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 אספקת רישיונות תוכנהל' פ/2015/9 מס'  פומבימכרז    

 2015 נובמבר

 

 שלום רב, 

 אספקת רישיונות תוכנהללהגשת הצעות  פומביהנדון: מכרז 

 

"( פונה בזאת לקבלת המכללה" או "המזמינה)ע"ר( )להלן: "הנדסה ירושלים מכללה אקדמית לעזריאלי  .1

של חברת  ubscriptionSalue Vpen Oרישוי לשימוש ביים לרכישת רישיונות אקדמ פומביהצעות במכרז 

Microsoft , להלן: הרישיונות(. כנספח א' להזמנה זו במפרט הטכני המצ"ב  יםמפורטה( 

 עד tenders@jce.ac.ilמציע המעוניין להשתתף במכרז זה יידרש לשלוח הודעה על כך למייל שכתובתו  .2

 . ההודעה תכלול את שם המציע, שם איש קשר, טלפון וכתובת מייל.16:00בשעה  08.12.2015ליום 

ויחולו עליו חוק המכרזים ותקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד פומבי בקשה זו מהווה מכרז  .3

 .2010 -להשכלה גבוהה( התש"ע 

 .80131/12/2ועד   01/01/2016על הרישיונות לעמוד בתוקפם מיום  .4

טבלת הפריטים על גבי מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה, ימלא את הצעת המחיר במלואה כנדרש  .5

 המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.המצ"ב כנספח א' להזמנה זו ובמפרט הטכני 

עד ליום  tenders@jce.ac.ilבירורים ושאלות הבהרה ניתן להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת המייל:  .6

שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא  02 -1265880יש לאשר קבלת המייל בטלפון :   12:00בשעה  1209//5201

 ייענו. 
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 תנאי סף להשתתפות במכרז .7

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים שמתקיימים בהם, במועד הגשת ההצעות למכרז, 

 נאים המצטברים המפורטים להלן:כל הת

אישורים תקפים למועד הגשת ההצעה הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ברשות המציע  .א

אישור ניכוי מס ואישור  - 1976תשל"ו היהול חשבונות ותשלום חובות מס(, ציבוריים )אכיפת נ

 ;ספרים כדיןעל ניהול 

על תקף   Microsoftמטעם חברת  לחינוך והשכלה גבוהה מורשהמשווק אישור ברשות המציע  .ב

 כנספח ב"המצ הטכני במפרט כמפורט רישיונות אקדמיים לשימוש בתוכנה הפצתלשם המציע 

 Microsoftתעודת תנאי סף זה המציע ימציא עמידת המציע ב. להוכחת זו להזמנה' א

Authorized Education Reseller  שמו.על 

, כהגדרתם מוסדות להשכלה גבוההני ל שהתקשר מוהמציע במהלך חמש השנים האחרונות,  .ג

שנים לפחות מול כל אחד  3לתקופה של  , 1958-בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח

 ב"המצ הטכני במפרט להפצת רישיונות אקדמיים לשימוש בתוכנה כמפורט מהמוסדות הנ"ל

 לשנה ₪ 60,000של עמד על סך כל התקשרות היקפה הכספי של כאשר  זו להזמנה' א כנספח

להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה המציע ימלא תצהיר בדבר  לפחות )לא כולל מע"מ(.

 להזמנה זו. כנספח ב'ניסיונו בנוסח המצ"ב 

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .8

 ספרים כדין. ניהולניכוי מס ואישור על ניהול  בדבר תקף אישור .א

 .המציעעל שם  Microsoft Authorized Education Resellerתעודת     .ב

 .ומאושר כדין למסמכי המכרזכנספח ב' בנוסח המצורף  נוניסיו תצהיר חתום ע"י המציע בדבר     .ג

 , כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה אצלו.ןהמזמי בהרה, ככל שהופץ בידיפרוטוקול שאלות הה .ד

 

 ההצעה .9

כשהם , את ההצעה, ביחד עם כלל מסמכי המכרז נספחיהם ויתר המסמכים אותם יש לצרף להצעה .א

