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 אחוה  אקדמית המכללה רכוש  הינו זה מסמך •
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 . אחוה האקדמית למכללה שמורות הזכויות כל •
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 מסמך א'

 MICROSOFTלאספקת רישיונות שימוש בתוכנות  04/2021 פומבי מס'מכרז 

 . עבור המכללה האקדמית אחוה 

 כללי  .1

  שימוש   רישיונות  לאספקת  מורשים  ממשווקים  מחיר  הצעות  לקבל  מבקשת"(  המכללה"  :להלן)  אחוה  האקדמית  המכללה .1.1

בהתאם   ,SPLA-ו   OVS,CSPמי  הסכ  במסגרת"(  מיקרוסופט"  )להלן: Microsoft Corporation חברת  מוצריב והכל 

ו  מפרט"  ,א'  בנספח  המפורטתלתכולה   ",  "תמורהההשירותים  ו/או  השירותים)להלן:  ,  לתנאים   בהתאם ו  "("התמורה" 

 "(.המכרז": להלן) בכלל  זה מכרז במסמכי המפורטות ולהנחיות לדרישות

הרישיונות   .1.2 א'ברשימת  "נספח  והתמורה,  השירותים  בוהכמויות  "  מפרט  "ב'נספח  המתוארות  המציע,  למכרז  הצעת   "

 מחייבות   ואינן  בלבד  הערכה  בגדר  הינן  במכרז  הנקובות  הכמויות  כי  בזאת  מובהר  ואולם,  המכללה  עובדי  002  מבוססת לפי

 .המכללה את

כאשר ההתקשרות עם    שימוש של חברת מיקרוסופט  אספקת רישיונות  בעבור מחיר  הצעת  להגיש  נדרש  זה  במכרז  המשתתף .1.3

 הזוכה במכרז תהיה במתכונת של מיקור חוץ. 

 ולא   והגשתה  הצעתו  הכנת  לשםלמשתתף במכרז    נמסרים  המסמכים.  המכללה  של  לעדיבה  של  רכושה  הינם  המכרז  מסמכי  כל .1.4

  מטרה לכל בהם להשתמש או/ו מקצתם  או  כולם, את המסמכים להעתיק רשאיבמכרז המשתתף  אין. כלשהי אחרת למטרה

 .אחרת

  דעתה  שיקול  לפי,  לבחור  רשאית  המכללה  תהיה,  בהם  האמור  לגבי  בהירות  אי  או/ו  המכרז  מסמכי  בין  סתירה  תמצא  אם .1.5

 הנובעת  תביעה  או/ו  טענה  כל  תהא  לא  ולמציע,  המכרז  מסמכי  של  העדיף  הפירוש  את  או/ו הנכון  הניסוח  את,  והמוחלט  המלא

 . המכללה ידי על שנבחר מהפירוש או/ו כאמור הבהירות מאי או/ו מהסתירה

  את המרחיב באופן יפורשו, מסמך אותו בתוך שונות  הוראות בין או/ ו השונים  המכרז מסמכי בין התאמה אי או/ו סתירה כל .1.6

 .המכללה זכויות את או/ו המציע חובות

, זה  במכרז  המפורטת  בדרך  במדויק  שלא  או,  זו  בדרך  שתוגש  הצעה  כל.  בפקסימיליה  או  הדואר  באמצעות  הצעה  להגיש  אין .1.7

 . תיפסל

  על  נדרש וכאשר לכך  המיועדים במקומות למעט ולתנאיו,  המכרז למסמכי הסתייגות  או/ו  תוספת או/ו הערה כל להוסיף אין .1.8

  הזכות  את  למכללה  מקנים  המכרז  במסמכי  מהאמור  הסתייגות  או  השמטה,  שינוי ,  רישום,  תוספת  כל  .המכרז  הוראות  ידי

  או   שינוי ,  תוספת   מכל  התעלמות   תוך  ההצעה  את   לקבל,  והמלא  הבלעדי  דעתה  שיקול   לפי,  לחילופין   או  ההצעה  את   לפסול

 .כאמור הסתייגות

 ללא  ההצעה  תהיה,  הזוכה  כהצעה   תוכרז  המציע  והצעת  במידה   ,המכללה  את  תחייב   אשר   שההצעה  מובהר  ,ספק  הסר  למען .1.9

 . ההסתייגויות  או/ו השינויים או/ו התוספות

  המופיעים   המסמכים   כל  את  להגיש   המציע  באחריות.  מכרזים  של   הלינק  תחת  המכללה  מאתר  להוריד  ניתן  המכרז  מסמכי  את .1.10

 . ב"וכיוצ מציעים לשאלות מענה, פרוטוקולים/הבהרות/עדכונים כולל, באתר

  זה   במסמך  המופיעים,  והתניות   התנאים,  ההוראות  לכל  המציע  מצד  הסכמה,  ודבר  עניין  לכל  תהווה  המציע  י"ע  ההצעה  הגשת .1.11

 הוא  לפיה ומפורשת מפורטת הודעה, בכתב, למכללה מסר המציע אם זולת, המכרז ממסמכי חלק המהווה, אחר מסמך ובכל

 האחרון  מהמועד  יאוחר  לא   עד  והכל  החוק  בדרישות  עומדים  אינם,  המכרז  במסמכי  הכלולים  תנאי  או/ו  הוראה  כי  סבור

 בדרישות   עומדים  אינם  הם  כי  המציע  סבור   לגביהם  התניה  או/ו  התנאי  או/ו  ההוראה   יפורטו  בהודעה.  ההבהרה  שאלות  להגשת

 או /ו דרישה או/ו  טענה כל מלהעלות מנוע יהיה, במועד  כאמור  בכתב הסתייגות המציע  מסר לא. הערתו של מהותה  וכן החוק

 אין   כי  מובהר  ספק  הסר  למען .  כן  לעשות  יבקש  אם  כפיים   ניקיון  ובחוסר  תום  בחוסר  שפועל  כמי  וייחשב  מכן  לאחר  הסתייגות

 . המכרז  במסמכי  הנקוב מועד כל להאריך כדי  זה סעיף בהוראות

 טבלת ריכוז המועדים  .2

 המועד  תיאור 

 2021 ליולי 20ג' יום  מועד פרסום המכרז 
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, יגבר התאריך שבטבלה, אלא אם  מכרזשל סתירה בין תאריך שמצוין בטבלה ובין תאריך שמצוין בכל מקום אחר ב  במקרה .2.1

 . מכרזכן התאריך שונה בהבהרה או הודעה בכתב של המכללה שניתנה במועד מאוחר יותר ממועד פרסום ה

 תנאי סף  .3

במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, כל התנאים  רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מי שמתקיימים בהם,  

 המצטברים המפורטים בסעיף זה:

 תנאי סף מנהליים:  .3.1

 המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; .3.1.1

 ; 1976-על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .3.1.2

 ; 1976-פקודות מך הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ועל המציע לעמוד בדרישות לפי  .3.1.3

 : סף מקצועיים  תנאי .3.2

תחת ההסכמים נשוא מכרז ו  יםמוסמך לאספקת רישיונות ומתן שירותו  Microsoftשל חברת  המציע הינו ספק מורשה   .3.2.1

 שלהלן: 

3.2.1.1. Microsoft Cloud Provider  

3.2.1.2. Microsoft Services License Agreement  

רישיונות  כירת  למומאושר    , Silverאו    Goldמסוג    , עם סיווגAuthorized Education Resellerבעל תעודת  המציע הינו   .3.2.2

במועד פרסום המכרז, באתר  ככזה  ורשום     Open Value Subscription Education Solutions  תכוניתחינוך במסגרת  

 . Microsoftחברת 

 הבהרה  שאלות .4

 תנאי   את  להבין  מנת  על,  כנחוצים  לו  הנראים  האמצעים  בכל  וינקוט,  המכרז  מסמכי  כל  את  ויבדוק  בעיון  יקרא  המציע .4.1

 יימסרו ,  העבודות   ולביצוע  זה  למכרז   הנוגע   בכל  למציע  שידרשו  ככל  נוספים  והסברים  ידיעות.  המכללה  עם  ההתקשרות

 . אלו בהוראות להלן המפורט באופן למעוניינים

 כי  הלב  תשומת.  המקוונת   ההצעות  לתיבת  אותן  ולשלוח,  בלבד  בכתב  להפנות  יש  זה  מכרז  במסגרת  והבירורים  השאלות  כל .4.2

 . הבהרה בשאלות למכללה לפנות  יכול לא, לעיל  5  סעיף להוראות בהתאם נרשם שלא מציע

 :שלהלן  במבנה, בלבד Word קובץ באמצעות לשלוח יש ההבהרה שאלות את .4.3

 מס'
 שם המסמך

]הפנייה למסמך אליו מתייחסת 
 במכרז, נספח וכיו"ב[  –השאלה 

 סעיף/מראה מקום אחר 
]הפנייה לסעיף הרלוונטי במסמך אליו  

 השאלה[ מתייחסת 

נושא/כותרת  
 שאלה/הערה הסעיף 

1.     

