטעם הספק ,כי קראנו בעיון כתב זה ,כי הבנו את תוכנו,
את התחייבותו של הספק על פי כתב זה ואת חשיבותו למזמין ,ואנו מקבלים על עצמנו בשם הספק
את ההתחייבויות המפורטות בו במלואן.
לראיה באנו על החתום:
...................................
הספק
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