מכרז פומבי "מעטפה שעליה יירשם יש להכניס בתוך בכל עמוד ועמוד, בחותמת המציע חתומים 

 את המעטפה על המציע להפקיד ללא ציון סימני זיהוי של המציע. "אספקת רישיונות תוכנהל

כשהיא סגורה  המכללה בקומת הלוביבבניין  שנמצאת במחלקת כספים ורכש בתיבת המכרזים 

  .0012:בשעה   5.20112.17 א זיהוי שמי, לא יאוחר מיוםוחתומה, לל

 .תןיום מיום הגש 45בתוקף עד  תהיינהההצעות  .ב

המפורטות לעיל בהתאם למוצרים המפורטים שם,  רישיונות ספקתאעבור  מבוקשתסה"כ עלות  .ג

  כולל מע"מ.לא , בדולרים ארה"ב

 או על בהסתמך שנגרם נזק כל גיןלמציע ב פיצוי כל לתשלום אחראית תהיה יובהר כי המכללה לא .10

 בהקשר לביטול המכרז.
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ועדת המכרזים רשאית ; היתן החלטתמכן תאת כל ההצעות שיתקבלו, ולאחר ועדת המכרזים תבדוק  .11

 .ולבטל המכרז ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיאזולה להחליט על בחירת ההצעה ה

חודשים  36 די לאחר הודעת הזכייה ותמשך  למשךככל שייבחר זוכה, ההתקשרות עמו תחל באופן מיי .12

 "(.תקופת ההתקשרות)להלן: "

המציע הזוכה אינו ולא יהיה עובד המזמינה ושירותיו נשכרים לתקופה מוגבלת כאמור. המציע הזוכה  .13

לא ישתלב באופן אינטגרלי בעבודת המזמינה, מקום מושבו העיקרי יהיה מחוץ לכותלי המזמינה, הוא 

מכויות חוקיות המוקנות לעובדי המזמינה, לא יהיה מעורב בפעולות ביצוע של המזמינה לא ישתמש בס

הנה משירותים מנהליים של יולא יציג עצמו מול גורמי חוץ כעובד המזמינה. המציע הזוכה לא י

 המזמינה ויבצע את השירותים באופן עצמאי ממשרדו. 

 

 כללי 

 ינוי, מכל סוג ומין שהוא, במסמכי המכרז. המציע אינו רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל ש .14

כל עמוד בעותק המקורי של המכרז יוחתם בחתימת המציע, ללא עריכת תיקונים כלשהם. המכללה  .15

 תהיה רשאית לפסול כל הצעה אשר ייערכו בה תיקונים ו/או שינויים למסמכי המכרז לרבות לחוזה. 

רא את כלל האמור במסמכי המכרז, הבין הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע ק .16

 את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

 

 

 

 

 בכבוד רב,             

 ע"רמכללה אקדמית להנדסה ירושלים עזריאלי      
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 אישור המציע

___________, נושא ת.ז.  -אנו, הח"מ, _______________, נושא ת.ז. _____________, ו

___________, מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל, כי אנו מבינים את כל האמור בו וכי אנו ___

 מסכימים לכל תנאיו.

 :1מורשה חתימה 

 שם:__________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _______________.

._____________________ 

 חתימה

 :2מורשה חתימה 

 ____.שם:______________

 חתימה: _______________.

 תאריך: _______________.

._____________________ 

 חתימה

 אישור רו"ח/עו"ד

אני הח"מ, _____________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה, מאשר כי ביום 
 מו בפניי.________, הופיע/ו בפני החתום/מים מעלה, המורשים לחתום בשם המציע, וכי הנ"ל חת

 

במקרה שהמציע הינו תאגיד, אני הח"מ ___________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה, 
מאשר כי המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או לא הופעל צו כונס נכסים נגדו וכי מורשי החתימה שלה לצורך 

___________ נושא -___ו חתימה על הצעה זו הם____________ נושא ת.ז.___________
ת.ז.____________, וכי הנ"ל חתמו בפניי על הצעה זו והוא/הם רשאי/ם לעשות כן בהתאם למסמכי 

 ההתאגדות של המציע ו/או בהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין.