 .  לנספחיו מכן ולאחר ההסכם, המכרז לתנאי המתייחסות שאלות תופענה תחילה כאשר עולה בסדר יסודרו הסעיפים .4.4

 ולא  יתכן מכן  לאחר שתתקבלנה שאלות.  לעיל 2  בסעיף   המפורט למועד בהתאם הוא כאמור שאלות להעברת  האחרון המועד .4.5

 . תיענינה

 , ההצעות  תיבת  באמצעות  הבהרה  שאלות   שהגישו  המציעים  לכל  בכתב  תישלחנה,  לכך  הקבוע  במועד  שתגענה  לשאלות  תשובות .4.6

 .המכרז ממסכי נפרד בלתי חלק יהווה  שיינתנו מהתשובות עותק. המכללה של האינטרנט באתר יפורסמו וכן

 .בכתב שניתנו הבהרות או תשובות רק המכללה את יחייבו, לכך בהתאם. פה-בעל לשאלות מענה יהיה לא כי, יובהר .4.7

  לשאלות   בתשובה  אם  ובין  ביוזמתו  אם  בין  המכרז  למסמכי  ותיקונים  הבהרות(,  המכללה  באתר)  לפרסם  רשאית  המכללה .4.8

 .המכללה של האינטרנט  באתר המכרז בעמוד להתעדכן המציעים באחריות, להן התשובות פרסום לאחר לרבות, הבהרה

 . המכללה את תחייב לא שיפורסם  המסמך במסגרת ביטויה את קיבלה לא אשר תשובה כל .4.9

 אופן הגשת ההצעות  .5

 12:00בשעה  2021 ליולי 29ה'  יום המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים  

 12:00בשעה  2021 לאוגוסט 16ב' יום  המועד האחרון להגשת ההצעות במענה למכרז 

https://www.microsoft.com/he-il/solution-providers/home
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מציע המעוניין להגיש הצעה/לפנות בשאלת הבהרה בקשר למכרז, יערוך ויגיש את הצעתו/שאלת ההבהרה באמצעות תיבת   .5.1

 .Sourcing Vision "( באמצעות מערכתתיבת הצעות מקוונתהצעות מקוונת )להלן: "

מציע המעוניין להגיש הצעתו יירשם באופן עצמאי לתיבת ההצעות המקוונת באמצעות הלינק ובהתאם להנחיות בקובץ בשם  .5.2

" שיפורסם באתר המכללה בעמוד פרסום המכרז. בהרשמה זו יוגדרו ללקוח  מדריך להרשמה לתיבת הצעות וטעינת קבצים"

 הינו משתמש חדש במערכת. ( באם שם משתמש וסיסמהפרטי כניסה )

. מציע שלא  רק מציעים שירשמו לתיבת ההצעות יוכלו להגיש שאלות הבהרה וכן להגיש הצעה למכרז זהתשומת הלב כי   .5.3

 יבצע רישום לתיבת ההצעות המקוונת לא יוכל להגיש שאלות הבהרה וכן לא יוכל להגיש הצעה למכרז בהתאם לעניין. 

 . "הצעת המציע"  ,בנספח ב'ת מתוארה רשימת הפריטיםבעבור  , ללא מע"מ,  הצעת מחירלהגיש המציע מתבקש  .5.4

בנספח ב' למכרז והן עשויות להשתנות במהלך תקופת    המצוינותלמען הסר ספק, אין המכללה מתחייבת לרכישת הכמויות  .5.5

 ההתקשרות עם הזוכה במכרז. 

בפורמט   .5.6 יצורפו לתיבת ההצעות המקוונת  בשפה העברית בשני קבצים חתומים אשר  יוגשו  בהתאם   PDFמסמכי ההצעה 

 ": טבלת ריכוז מועדים למכרז, "2 סעיףלמועד המפורט בטבלה ב

 והמסמכים   המידע  כל  את  לצרף  נדרש  מציע"  Microsoftלאספקת רישיונות שימוש בתוכנות    מכרז"  הכותרת  תחת  -  1  קובץ .5.6.1

 ". המציע הצעת"  למכרז 'ב נספח למעט, 6 בסעיף המפורטים הרלוונטיים

 ". המציע הצעתלמכרז " 'ב  נספח", המציע נדרש לצרף כקובץ זה את כספית  הצעה" הכותרת  תחת - 2 קובץ .5.6.2

 . ההצעותבתיבת  בשדה הרלוונטיההצעה הכספית בנוסף לקבצים, המציעים יזינו את  .5.7

" המהווה עותק מושחר תחת השם "  PDFבנוסף לאמור, רשאי המציע לטעון לתיבת ההצעות המקוונת עותק מושחר בפורמט   .5.8

עותק נוסף של נספחי ההצעה שבו הושחר המידע שלדעת המציע מהווה מידע סודי, סוד מסחרי או סוד מקצועי, שאין לגלותם  

הוא רשאי לעיין בהצעות המציעים האחרים בחלקים המקבילים לאלו שסימן    למציעים האחרים. מציע יהיה מנוע מלטעון כי

בהצעתו. מובהר כי המכללה תחליט, על ו/או המסמכים אשר -כסודיים  דעתה הבלעדי והמוחלט, מהם הנתונים  פי שיקול 

כל מידע   –ה  יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל מקר

המתייחס להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף, לרבות שמות ופרטי לקוחות מטעם המציע וכן שמות ופרטי אנשי קשר  

 אינם חסויים.  –מטעמם 

טרום המועד האחרון להגשת הצעות/ לפנות בשאלות הבהרה, על מנת להבטיח זמן   יום עסקיםעד  מומלץ לבצע את ההרשמה   .5.9

אינן אחראיות ולא    מכללת אחוה ו/או משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקימספק לתמיכה טכנית למציע ככל שתידרש.  

ול רכיביהן  כל  על  האינטרנט,  ו/או  הטלפון  רשת  של  התקינה  לפעילותן  כלשהו  באופן  אחראיות  באחריות  יהיו  יישאו  א 

 להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב אשר ייגרמו למגישי ההצעות בתיבה האלקטרונית.

כל מציע מצהיר כי ידוע לו שהשתתפות כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט ועל כן לא יהיה רשאי להעלות כנגד מכללת  .5.10

ידום עסקי ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או תביעה ו/דרישה בגין נזק שייגרם עקב טעות,  אחוה ו/או משיק מחקרים ושיטות לק

 תקלה, איחור, כשל טכני, או עקב סיבה אחרת הנוגעת לרשתות התקשורת האמורות. 

המכללה אינה אחראית להצעות שהוגשו ולא התקבלו כתוצאה מקשיים טכניים והמציע מוותר באופן בלתי חוזר על כל   .5.11

ו תביעה ו/או דרישה כנגד מכללת אחוה ו/או משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי בעניין זה על כל הקשור, הכרוך  טענה ו/א

 והנובע ממנו. 

 יובהר כי הגשת הצעה בכל אמצעי אחר שאינו בהתאם לפירוט לעיל, או שלא בוצעה בהתאם להנחיות לעיל, תיפסל על הסף. .5.12

 ההצעות  להגשת והנחיות דרישות .6

  הם  ואין להם אחראית המכללה ואין, בלבד כאינדיקציה לשמש נועדו זה מכרז  במסגרת המכללה ידי על המסופקים הנתונים .6.1

  סבור  הוא  אשר,  הנתונים  מכלול  את  לבחון  מציע  כל  של  הבלעדית  מאחריותו  לגרוע  כדי  בהם  אין,  כן  כמו.  אותה  מחייבים

  כלשהו  נתון בשל המכללה כנגד תובענה או דרישה או  טענה כל תהיה לא  למציע . היערכותו או הצעתו הכנת לצורך  שחשובים

 .הצעתו את להכין בכדי לו שחסר

 הכספית   ההצעה  הפרדת  לרבות,  לעיל  5  בסעיף  להנחיות  בהתאם  המקוונת  ההצעות  לתיבת  תתבצע  זה  למכרז  המסמכים  הגשת .6.2

 . ההגשה ממסמכי
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  באופן ,  הסכמתו  את  להם  לתת  ובחר  המכרז  מסמכי  כלל  את  והבין  קרא  שהמציע  לכך  חלוטה  ראיה  תהווה  חתומה  הצעה  הגשת .6.3

 . ושלם מלא

 המסמכים הדרושים .7

 :להלן המפורטים המסמכים כל את להגיש מתבקש המציע .7.1

תעודת עוסק מורשה, ככל שהמציע הינו תאגיד רשום כדין במדינת ישראל יצרף המציע  3.1.1 בתנאי סףלהוכחת עמידתו  .7.1.1

 יצרף תעודת רישום ומסמכי התאגדות של המציע. 

אישור תקף מרשויות המס על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים    3.1.2בתנאי סף  להוכחת עמידתו  .7.1.2

 .1976 -ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו 

 אישור על ניכוי מס במקור תקף כפי שניתן ע"י שלטונות המס והמע"מ.יצרף המציע  3.1.3 בתנאי סףלהוכחת עמידתו  .7.1.3

תצהיר המאומת על ידי עורך דין על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,    המציע  יצרף  3.1.3בתנאי סף  בנוסף להוכחת עמידתו   .7.1.4

 .1'ו כנספח על פי הנוסח המצורף למכרז זה   1976-תשל"ו

 . Microsoftמשווק מורשה של חברת  תעודת/אישוריצרף המציע  3.2.1  סףתנאי ב עמידתולהוכחת  .7.1.5

או   Goldמסוג    , עם סיווגAuthorized Education Resellerתעודת  יצרף המציע    3.2.2סף  תנאי  ב  עמידתולהוכחת   .7.1.6

Silver חברת  באתר, המכרז פרסום במועד ככזה לפחות ורשום Microsoft . 