 ולראיה באתי על החתום,

 _______________________             תאריך:_____________

 עו"ד/רו"ח                                                                                  
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 והצעת מחירטכני מפרט  –נספח א' 

 

מחיר  כמות תיאור פריט 
 ליח' $

 סה"כ $

 לא כולל מע"מ

1 IT ACADEMY 1     

2 DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Ent EntCAL 170     

3 DsktpOptmztnPkforSA ALNG SubsVL OLV E 1Mth 
Acdmc AP PerDvc forWinSA 

170     

4 DynCRMCAL ALNG LicSAPk OLV E 1Y AP DvcCAL 25     

5 DynCRMSvr ALNG LicSAPk OLV E 1Y AP 5     

6 ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk OLV E 1Y AP 1     

7 SharePointSvr ALNG LicSAPk OLV E 1Y AP 1     

8 SQLCAL ALNG LicSAPk OLV E 1Y AP DvcCAL 170     

9 SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc 
AP CoreLic 

2     

1
0 

SQLSvrStd ALNG LicSAPk OLV E 1Y AP 10     

1
1 

SysCtrDatactr ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP 
2Proc 

8     

1
2 

VisioPrem ALNG LicSAPk OLV E 1Y Ent 170     

1
3 

WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk OLV E 1Y Ent 
DvcCAL 

170     

1
4 

WinSvrDataCtr ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP 
2Proc 

8     

1
5 

WinSvrStd ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP 2Proc 5     

1
6 

PrjctPro ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent 
w1PrjctSvrCAL 

170     

1
7 

VSProwMSDN ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP 170     
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       לפני מע"מ סה"כ 

    מע"מ 

       סה"כ כולל מע"מ 
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 תצהיר ניסיון הספק -נספח ב'

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת  ,                                ת.ז. / ח.פ  ,                            אני החתום מטה  

 מצהיר בכתב כדלקמן: ,וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

מול שני מוסדות להשכלה גבוהה, כהגדרתם בחוק התקשר במהלך חמש השנים האחרונות, המציע  .א

 מול כל אחד מהמוסדות הנ"ל שנים לפחות 3לתקופה של , 1958-המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח

זו כאשר  להזמנה' א כנספח ב"המצ הטכני במפרט להפצת רישיונות אקדמיים לשימוש בתוכנה כמפורט

להלן נתונים לשנה לפחות )לא כולל מע"מ(.  ₪ 60,000של עמד על סך כל התקשרות היקפה הכספי של 

 לאימות ההצהרה הנ״ל: 

 פרד[עבור כל לקוח בנפרטים מלאים ]יש למלא 

 מוסד השם 

 ופרטי איש קשר 

תקופת ההתקשרות: 
 תחילת  מועד

ומועד  ההתקשרות
 סיום ההתקשרות

 היקף התקשרות לשנה

 )לא כולל מע"מ(

  היקף התקשרות סך 

 )לא כולל מע"מ(

 

 

   

 

 

   

  

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________ 
 חתימת המצהיר

 
הופיע  _____ /  ___ / _____ , מאשר/ת בזאת, כי ביום _______ .ר., מ ______________ אני הח״מ, עו״ד

  ________ , שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס׳  ________________ מר/גב׳ בפני,

והמוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן 

 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

 
________________ 

 "דחתימה וחותמת עו
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 הסכם לרכישת רישיונות אקדמיים לשימוש בתוכנה

 2015__ לחודש ___  אשר נערך ונחתם בירושלים ביום

 

 בין:

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר(עזריאלי 
 26רח' יעקב שרייבום 

 רמת בית הכרם
 ירושלים 

 "(המזמין" :)להלן 
 מצד אחד;

 

  :לבין

________ 

 "("הספק )להלן:

 מצד שני;

 

הצעות לרכישת רישיונות אקדמיים מכרז לקבלת והספק פנה אל המזמין במסגרת   הואיל

( )להלן: Microsoft (Retail Academic Productלשימוש בתוכנה של חברת 
 "( עבור המזמין;הרישיונות"

הספק  נבחרה על ידי המזמין ונקבע, כי , המצ"ב כנספח א' להסכם זהוהצעתו של הספק  והואיל
 הוא שנבחר לספק את הרישיונות כמפורט בהסכם זה;

 

 אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

המבוא להסכם זה, נספחיו, ומסמכי ההזמנה להציע הצעות, על נספחיהם, מהווים חלק  .א

בלתי נפרד מהסכם זה ויש לראותם כמסמך אחד שחלקיו משלימים זה את מהווים חלק 

 מנו.בלתי נפרד מ

בכל מקרה של סתירה בין נוסח מסמכי ההזמנה לבין נוסח ההסכם ייעשה מאמץ ליישב  .ב

 בין הנוסחים.

 כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן הוספו למען הנוחות בלבד. .ג

 



9 

 

 הרישיונות .2

והסוג  הנדרשת  רישיונותהזמנת רכש אשר כוללת את כמות הלספק יעביר  המזמין .א

, ורישיונות אלו יסופקו ע"י הספק נספח א' להסכם זההמצ"ב כ ספקהצעת הבהמפורטים 

 בתמורה לעלויות הנקובות בהצעת הספק.

  שנים. 3למשך  ממועד אספקת הרישיונותבתוקפם  המסופקים יעמדוהרישיונות  תוקף .ב

הא אינם תקינים, י רישיונותלמען הסר ספק יצוין כי אם  יתברר למכללה, בכל עת, כי ה .ג

ו/או להשלים את  םו/או לתקנ םו/או לדרוש מהספק להחליפ םזכאי להחזיר ןזמיהמ

 הטעון תיקון ו/או החסר, לפי העניין, ועל הספק לעשות כן.

הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי בידיו כל המסמכים, ההיתרים, הרישיונות והאישורים  .ד

ה. הספק התקפים והנדרשים בהתאם להוראת כל דין למתן השירותים על פי הסכם ז

מתחייב להודיע למזמין מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרתו, לרבות על כל צו שניתן 

כנגדו והאמור או מגביל את יכולתו לספק את  הרישיונות בהתאם להסכם זה על נספחיו. 

ביצוע ההסכם בהיעדר היתר, זכות או רישיון כאמור ו/או אי הודעה על שינוי בתוקף 

 ה יסודית של ההסכם.ההצהרה ייחשבו להפר

 

  התמורה .3

התמורה  אתתמורת אספקת הרישיונות בהתאם להסכם זה, ישלם המזמין לספק  .א

היחידה הנקובים בפועל במחירי אשר יוזמנו ע"י המזמין שתורכב ממכפלת הכמויות 

ולפי שער החליפין היציג של דולר  כנגד קבלת חשבונית מס כדיןלהסכם וזאת  בנספח א'

יום וזאת החל מ 60בתנאי תשלום שוטף+ ,ועד הוצאת החשבוניתארה"ב הידוע במ

ע"י המכללה. המחיר שבחשבונית לא יישא כל  החשבוןאספקת הרישיונות ואישור 

 הצמדה ו/או ריבית.

למען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום ברוטו סופי, והמכללה תנכה במקור מכל  .ב

ר יש לנכותו במקור על פי כל דין, , כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשספקתשלום ל

 אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס. ספקאלא אם ימציא ה

שום  לספק או למי מטעמו זמיןפרט לאמור במפורש בסעיף זה, לא ישולם על ידי המ .ג

ולא לאחר  תקופת ההסכםתשלום נוסף, החזר הוצאות או השתתפות כלשהי, לא במהלך 

ולא בקשר עמם או עם הסכם  אספקת הרישיונותבור פקיעת הקשר עפ"י הסכם זה, לא ע

 .ולא לכל אדם או גוף אחר ספקזה ו/או כל הנובע מהם, לא ל
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 מלוא ההסכם .4

הסכם זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע לנושאים הכלולים בו והוא גובר על כל 

לכל שינוי מאוחר  הסכם, הבנה או הסדר קודמים ביניהם, בין בכתב ובין בעל פה. לא יהיה

 .של הסכם זה כל תוקף, אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים

 סמכות מקומית .5

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט  .א

 בירושלים. 

סמכות זו הינה ייחודית ובלעדית ולא יתנהל הליך כלשהו שלא עפ"י הסמכות הקבועה  .ב

 בסעיף זה.

 הודעות .6

הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, במידה ונמסרו ביד, ותוך 

, אם נשלחו בדואר, וביום העסקים הראשון רשום בדואר שיגורן( שעות מיום 72) שבעים ושתיים

  .קסימיליהפשלאחר משלוחן, אם נשלחו ב

 הנם כמפורט בתחילתו. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה

 

 

 

 ייה באו הצדדים על החתום:ולרא

 

 

__________________     __________________ 

 "הספק"       "המזמין" 
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 הצעת הספק –נספח א' 