 ". "הצעת המציע, כנספח ב'על המציע לצרף הצעתו המלאה וחתומה בנוסח המופיע  .7.1.7

 למכרז כאשר הוא חתום ע"י עו"ד.  כנספח ג'וסח הצהרת המציע המופיע על המציע לצרף נ .7.1.8

 " כאשר הוא מלא וחתום. ישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציעא" ,'דאת נספח  על המציע לצרף  .7.1.9

 כאשר הוא חתום ע"י עו"ד.  ,'הכנספח על המציע לצרף את נוסח תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות המופיע  .7.1.10

 " כאשר הוא מלא וחתום. פרטי המציע, "נספח ה'על המציע לצרף את  .7.1.11

על המציע לצרף תצהיר המאומת על ידי עורך דין, לפיו עד מועד ההתקשרות לא הורשע המציע, ובעל זיקה אליו, ביותר  .7.1.12

 .למכרז 'ונספח ע"פ נוסח התצהיר כ חוק עובדים זריםמשתי עבירות לפי 

 " כאשר הוא מלא וחתום. פרטי המציע, "'זנספח על המציע לצרף את  .7.1.13

  – הנדרשים בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב  ים  להמציא את האישור  הבשליטת אישה, על המציע  ההמציעהיה ו .7.1.14

 למכרז. 'ח כנספחהמופיע  התצהיר נוסח, לרבות 1992

 .על המציע לצרף חוברת המכרז, חתומה על ידי מורשה החתימה של המציע .7.1.15

  ימה של המציע.על המציע לצרף את הסכם ההתקשרות כאשר הוא חתום על ידי מורשה החת .7.1.16

 ככל ויפורסם ע"י המכללה.  ,על המציע לצרף מסמך התשובות וההבהרות חתום ע"י המציע .7.1.17

המציע להשלים בעט את מלוא הפרטים הנדרשים, לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים מורשה החתימה מטעם    על .7.2

נספחיו(.    הסכםהמכרז, לרבות על טיוטת הבהתאם להוראות המכרז, ולחתום בעצמו על כל עמוד מעמודי חוברת   )לרבות 

 .חתימת המציע תהיה מאומתת על ידי עו"ד במקומות המיועדים לכך

תקופת   .7.3 כל  ובמשך  ההצעות  להגשת  האחרון  במועד  תקפים  להיות  הנדרשים  האישורים  ו/או  הרישיונות  כל  על  כי  יובהר 

 .ההתקשרות

של הצעת המציע.    תהמיידייתן למכללה את הזכות להחליט על פסילתה  כל פרט אשר יתברר כלא מדויק ו/או שאינו נכון י  .7.4

אלא אם נאמר אחרת לגבי מסמך/אישור מסוים אותם יש לצרף להצעת המכרז, הרי ניתן להגיש את המקור של אותו המסמך  

 .או העתק נאמן למקור ממנו הנושא אישור של עורך דין על היותו נאמן למקור

באיזה מהנתונים הדרושים המציע מחויב להודיע למכלל .7.5 ו/או  בהצעתו  באיזה מהנתונים המפורטים  על כל שינוי שיחול  ה 

לבחינתה, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתו ועד למועד בחירת המציע ע"י המכללה. והמכללה רשאית לפסול הצעה במקרה  

ר ייראה לה מהותי, בין אם דבר השינוי  שיחול שינוי בנתונים המפורטים בהצעה ו/או באיזה מהנתונים הדרושים לבחינתה, אש

 נודע לה מהמציע ובין אם בדרך אחרת.

אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים לעיל או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים המפורטים לעיל, באופן הנדרש  .7.6

וע מכלליות האמור לעיל,  של ההצעה. מבלי לגר  תהמיידיבמכרז זה, ייתן לוועדת המכרזים את הזכות להחליט על פסילתה  

אף לאחר פתיחת ההצעות   מהמצעיםועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד  

https://www.microsoft.com/he-il/solution-providers/home
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למכרז, להשלים מידע חסר ו/או להציג המלצות ו/או אישורים, וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף, ובלבד  

רצונה של המכללה שכל אישור, היתר, רישיון או כל מסמך אחר כאמור, הינם בעלי תוקף, והאמור שהמציע יוכיח, לשביעות 

 בהם נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.

 אמות המידה לבחינת ההצעות.  .8

 :הבאה החלוקה"פ ע  יהיו  המציעבחשבון לבחירת  יילקחו אשר המידה אמות .8.1

 נכללים באמות המידה לבחינת ההצעות.המציע לא איכות במכרז זה טיב הטובין ו/או  :ניאיכות  .8.1.1

 לבחינת ההצעות.  100% הינולבחירת הזוכה במכרז הכלכלית במכרז זה אחוז אמת המידה כלכלי:  .8.1.2

 בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה   הליך .9

 שלב בבחינת ההצעות.מציעים שיעמדו בתנאי הסף, והם בלבד, יעברו  ,ההצעה בתנאי הסף עמידתתיבחן  תחילה .9.1

המכללה תהיה רשאית אך לא חייבת לפנות למציעים להשלמת מסמכים ולא יהיה בכך מתן אפשרות למציע לחזור בו מהצעתו  .9.2

 הכל בכפוף לחוק חובת המכרזים והתקנות הבאות מכוחו. וו/או לתקנה באופן אסור, 

 . לכך  בהתאם  ידורגו  והמציעים   8בסעיף    המפורטות  המידה  לאמות  בהתאם ייבדקו במכרז זה הסף נאי ת בכלל שעמדו הצעות .9.3

 תהיה כדלקמן:  המחיר הצעת לשקלול הנוסחהההזמנה.  בניקוד 100%(יינתן משקל של  𝑷𝒊לקריטריון הצעת מחיר ) .9.4
 

𝑷𝒊 = 𝟏𝟎𝟎 ∗
𝑪𝒎𝒊𝒏
𝑪𝒊

 

 כאשר :

𝑷𝒊–  ציון משוקלל של הצעת המחיר של מציעi . 

𝑪𝒊 –   הצעת המחיר של מציעi  .בעבור מתן השירותים נשוא המכרז 

9.5. 𝑪𝒎𝒊𝒏 –  מי  עם  בהסכם להתקשר האפשרות בחינת לצורך .הכשרותהצעת המחיר הנמוכה ביותר שהוצעה מבין כלל ההצעות  

  ניסיון , המציע של  כלכלית ויכולת פיננסית  איתנות: הבאים  השיקולים את  גם היתר בין לשקול המכללה רשאית, מהמציעים

  שתימצא   אחר  רלוונטי   שיקול   וכל  המציע  מוניטין ,  אמינות,  המלצות,  המציע   עם  עבר  ניסיון ,  שלילי   ניסיון,  המציע  של  מוכח

  פרמטר  לכל  משקל  לתת  רשאית  המכללה  כי  בזאת  מובהר.  והמוחלט  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  ועל  עיניה  ראות  לפי,  לנכון

 . בהצעה

זכות  תהמכללה שומר  ,9  סעיףב  האמור  אף  על .9.6 בכפוף להוראות   העל  ביותר,  הגבוה  לציון  שלא לקבל את ההצעה שתזכה 

 תקנות חובת המכרזים. וב דיןהקבועות לעניין זה ב

 בהצעות   שוויון .10

לחוק    ב'2 סעיףב האמור  בה  שמתקיים  במידה  רק",  אישה  בשליטת  עסק"  להצעת  עדיפות  תינתן  בהצעות  שוויון  של  במקרה  .10.1

 חובת המכרזים, ושצורפו לה  אישור רואה חשבון ותצהיר כנדרש עפ"י החוק.

 של  במקרה,  לקבוע,  למכללה  והבלעדי  המוחלט  הדעת  שיקול  נתון",  אישה  בשליטת  עסק"  מטעם  הצעה  תוגש  ולא  במקרה .10.2

  מירב  את  להשיג  מנת  על  אחר  באופן  לנקוט  האם  או(,  Best & Final)  נוסף  התמחרות  הליך  לערוך  האם,  בהצעות  שוויון

 .למכללה היתרונות

 זכייה  בדבר הודעה .11

. מובהר כי גם לאחר "(ההצעה  תוקף  מועד)"  מן המועד האחרון להגשת ההצעות  יום  90הצעת המציע תהיה בתוקף במשך   .11.1

, ותודיע למי מהמציעים כי הצעתו נדחתה, לא יפקעו הצעות שהוגשו (אם תתקשר)תתקשר בהסכם עם מציע כלשהו    מכללהשה

 על פי מכרז זה ולא זכו, במשך התקופה האמורה. 

לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה   (אך לא חייבת)ועדת המכרזים תהא רשאית  .11.2

בחלוף . חודשים מיום תחילתו  3בתוך    מכללהני וכן הלאה לא ייצא לפועל, מכל סיבה שהיא, או יבוטל ע"י ההראשון או הש 

נתן לכך את    הבא  ובלבד שהמציע  ,כאמור לעיל  ,המועד האמור, תהיה ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה

 .הסכמתו

 צעות הודעה לדוא"ל של המציע.באמ ועדת המכרזים של המכללה תודיע למציעים את החלטותיה .11.3
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  תהא ,  יבוטל  הזוכה  המציע  עם   הסכםשה  או,  הזוכה  המציע   עם  להתקשר  המכללה  בידי  יעלה  לא,  שהוא  טעם  מכל,  שבו  במקרה .11.4

 .ההצעות מיון בשלב שנקבע לדרוג בהתאם, הלאה  וכן, בדרוג  הבא המציע הצעת את לקבל רשאית המכללה

, הדירוג  פי  על  הבא  המציע  אל  לפנות   הזכות  את  לעצמה  שומרת  המכללה,  זה  מכרזאו  /ו  דין  כל  פי  על  מזכויותיה  לגרוע  מבלי .11.5

  הצעתו  אם אף זאת, עמו הסכםה בוטל או הזוכה של זכייתו שבוטלה מקום כל, במכרז אחר זוכה על שהוכרז לאחר גם וזאת

 . בתוקף אינה כבר  כאמור הדירוג פי על הבא המציע של

מיום פניית המכללה אליו, להודיע לה על קבלת הסכמתו לקביעתו   עסקים  ימי  5שהות של    תהא  הדירוג  פי  על  הבא  למציע .11.6

 כזוכה על פי הצעתו.

 תקופת ההתקשרות  .12

ולמכללה שמורה  (" תקופת ההסכםו/או " "ההתקשרות תקופתלהלן: ") חודשים 36למשך  במכרז תהא ההתקשרות תקופת .12.1

  נוספות   תקופות  2-ב  ההתקשרות  תקופת   , להאריך אתיום  30האפשרות, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ובמתן הודעה מוקדמת של  

 .אחת כל "(תקופת ההתקשרות המוארכתחודשים )להלן: " 12 עד בנות

 למכרז. "מפרט השירותים והתמורה" כמתואר בנספח א'   תרכוש ולחדש את הרישיונוללה שומרת לעצמה את הזכות ל המכ .12.2

להביא  12.1סעיף  ב  האמור   אף  על .12.3 הזכות  בלבד  למכללה  שמורה  מסוים/  הסכם  לעיל,  חלק/ים  אספקת  את  ו/או  ים  מזה 

, בהודעה בכתב  הסכםמהתחייבויות הספק לפיו, לידי סיום, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכל עת במהלך תקופת ה

, ומבלי צורך לנמק. מסרה המכללה הודעה כאמור לא יהיה הספק זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי כלשהו  ימים  30ומראש של  

בגין ו/או בקשר להפסקת ההתקשרות, פרט לתשלום המגיע לו בגין שירות שסופק על ידו בפועל למכללה קודם מועד הפסקת  

זה ועל פי כל דין. אין בהפסקת ההתקשרות, כדי לגרוע מחובתו  הסכםלמכללה על פי ההתקשרות, ובכפוף לזכויות המוקנות 

 של הספק לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה )לרבות בתקופת האחריות(, ככל שהן נמשכות גם לאחר פקיעתו. 

 השירותים היקף .13

 .מכללת אחוה ידי על בפועל ואושרו ידו על שהוענקו שירותים בגין ורק אך לתמורה זכאי יהיה הזוכה במכרז .13.1

 רשאית תהא המכללה  וכי ,ממצה רשימה זה איננה מכרז תנאי לחוברת בהתאם הנדרשים הרישיונות רשימת כי בזאת מובהר .13.2

 ביחס שירותים נוספים או/ו במסמכי המכרז, רישיונות   הנוספים, כהגדרתם הכשירים מאת  או/הזוכה ו המציע מאת להזמין

 "(.הנוספים השירותים)להלן: "  הנדרשים ברשימת הרישיונות מפורטים ושאינם מיקרוסופט חברת למוצרי

  ומכל   עת  בכל  הזוכה במכרז,  עם   ההתקשרות  היקפי   את להקטין  או  להגדיל  רשאית  כי המכללה תהיה  מובהר,  ספק  הסר  למען .13.3

 כדי  ,ההתקשרות בהסכם ולרבות זה מכרז במסמכי האמור אין בכל כי מובהרו .הבלעדי דעתה לשיקול  בהתאם, שהיא סיבה

   .המכרז נשוא השירותים למתן כלשהו  התקשרות במכרז היקף  לזוכה להבטיח

 לצורך הזוכה למציע לפנות לא רשאית תהא  ,והבלעדי המקצועי דעתה  שיקול פי על מכללה,ה כי מובהר  ,ספק הסר למען .13.4

 עם בקשר  אחרים תחרותיים הליכים לערוך או/ו מכרזים לפרסם או/ו להתקשר זאת   ובמקוםים כלשהו,  שירותהיקף   הזמנת

 .הדין להוראות בהתאם הכל, וכך לצורך אחר גורם כל עם  להתקשר או זה, מכרז במסגרת  להינתן היו יכולים אשר השירותים

 .לשירותים ביחס מכללהה ידי על כלשהי בלעדיות תוענק לא הזוכה למציע כי מפורשות מובהר, לכך בהתאם

 ותמורה  מחיר .14

להבטחת מילוי התחייבויותיו של הזוכה על פי תנאי מכרז זה לרבות הסכם ההתקשרות, יידרש מציע אשר יוכרז כזוכה במכרז   .14.1

 . למכרז 'א בנפסח מתוארהבהתאם לפירוט פעול ל

  סכם ההתקשרותה .15

 יו למסמכי מכרז זה.נספחההסכם אשר ייחתם בין המכללה לבין הזוכה במכרז, מצורף, על כל  נוסח .15.1

 מסמכי   על  לחתימה  והמקום  המועד  בדבר  לזוכה  תודיע  וכן,  הצעתו  קבלת   על  במכרז   זכתה  הצעתו  אשר  למציע  תודיע  המכללה .15.2

 .ההסכם על לחתימה, לעיל כאמור המכללה בהודעת הנקובים ובמקום במועד להופיע מתחייב במכרז הזוכה. ההתקשרות

שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע על ידי המכללה תהא המכללה רשאית לראות את   במקרה .15.3

 ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל לאלתר את זכייתו.  

 צעה הזוכה ובמסמכי וועדת המכרזים זכות עיון בה .16
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ממועד מסירת ההודעה למציעים בדבר החלטת וועדת המכרזים על הזוכה במכרז, יהיה כל מציע רשאי לעיין    ימים  30בתוך   .16.1

וכנו לבקשתה, אם יוכנו, ובהצעתו של  יבפרוטוקול וועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות ש

 יה. נספחהזוכה במכרז, על 

תו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, יצרף המציע להצעתו ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצע .16.2

 המפרט את החלקים כאמור, ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.  נספח

 ל המכללה תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, האם לחשוף את הצעת הזוכה ו/או חלקים ממנה.  שוועדת המכרזים  .16.3

וועדת המכרזים או של הצעת הזוכה, אשר העיון בהם לדעת וועדת   פרוטוקוליול על חלקים של  לא תח  לעילזכות העיון כאמור   .16.4

בביטחון   בכלכלתה או  ביחסי החוץ שלה,  בביטחון המדינה,  לפגוע  המכרזים עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי או 

 הציבור.  

, לרבות בחינת חלופות המכרזים  תעוץ משפטי לוועדכמו כן, זכות העיון לא תחול על חוות דעת משפטית שנערכה במסגרת יי .16.5

כאמור בהליכים   , אפשריות לפעולה או להחלטה של וועדת המכרזים, והערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות

 משפטיים עתידיים.  

 את הזכות  הלעצמ תהמכללה שומר .17

 עת.   בכלבעקבות מכרז זה ו/או לבטל את המכרז או חלקים ממנו  נהוגשתלא לקבל אף אחת מההצעות ש .17.1

 .כך בשל טענה תהיה שלמציעים מבלי, לנכון שתמצא דרך בכל  המכרז את לפצלאו /ו  במכרז ההחלטות קבלת את לדחות .17.2

, וכן הצעה שעולה ממנה המכרזלפסול הצעה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחה בלתי נכונה או על הבנה מוטעית של נושא  .17.3

 שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים. 

 .הדין להוראות בכפוף, ביותר הגבוה הניקוד ציון את קיבלה אשר ההצעה את לבחור שלא .17.4

מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או שאינה עונה על אחת מדרישות להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה  לא .17.5

המכרז המוגדרות כדרישות סף, או בשל חוסר התייחסות לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המבקש מונעת החלטה ו/או הערכה  

 כדבעי.  

 .הנדרשים המסמכים  כל לה צורפו לא אשר בהצעה כלל להתחשב לא .17.6

  בדיקת  בעת  המתעוררת  בהירות  אי  להסיר  כדי  או  להצעתו  הבהרות  לקבל  כדי,  המציע  אל  וההערכה  הבדיקה  במהלך  לפנות .17.7

 .  ותקנותיו המכרזים חובת לחוק בכפוף, ההצעה

 חובת   לחוק  בכפוף,  בלעדיפגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, הכל לפי שיקול דעתה ה לאפשר למציע שהצעתו חסרה ו/או .17.8

 . ותקנותיו המכרזים

 . שני וכשיר ראשון  רכשי לבחור .17.9

 . דעתה שיקול ולפי  עיניה כראות מציעים מספר בין השירותים את לחלק .17.10

 המציע   עם"מ  מו  לנהל  לחילופין  או  המכללה  לדרישות  מתאימות  ושהצעותיהם  המכרז  בתנאי  העומדים  מציעים  עם"מ  מו  לנהל .17.11

 . הזוכה

 . ותקנותיו המכרזים חובת לחוק בכפוףבאיזו הצעה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי,  פורמאלייםלא להתחשב בפגמים  .17.12

לחילופין, לפי שיקול    אואו הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז,    השמטה, שינוי,  רישוםתוספת,    נכללו  שבה  הצעה  לפסול .17.13

 או הסתייגות כאמור.    השמטה, שינוי, רישוםדעתה הבלעדי והמלא, לקבל את ההצעה תוך התעלמות מכל תוספת, 

 . הצעתו עם  בקשר למציע שיגרמו לנזק או להוצאה אחריות בכל נושאים אינם מטעמה ומי המכללה .17.14

, ביול מכרזת הבדיקות המוקדמות, דמי קניית מסמכי ההמכללה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן, לרבו .17.15

 והערבויות או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות הימנה ואלו יחולו על המציע בלבד.  הסכםה

 מטעה או  / ו  מדויק  אינו או  /ו  נכון  שאינו  פרט  מהכללת  כתוצאה,  יגרם  אם,  למכללה  שיגרם  נזק  לכל  באחריות  יישא  המציע .17.16

 .בהצעתו

של הליך המכרז מותנה בגורמים שאינם בשליטת המכללה, כגון מימון ותקציב. אין המכללה מתחייבת לבחור זוכה.    קיומו .17.17

רשאית המכללה להרחיב או לצמצם את היקף ההתקשרות מכל סיבה שהיא, לרבות מסיבות תקציביות, ארגוניות,    ,כמו כן

 מנהליות, רשויות וכד'. 

 חלקו  וא המכרז ביטול .18
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 והכל בכפוף לדין. שהיא סיבה מכל חדש למכרז לצאת או, ממנו חלקים לבטל או המכרז היקף את לצמצם רשאית המכללה .18.1

 שלהלן:   מהמקרים  אחד   בכל  גם  המכרז  את  לבטל  רשאית   תהא  המכללה  כי  ומודגש  מובהר,  לעיל  האמור   מכלליות   לגרוע  מבלי .18.2

 חלקם, תיאמו הצעות מחירים ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל. יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או  .18.2.1

 אירע שיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.  .18.2.2

 לא תשלם בשום מקרה פיצוי כל שהוא בעקבות ביטול המכרז.   המכללה .18.3

בתיבת ההצעות רישומם  עם ידם על שנמסרו כפי, המייל כתובתאו / ו הפקס למספר למציעים תועבר המכרז ביטול על הודעה .18.4

 המקוונת. 
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 מסמך ב' 

 MICROSOFTלאספקת רישיונות שימוש בתוכנות  04/2021 פומבי מס'מכרז 

 עבור המכללה האקדמית אחוה 

 הסכם ההתקשרות

 

 2021שנערך ונחתם במכללה האקדמית אחוה ביום _____לחודש ____ 

 580250231המכללה אקדמית אחוה ע"ר    בין: 

  79800ד.נ. שקמים    

 ( "המכללה" )להלן:   

 מצד אחד; 

 ________________________    בין: 

 ____________________  ח.פ.   

 מרחוב __________________    

    _______________________ 

 "( הספק)להלן: "   

 מצד שני; 

, אשר העתק ממנו מצורף  Microsoftלאספקת רישיונות שימוש בתוכנות    04/2021  פומבי מס'והמכללה פרסמה מכרז   הואיל;

 (."המכרז" )להלן: כמסמך א'להסכם זה 

  ;כנספח ב'  "( אשר העתק ממנה מצורף להסכם זהההצעה" להלן:) והספק הגיש הצעה למכרז והואיל: 

הצהרותיו של הספק ועל הנתונים כפי שפורטו והמכללה בחרה בהצעת הספק כהצעה הזוכה במכרז, בהסתמך על נכונות   והואיל: 

 בהצעתו, בכפוף למותנה בהסכם זה, בנספחיו וביתר מסמכי המכרז;

כי והואיל:  בזאת  ומאשר  מצהיר  העובדתיים   והספק  הנתונים  כל  את  לבדוק  נאותה  הזדמנות  בידו  ניתנה  וכי  ובדק,  ראה 

והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם זה ובקשר עם כל התחייבויותיו על פיו, וכי הוא לא יטען או יתגונן נגד תביעה 

הסכם זה במלואן שתוגש כנגדו בטענה כי קיימת מניעה משפטית או עובדתית כלשהי למילוי כל התחייבויותיו על פי  

 ובמועדו; 

כח אדם מתאים ואמצעים   והואיל:   ציוד מתאים,  ידע,  יכולת,  בעל  ומנוסה,  בעל מקצוע מיומן  כי הוא  והספק מצהיר בזאת 

כספיים, המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי הסכם זה, תוך מילוי הוראות המכללה, שמירת המועדים הנקובים 

 יצוע נאותה כמפורט בהסכם זה; בהסכם זה ושמירה על רמת ב

והספק מצהיר כי בידיו האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות  והואיל: 

 ; 1976  -מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

  "(;השירות" :ובהסכם זה )להלן 'אבנספח כמפורט  הספקוהמכללה מעוניינת לקבל את שירותי  והואיל: 

ברצון המכללה לקבל את הצעת ,  והספק מעוניין לספק למכללה את השירות, ובהסתמך על ההצעה והצהרות הספק והואיל: 

 הכל כאמור בהסכם זה להלן;ו נשוא מכרז זה למתן שירותיםהספק 

 כל כפי שיפורט להלן; והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את זכויותיהם וחובותיהם, וה והואיל: 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 
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 מבוא, נספחים והגדרות  .1

 המבוא להסכם זה, לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הסכם זה. .1.1

 המסמכים והנספחים להסכם זה מהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורשו ביחד עמו:  .1.2

 הסכם ההתקשרות  –מסמך ב' 

 מפרט השירותים והתמורה -נספח א'  

 הצעת המציע  –נספח ב' 

 הצהרת המציע  –נספח ג' 

 אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע  -נספח ד' 

 תצהיר )פשיטת רגל והעדר תביעות(   -נספח ה' 

 תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום -נספח ו' 

 לחוק עסקאות גופי ציבוריים  1ב2תצהיר בהתאם לסעיף  - 1נספח ו' 

 פרטי המציע  -נספח ז' 

 תצהיר על עסק בשליטת אישה  -נספח ח'  

 
 לנוחיות הצדדים בלבד ואין להיעזר בהן בפרשנותו של הסכם זה. כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו 

 הגדרות  .2

 למונחים הבאים יהיה הפירוש המיוחד אשר לצידם:  .2.1

 המכללה אקדמית אחוה. - "המזמין" ו/או "המכללה"      

 לרבות נציגי הספק, עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים וכל מי מטעמו.  - ""המציע ו/אוהספק" "

  יהיה:______________,   הספק  מטעם  הקשר  גורם  זה.  הסכם  לצורך  קשר  כגורמי  הצדדים  ידי  על  שימונו  מי  -  "הקשר  גורמי"

או  מטעם המכללה  הממונה"  נהל הפרויקטים או מי שמונה מטעמו בכתב )להלן: כללה: מ המ  מטעם  הקשר  גורם "גורם " 

 (.  הקשר מטעם המכללה"

 הקשר מטעם המכללה.כל פניה למכללה תבוצע באמצעות גורם 

 לרבות כל מסמכי המכרז ונספחיו. -  "המכרז"          

 שטח המכללה האקדמית אחוה, לרבות כל המבנים והחלקים המצויים בו ומשרתים אותו, בהם יספק הספק את   -  "האתר"

 השירותים נשוא הסכם זה. 

 הצהרות  והתחייבויות הספק  .3

 בחתימתו על הסכם זה כדלקמן: הספק מצהיר, מאשר ומתחייב  

יש לו את הידע, היכולת, המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות, הציוד, וכל יתר הדרוש על פי הסכם זה ו/או המכרז   .3.1

על נספחיו ו/או הדין לספק למכללה את השירות  ברמה מקצועית גבוהה בכל תקופת ההסכם וכן לבצע את כל  הדרוש על 

 שירות ויתר התחייבויות הספק בהתאם להסכם זה, מסמכי המכרז ועל פי כל דין.מנת לספק למכללה את ה

כי הינו בעל כל ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או האישורים מכל מין וסוג הדרושים לקיום מלוא התחייבויותיו כאמור בהסכם   .3.2

 "(, והוא מתחייב להחזיק בהיתרים תקפים במשך כל תקופת ההסכם. "ההיתריםזה )להלן: 

נהירים לו כל תנאי ההסכם, וכי בדק ובחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע התחייבויותיו כאמור בהסכם זה,  .3.3

 וכי יש ביכולתו לקיים התחייבויותיו אלה בהתאם לכל הדרישות והתנאים הקבועים בהסכם. 

יצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, הוא קיבל מהמכללה, לשביעות רצונו המלאה, כל מידע שביקש והנובע ו/או הקשור בב .3.4

 ואין ולא תהיה לו כל טענה כלפי המכללה בקשר אתם. 

הוא לא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות כלפי המכללה עקב אי ידיעת ו/או אי הכרת תנאי ו/או נסיבה  .3.5

ל תקופת ההסכם והוא מוותר  כלשהם הקשורים באספקת הטובין והשירותים שבהסכם זה ו/או הנובעים מהם, במשך כ

 בזה על כל טענה כאמור. 
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הספק מצהיר כי קיבל מהמכללה את כל הנתונים, הפרטים והמידע הדרושים לו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם  .3.6

  זה. הספק מצהיר כי הוא ביקר באתר, ובדק את מצבו, סביבתו, דרכי הגישה אליו, וכל שאר תנאי העבודה העלולים להשפיע 

 על מתן השירות וכי מצאם מתאימים על מנת לאפשר לו לבצע את כל התחייבויותיו על פי ההסכם.

 הספק מצהיר כי אין כל מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת להתקשרותו עם המכללה. .3.7

מוסף וחוק   הספק מאשר ומצהיר כי הוא בעל אישורים כדין על ניהול פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך .3.8

. הספק מתחייב כי יהיו  בידיו, ובהתאם לדרישת המכללה, 1987  -עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשמ"ז 

 אף בידי המכללה, בכל עת אישורים תקפים כאמור. 

ת וביעילות  הספק מתחייב לספק למכללה במלואן את כל התחייבויותיו כאמור בהסכם זה במקצועיות, במיומנות, בדייקנו .3.9

בהתאם להוראות מסמכי ההסכם ונספחיו ולשביעות רצונו המוחלט של הממונה ו/או המכללה, ולקיים את כל ההוראות 

 שיינתנו  לו על ידי הממונה ו/או המכללה  בכל הקשור בביצוע הסכם זה תוך שיתוף פעולה מלא. 

 1970  -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"להספק ועובדיו ינקטו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות בהתאם להוראות   .3.10

והתקנות על פיהן וכל הוראה חוקית רלוונטית אחרת, באופן שלא יגרם נזק לרכוש המכללה ו/או לסטודנטים ו/או לעובדים 

 ו/או לצד ג' כלשהו עקב ביצוע התחייבויותיו כאמור בהסכם זה.

ב .3.11 כללי  על  שמירה  תוך  השירותים  את  לספק  מתחייב  בכל   וגהותטיחות  הספק  העומד  ובטיחותי,  תקין  ציוד  באמצעות 

 התקנים הנדרשים ועפ"י הוראות כל דין.

הספק מתחייב לבצע את התחייבויותיו, בבטיחות, ביעילות, ביסודיות וברמה מקצועית טובה באמצעות מספר מספיק של   .3.12

 עובדים כשירים, מקצועיים ומיומנים, עפ"י כל תקנה ו/או חוק ו/או דין. 

מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק ואבדן שייגרמו לרכוש המכללה ו/או למי מעובדיה ו/או לרכושם עקב מעשה   פקהס .3.13

ו/או מחדל שלו והוא מתחייב לפצות ולשפות את המכללה בגין כל טענה כלפיו עקב כך, לרבות בכל הנוגע להוצאות שתוציא  

 כתוצאה מכך.

 להסכם זה, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  'אבנספח הספק מתחייב להעניק למכללה את השירות המפורט  .3.14

 הספק אחראי לשמירתם הבטוחה של החומרים באתר.    .3.15

 התחייבויות הספק שבסעיף זה לעיל הינן מעיקרי ההסכם והפרת איזו מהן תהווה הפרה יסודית שלו. 

 תקופת ההתקשרות  .4

ל   .4.1 הינה  מיום חתימת המכללה על ההסכם, כאשר למכללה שמורה האופציה להאריך    חודשים  36  –תקופת ההתקשרות 

ובהודעה של  שנתיים  בההתקשרות   וזאת בהתאם לשיקולה הבלעדי  התקשרות(  נוספת לכל תקופת  )שנה   יום   30נוספות 

 "(.תקופת ההתקשרותמראש ממועד סיום כל תקופת התקשרות )להלן: " 

א .4.2 האמור  על  מסוים/מים    4.1בסעיף  ף  חלק/ים  אספקת  את  ו/או  זה  הסכם  להביא  הזכות  בלבד  למכללה  לעיל, שמורה 

מהתחייבויות הספק לפיו, לידי סיום, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכל עת במהלך תקופת ההסכם, בהודעה בכתב  

כל תשלום ו/או פיצוי כלשהו , ומבלי צורך לנמק. מסרה המכללה הודעה כאמור לא יהיה הספק זכאי לימים  30ומראש של  

בגין ו/או בקשר להפסקת ההתקשרות, פרט לתשלום המגיע לו בגין שירות שסופק על ידו בפועל למכללה קודם מועד הפסקת 

 ההתקשרות, ובכפוף לזכויות המוקנות למכללה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.  

יים את התחייבויותיו על פי הסכם זה ככל שהן נמשכות אין בהפסקת ההתקשרות, כדי לגרוע מחובתו של הזוכה במכרז לק .4.3

 גם לאחר פקיעתו. 

 התמורה .5

בתמורה לאספקת השירות בהתאם להזמנת המכללה ומילוי כל יתר התחייבויות הספק כמפורט בהסכם זה במלואן ובמועדן  .5.1

תמורה   ליועץ  המכללה  תשלם  המכללה,  של  רצונה  ולשביעות  א'  בנספח  המחיכמתואר  להצעת  הספק בהתאם  ר שהגיש 

 , להסכם זה המהווה חלק בלתי ניפרד ממסמכי המכרז. בנספח ב'

התשלום:   .5.2 לתנאי  בהתאם  כדין  מס  חשבונית  כנגד  תשולם  +  התמורה  קבלתה    30שוטף  ואישור  החשבונית  הגשת  מיום 

 במכללה. 

כאמור בהסכם זה, לרבות כל תשלום    למען הסר ספק מובהר כי התמורה הינה גלובלית וכוללת את כל התחייבויות הספק .5.3

המגיע לעובדיו או מי מטעמו שיועסק על ידו בביצוע השירות, לרבות כל הוצאה שהספק יידרש להוציא, מכל מין וסוג שהוא,  
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לשם ביצוע השירות, לרבות נסיעות, צילומים והעתקות מכל מין וסוג שהוא, שליחת דברי דואר וכיו"ב. הספק לא יהיה זכאי 

וצאות או להשתתפות מהמכללה בהוצאות אלה, ככל שיוצאו על ידו, והוא מוותר בזאת על תביעות או דרישות או  להחזר ה

 טענות כלשהן לעניין זה. 

התמורה המפורטת בהסכם זה הינה כוללת וסופית. המכללה לא תשלם כל תמורה נוספת מעבר לתמורה המפורטת בהסכם   .5.4

 בגינם על פי דין, לפי שיעורו החוקי במועד הרלוונטי. זה, למעט תוספת תשלום בגין מע"מ המגיע 

 אחריות   .6

הספק יהא אחראי לכל אבדן ו/או הוצאה ו/או תאונה ו/או חבלה ו/או נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ו/או לכל נזק   .6.1

בעקיפין, מפעילותו בקשר   אחר שייגרם למכללה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד ו/או סטודנט, הנובע, בין במישרין ובין

  שולחיו עם ההסכם בין במהלך ביצוע התחייבויותיו ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או  

ו/או כל הנתון למרותו ו/או מי מטעמו. הספק ינקוט בכל הצעדים והאמצעים הדרושים למניעת תאונה, חבלה, נזק, אבדן 

 והוצאה כאמור.

מכל  בח .6.2 ומטעמה  בשמה  הפועל  וכל  שולחיה  עובדיה,  המכללה,  את  ומראש  לחלוטין  משחרר  הספק  זה  הסכם  על  תימתו 

 אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה, חבלה, נזק, אבדן והוצאה כאמור ברישא של  סעיף זה לעיל. 

וע התחייבויותיו בהתאם להסכם זה, בגין  הספק יישא באחריות המלאה כלפי עובדיו ו/או כל הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצ .6.3

כל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו למי מהם במהלך ו/או בקשר 

 לביצוע התחייבויות הספק לפי הסכם זה.

לשפותם, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק,  הספק מתחייב לפצות את המכללה ו/או את הניזוק/ים, לפי העניין, ו/או   .6.4

אבדן והוצאה שהספק אחראי להם, כאמור בסעיפים לעיל, לרבות הוצאות שתוציא  וכן שכ"ט עו"ד אשר תשלם המכללה  

לנזק, אבדן או   כלשהו בקשר  ו/או תשלום אחר  פיצויים  ובכל מקרה שהמכללה תאלץ לשלם  הנזקים כאמור,  בקשר עם 

מתחייב הספק לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור לפי הוראותיה, וכל זאת בתוספת   -י להם כאמור  הוצאה שהספק אחרא

 הפרשי הצמדה וריבית והוצאות שעמדה בהן בקשר לכך. 

לתקן   .6.5 אחראי  הספק  האמור,  בכלליות  לגרוע  מידימבלי  מתן    באופן  עם  בקשר  שיגרמו  פגיעה  ו/או  נזק  כל  חשבונו  ועל 

 של המכללה ו/או לאתר. כל תיקון כאמור יעשה לשביעות רצון המכללה.  השירותים לרכוש ו/או ציוד

 היעדר יחסי עובד מעביד   .7

ומוצהר בזאת מפורשות כי בין המכללה לבין הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו שיפעל בקשר להסכם זה )להלן   מוסכם .7.1

"( לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד וכי כל זכות שיש למכללה לפקח, לבקר, להורות ו/או עובדי הספקביחד: "

נה אלא אמצעי להבטיח ביצוע נאות של ההסכם ואין בה כדי  להדריך מי מעובדי הספק בקשר לביצוע התחייבויות הספק אי

 – ליצור יחסי עובד מעביד בין המכללה לבין מי מעובדי הספק. הצדדים שבים ומצהירים שהיחסים ביניהם הם יחסי מזמין 

 יועץ עצמאי לכל דבר ועניין.  

ירותים במקומות שונים ואינו משתלב עצמאי" בכל הקשור לביצוע הסכם זה, הנותן ש   קבלןמצהיר כי הוא משמש כ"  הספק .7.2

 קבלן במסגרת של יחסי עובד מעביד כלשהם עם המכללה וכי היחסים בינו לבין המכללה הנם ויהיו יחסים שבין מכללה ל

עצמאי, וכי בשום מקרה אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק או מי מעובדיו לבין המכללה ו/או מי מעובדיה  

 ומעביד. אי לכך, תחולנה במסגרת התחייבויות הספק ההוראות הבאות:  יחסי עובד

הספק ישלם עבור עצמו ועבור עובדיו ו/או מי מטעמו את תשלומי מס ההכנסה והביטוח הלאומי וכל מס ו/או תשלום שיגיעו   .7.3

 ממנו עקב ביצוע ההתחייבויות ו/או עקב ההכנסות, של הספק עפ"י הסכם זה. 

והתקנות שהותקנו מכוחו,   1955  -רו ועבור עובדיו אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי, התשי"ד  הספק מתחייב למלא עבו .7.4

 בכל תיקון להם ו/או חיקוק שיבוא במקומם, על מנת שתקוימנה התחייבויותיו על פי סעיף זה. 

ש על פי דין או  הספק ידאג לכל הזכויות הסוציאליות ולכל הביטוחים שיהיו כרוכים במתן שירותיו כיועץ עצמאי והנדר .7.5

 הסכם, ויישא באופן מסודר בכל תשלום שיהיה כרוך בהם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בין הצדדים, כי אם למרות המוסכם בין הצדדים, יפסק בעתיד על ידי ערכאה משפטית   .7.6

או כי על המכללה לשלם  מעביד, ו/-מוסמכת כי בין המכללה ו/או הספק ו/או מי מטעמו ו/או מי עובדיו נתקיימו יחסי עובד
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ליועץ ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו סכומים כלשהם בגין זכויות מכוח חוקי העבודה, ו/או זכויות אחרות כלשהן שלא  

 צוינו במפורש בהסכם זה, יחול כל האמור מטה:

פחות מהתמורה    50%התמורה של הספק תופחת רטרואקטיבית מהיום בו החל ליתן שירותיו עפ"י הסכם זה, על סך של   .7.6.1

 "(. השכר המופחתכפי שנקבעה בהסכם זה, ויעודכן מעת לעת בשיעור תוספות היוקר שיונהגו במשק בלבד  )להלן: "

בס"ק תיערך התחשבנות בין הצדדים והספק יחזיר למכללה כל סכום עודף אשר קיבל מעבר לשכר המופחת המפורט   .7.6.2

אשר יחושבו מיום    4%לעיל, בתוספת הפרשי הצמדה מלאים למדד המחירים לצרכן, וכן ריבית שנתית בשיעור    10.7

 ביצוע כל תשלום ליועץ ועד ליום החזרתו בפועל על ידי הספק, הכל על בסיס המדד הידוע במועד הרלבנטי. 

לו ו/או מכל סכום שהזכות לקבלתו לא הספק נותן בזאת למכללה הוראה בלתי חוזרת לקזז מכל סכום שיפסק כי מגיע  .7.6.3

מההתחשבנות   והנובע  המכללה,  כלפי  לו  שיהיה  החוב  כל  את  כך,  יפסק  בה  ובמידה  אם  זה,  בהסכם  במפורש  צוינה 

במקרה    10.8בס"ק  המפורטת   החוב כאמור  להחזר  מהתחייבותו  הספק  את  כדי לפטור  זו  קיזוז  בהוראת  אין  לעיל. 

 סיבה כלשהי. שהקיזוז לא יספיק או לא יבוצע מ

הספק מאשר בזאת כי הסכמת המכללה להתקשר עמו בהסכם זה מבוססת על כל האמור לעיל ולהלן והוא מתחייב  .7.6.4

אשר מטרתו או תוצאתו היא  -או אחר –בזאת שלא לטעון כנגדה כל טענה בניגוד לכך ואף לא לפתוח בכל הליך משפטי 

 ספק ו/או מי מעובדי הספק. קביעת קיומם של יחסי עובד ומעביד בין המכללה לבין ה 

הספק מתחייב לספק בעצמו ועל חשבונו את כל כוח האדם הדרוש למתן השירותים, וכן את כל הטיפול הנלווה לכוח  .7.6.5

 האדם הנ"ל לרבות השגחה ופיקוח, אמצעי תחבורה, ציוד וכיו"ב.

השירות .7.6.6 למתן  הדרוש  במספר  בלבד,  ישראלית  אזרחות  בעלי  עובדים  להעסיק  מתחייב  בעלי הספק  יהיו  ואשר  ים 

המיומנות והמקצועיות הנדרשים לשם מתן השירותים, ולפי העניין בעלי הכשרה מקצועית, היתר או רישיון הנדרש על  

 פי כל דין לביצוע עבודתם ו/או לשהותם ועבודתם בישראל.  

אות כל דין, לרבות הספק מתחייב לקבל את כוח האדם שיעסוק מטעמו בביצוע העבודות ולהעסיקו אך ורק בהתאם להור .7.6.7

, חוק שכר מינימום, חוק הביטוח הלאומי, חוק עובדים זרים איסור 1959-אך לא רק חוק שירות התעסוקה, תשי"ט

 העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים וכל דין אחר. 

מקיומם   הספק מתחייב בזאת לשלם לכל עובדיו המעניקים שירותים למכללה מכוח הסכם זה, כל סכום הנדרש והנובע .7.6.8

מעביד בינו לבין עובדיו. מוסכם ומובהר בזאת, כי הספק אמד את התמורה האמורה להשתלם לו מכוח  -של יחסי עובד

מתן  עם  בקשר  עובדיו  של  מהעסקתם  הנובעות  השונות  העלויות  את  וגילם  בחשבון  הביא  זאת  ובמסגרת  זה,  הסכם 

מעביד  -או הוצאת אחרת הנובעת מקיומם של יחסי עובדהשירותים למכללה, לרבות זכויות סוציאליות ו/או כל זכות  

בינו לבין עובדיו. מובהר בזאת, כי השכר עבור כל שעת עבודה של עובדי הספק, נקבע כך שיבטיח יכולתו של הספק לשלם  

לעובדיו את שכר המינימום הקבוע בחוק, דמי הבראה, פנסיה, תשלום בגין ימי חופשה, ימי מחלה, תשלומים נלווים  

 יטוח הלאומי ולביטוח בריאות, רווח קבלני מקובל, והכל בהתאם למכלול הדרישות המחויבות על פי חוק.  לב

על .7.6.9 המתחייבים  התשלומים  מלוא  את  לעובדיו  לשלם  שהתחייבותו  לו  ידוע  כי  בזאת,  ומאשר  מצהיר  חוק, -הספק  פי 

 כמפורט לעיל, מהווה הוראה יסודית בהסכם זה. 

לפעול בהתאם לחוק ולתקנות שיותקנו מכוחו, וכל תיקון או שינוי עתידי ככל שייעשו בהם, אשר הצדדים מתחייבים   .7.6.10

 יחייבו את הצדדים ממועד כניסתם לתוקף.

 הפרת ההסכם וסעדים  .8

 של הסכם זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.   10  , 9,  8,  7,  6,  5,  4,  3מבלי לפגוע בכלליות הסכם זה, הפרת האמור בסעיפים   .8.1

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת להביא את ההסכם לידי סיום, המכללה תהיה רשאית לבטל הסכם זה ללא צורך בהודעה   .8.2

 מוקדמת ליועץ, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

בשל הפרת הסכם(, תשל"א   אם הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות .8.2.1

ימים    7, או הפר תנאי אחר מתנאי הסכם זה ובלבד שניתנה ליועץ הזדמנות לתקן ההפרה והוא לא עשה כן תוך  1970  –

 או בתוך פרק זמן קצר יותר שנקבע על ידי המכללה בהתחשב במהות ההפרה.

  אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או רכוש הספק.  .8.2.2

  דם מפרק או מפרק זמני או מפרק קבוע ליועץ.אם ימונה ק .8.2.3
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  אם ימונה מנהל מיוחד ליועץ.  .8.2.4

 אם יינתן צו עיקול נגד הספק ונכסיו.  .8.2.5

 . יום 30אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  .8.2.6

ה, מבלי אם הספק הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק יועץ משנה בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם ז .8.2.7

 לקבל את הסכמת המכללה מראש ובכתב. 

 אם הספק הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.   .8.2.8

כאשר יש בידי המכללה הוכחות להנחת דעתה שהספק או אדם אחר בשמו או מטעמו נתן ו/או הציע  לאדם אחר שוחד,  .8.2.9

 מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה.

ו ו/או מנהליו ו/או השותפים בו יורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון ו/או בעבירה  אם הספק ו/או מי מבעלי מניותי .8.2.10

 הקשורה במתן השירותים, או אם יוגש כנגדם, או כנגד מי מהם, כתב אישום בעבירות מעין אלה. 

 אם הספק הפך בלתי כשיר לפעולות משפטיות.  .8.2.11

באמצעות אחרים כל דבר אשר היה אמור להיעשות על ידי על אף האמור לעיל, המכללה תהא רשאית לבצע בעצמה ו/או   .8.3

הספק וזאת על חשבון הספק, וזאת בנוסף על כל זכות שיש בידי המכללה על פי כל דין לאכוף על הספק לבצע התנאי ו/או  

 פי ההסכם.-ההתחייבויות על

 ים.  אין באמור לעיל כדי לשלול או לגרוע מזכותה של המכללה לתבוע סעדים נוספים או אחר .8.4

 פי מקור אחר כלשהו.  -פי הדין או על-התרופות האמורות בסעיף זה, הן בנוסף לכל תרופה אחרת הנתונה למכללה על .8.5

 שונות  .9

הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן או כל טובת  .9.1

לא בתמורה, ו/או לשעבד את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן, הנאה על פיהן לאחר, בין בתמורה ובין ש

 אלא אם קיבל את הסכמת המכללה מראש ובכתב ובתנאים שתקבע המכללה.

שום אורכה, הנחה או ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות מזכויותיה של המכללה עפ"י ההסכם ו/או עפ"י   .9.2

 כוויתור או כפוגעים בזכויות המכללה, ולא יהיה להם תוקף אלא אם נעשו בכתב חתום כדין על ידי המכללה. דין לא ייחשבו  

 הסכמה מצד המכללה לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. .9.3

פי דין, תהיה המכללה זכאית בכל מקרה לקזז ו/או -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לפגוע בזכויותיה של המכללה לכל סעד על .9.4

לנכות ו/או לחלט מתוך כספי הספק ו/או כספים שיגיעו ממנה ליועץ כל סכום שיגיע למכללה מהספק, לרבות כדמי נזק ו/או 

 פיצוי ו/או שיפוי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

שיגיע לידיה ו/או שנמצא בחצרי המכללה, וזאת עד לגובה  למכללה תהא זכות עיכבון בכל נכס של הספק שנמצא בידיה ו/או   .9.5

 סכום הפיצוי המוסכם או עד לגובה כל חוב של הספק למכללה כאמור בהסכם זה. 

הספק מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה, כי בחן בקפידה את הוראות ההסכם והוא מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט   .9.6

 ן.ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בה

המכללה תהא רשאית להסב ו/או להעביר הוראות הסכם זה, במלואן או בחלקן לכל צד שלישי ובלבד שזכויות הספק לא   .9.7

 תיפגענה.

אביב תהיה הסמכות המקומית, הייחודית והבלעדית בכל עניין הנוגע להסכם -לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל .9.8

 זה או הנובע ממנו. 

  72רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא, תראינה כאילו הגיעו לנמען בתום  הודעות שתשלחנה בדואר   .9.9

ונתקבל על כך   -)שבעים ושתיים( שעות ממועד מסירתן למשלוח בדואר. הודעה אשר שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה  

 ור. תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום העסקים הראשון שלאחר יום השיד -אישור טלפוני 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:      
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 נספח א' 

 עבור המכללה האקדמית אחוה  MICROSOFTלאספקת רישיונות שימוש בתוכנות  04/2021 פומבי מס'מכרז 

 התמורה השירותים ומפרט 

 התמורה .1

להצעתו הסופית שאושרה, בתמורה למילוי התחייבויותיו של הזוכה במלואן ובמועדן, יהא זכאי הזוכה לתמורה בהתאם  .1.1

, בתוספת  ("התמורהלהלן ")  מכללהידי נציג ה-פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות היחידות שניתנה בפועל ושאושרה על-ועל

 .ה לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוקמכללידי ה-מע"מ כדין, שתשולם על

לה לשימוש    רכישת הרישיונות הדרושיםהמכללה הזמנת רכש בחודש דצמבר ל  תוציא  בעבור התמורה נשוא מכרז זה, .1.2

 . העוקבת ובהתאם להגדרת סוג הרישיון   הקלנדרית  במהלך השנה  עבורה ולשימושה  ירכשו  אשר  מיקרוסופט  חברת  במוצרי

(, והיא תכלול כל מס ו/או היטל החל על מתן השירותים נשוא מכרז זה, והיא USDהצעת המחיר תנקב בדולר ארה"ב ) .1.3

 מע"מ. אינה כוללת 

 והמעודכן  ישראל  בנק  ידי  על  המתפרסם  היציג  לשער  , ייקבע בהתאםלשקל חדש  ב" ארה  מדולר התמורה,    המרת  שער .1.4

 . בפועל  העברת התשלום ביצוע ליום

 אשר הגיש הזוכה במכרז.  לתעריפים ובהתאם  התמורה תשולם בשקלים .1.5

 שהיא   סיבה  מכל,  התקשרותבכל תקופת ה  לשנותו  זכות  למציע  תהיה  ולא  ימחיר כולל קבוע וסופ  היהי  המוצעהמחיר   .1.6

 .המכללה ידי על ובכתב מראש שאושרו  שינויים למעט"ב, וכיוצ מחירים עדכוני ,הצמדות לרבות

  המכרז  במסמכי  הנדרש  כל  בגין  והסופית  המלאה  הכוללת  התמורה  את  לכלול  חייב   במכרז  המציע  ידי  על  המוצע  המחיר .1.7

או התפוקות ו/או העזרים ו/או /ובגין השירותים, לרבות, אך לא רק: העבודה ו/או השירותים ו/או המוצרים  יהםנספחוב

סוציאליות ו/או פיקוח ו/או ציוד ו/או    ו/או החומרות שניתנו ו/או יסופקו ו/או ימכרו וכן כל שכר עבודה ו/או  התוכנות

מכסים, האגרות וההיטלים הישירים והעקיפים אשר בתוקף אמצעים ו/או ביטוח ו/או האחריות, ביגוד וכן המיסים ה

במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בנוסף, חומרים, חומרי עזר וכל הוצאה אחרת ישירה או עקיפה הקשורה להספקת 

עד  השירותים נשוא המכרז וכן בנוסף, כל מס, אגרה, היטל, או תשלום אשר יחולו על הספק, על פי דין, אף אם הוטלו במו

 מאוחר למועד עריכת המכרז ו/או ההתקשרות מכוחו והכל אלא אם צוין במפורש ובכתב אחרת.  

 " וע"פ המוגדר במכרז זה על נספחיו. מפרט השירותים והתמורה, "בנספח א'התמורה תהיה בעבור המתואר  .1.8

הג .1.9 וע"פ  נספחיו  לרבות  זה  במכרז  המגודרת  והסופית  המלאה  התמורה  את  יקבל  זה  במרכז  הסכמי דרות  הזוכה 

 להלן: לאספקההנדרשים  מיקרוסופט

1.9.1. OVS – Open Value Subscription . 

1.9.2. CSP – Microsoft Cloud Provider. 

1.9.3. SPLA – Microsoft Services License Agreement . 

 מיקרוסופט הסכמי חידוש .2

 וכמפורט בטבלה להלן:  טהרישיונות יהיה כמוגדר בהסכמי מיקרוסופ חידוש .2.1

 תכולת השירותים  .3

 תקופת הסכם מס'
 תקופת הארכה  ההסכם

2.1.1  . OVS – Open Value 
Subscription 

36 
 חודשים

להאריך  האפשרות  תשמר  אחוה  למכללת  התקופה  בסיום 
ו/או לרכוש את התוכנה או להביא את ההסכם   את הרישוי

 Microsoft Israelהגדרת חברת לסיומו ע"פ 

2.1.2 . 
CSP – Microsoft Cloud 
Provider 

12 
 חודשים

 חודשים  48
 חודשים לכל תקופה  12

2.1.3 . SPLA – Microsoft Services 
License Agreement 

12 
 חודשים

 חודשים  48
 חודשים לכל תקופה  12
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ובתפעול  תמיכה ברישום    תכלול  Microsoftאספקת רישוי מוצרי  זה ל  המצוינים במכרז  תתכולת השירותים עבור הרישיונו .3.1

 .זה על נספחיוהכל כמוגדר במכרז ו ,SPLA -ו  CSPהכלולים במסגרת הסכמי  TIER1, ושירות הרישוי

 אספקה  מועדי .4

 : כדלקמן השירותיםאו /ואת המוצרים  לספק במכרז הזוכה על .4.1

 .Microsoftהזוכה יספק את הרישוי לחשבון המשתמש של המזמינה באתר  .4.1.1

 . החתימה על ההסכם ו/או ממועד קבלת הזמנת רכשממועד  ימים 15 -הרישוי יסופק לידי המזמינה לא יאוחר מ .4.1.2
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 נספח ב' 

 MICROSOFTלאספקת רישיונות שימוש בתוכנות  04/2021 פומבי מס'מכרז 

 עבור המכללה האקדמית אחוה 

 
 לכבוד, 

 אחוה  האקדמית המכללה
 "( המכללהאו "/ו"  אחוה)להלן: "

 79800 שיקמים.נ ד
 הצעת המציע הנדון: 

בזהמציע"  :להלן),  הח"מ  ____________________________אני .1 מגיש  תמורת    זה  מכרז   לנשוא  בהתאם  הצעה  את"(, 

 .4בסעיף כמפורט  אספקת הרישיונות והשירותים

 נעשתה לאחר ששקלנו אותם היטב על השלכותיהם. יש בידינו את כל מסמכי המכרז, המוכרים לנו והמובנים לנו היטב, והצעתנו   .2

  אשרהצעת המחיר מטה  תמורת  הנדרש במכרז    אספקתל  ומתחייביםאנו מציעים  ב  בהסכם הרצ"ו  המכרז  במסמכיכמתואר   .3

 בהתאם לתנאי התשלום כמפורט בהסכם ההתקשרות. שולםת

 נשוא מכרז זה: הצעת המחיר להלן .4

 

מחיר   כמות  הסכם מק"ט תיאור המוצר  מס'
 סה"כ יח' 

1 DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y 
Acdmc Ent ECAL 2UJ-00011 OVS 5  ___$  ___$ 

2 Microsoft 365 A5 for faculty 2a8fd82d-e805-4af8-
a156-3befc8316892 CSP 200  ___$  ___$ 

3 Project Plan 3 for faculty a3a8a723-99a2-4129-
bc40-046e6768f7a3 CSP 10  ___$  ___$ 

4 Visio Plan 2 for students 37b24fc8-36d6-48ff-
b7cd-19734aac6095 CSP 10  ___$  ___$ 

5 WinSvrDCCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic 
E 1Y Acdmc AP CoreLic 9EA-00314 OVS 60  ___$  ___$ 

6 VSProSubMSDN ALNG LicSAPk OLV E 
1Y Acdmc AP 77D-00161 OVS 1  ___$  ___$ 

7 SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic 
E 1Y Acdmc AP CoreLic 7NQ-00050 OVS 8  ___$  ___$ 

8 WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk OLV 
2Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic 9EM-00294 OVS 56  ___$  ___$ 

9 SQLCAL ALNG LicSAPk OLV E 1Y 
Acdmc AP UsrCAL 359-05412 SPLA 200  ___$  ___$ 

10 
Microsoft®WinRmtDsktpSvcsSAL AllLng 
License/SoftwareAssurancePack MVL 
1License 

6WC-00002 SPLA 100  ___$  ___$ 

 $___  סה"כ:
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 הצעתם הגשת בכלל. בעצם או/ו המצוינת לעיל לכמות בהתאם רישיונות מתחייבת לרכוש אינה מכללת אחוה  ספק, הסר למען •

 .האמור עם בקשר או/ו בגין מטעמה, מי או/ו מכללת אחוה כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל המציעים על למכרז, מוותרים

 הצעה שתחרוג מהנ"ל תיפסל על הסף ולא תובא לדיון: -הנחיות להשלמת ההצעה .5

 ;הרישיונות המופיעים בטבלההמציע יגיש הצעת מחיר בעבור כל רשימת  .5.1

 )ספרה אחת לאחר הנקודה(;  המחיר עד עשיריתהצעת מחיר ניתן להגיש  .5.2

, לא יהיה זכאי הזוכה לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן השירותים לרבות הוצאות זה  בנספח  כאמורלמעט תשלום התמורה   .6

הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, אש"ל  תפעול, תשלומים בגין  עלויות    ,עליית מחירים  השכירות, הציוד,

 וכיו"ב.

 להגשת ההצעה למכללה: זה שמי, להלן חתימתי   .7

___________ __                ______________________           ________________ ______ 

 חתימת מורשה חתימה                   מורשה חתימה -שם מלא                     תאריך  

 

 

 

 אישור 

עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר   אני________________ הח"מ,
______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי  

בפני על התצהיר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים   בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה 
 דלעיל.  

____________ __              ______________________ _____       ___________ ______ 

 חתימת עוה"ד                       חותמת ומספר רישיון עורך דין                    תאריך  
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 ספח ג' נ

 MICROSOFTלאספקת רישיונות שימוש בתוכנות  04/2021 פומבי מס'מכרז 
 עבור המכללה האקדמית אחוה 

 לכבוד, 
 אחוה  האקדמית המכללה
 "( המכללהאו "/ו"  אחוה)להלן: "

 79800 שיקמים.נ ד
 המציע  הרתהצהנדון: 

 _______________ מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלקמן:   שיתופית שותפות/אגודה/חברה"מ, ___________________ הח אני

 אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלהלן:  .1

   ., והבנו אותם היטבהמכרז, נספחיו ותנאיוהצעתנו מוגשת לאחר שקראנו ועיינו היטב בכל מסמכי  .א

 . המכרזבדקנו ושקלנו את כלל  תנאי  .ב

 המכרז. ים חלק ממסמכי אנו יודעים, מכירים ויש ברשותנו כל המסמכים המהוו .ג

והדרישות עפ"י מסמכי ה .ד והיכולת לבצע את ההתחייבויות  הניסיון  ידע המקצועי,  לנו  ברשותנו  מכרזיש  ויש   כל האמצעים , 

 ביצוע ההתחייבויות.  הדרוש ל המקצועילרבות כח האדם 

 אנו מצרפים את הצעת המחיר שלנו.   לאחר ששקלנו את כל האמור לעיל, .2

  המחירים הכלולים בהצעתנו כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסוג, אנו מאשרים כי    .3

לפיהן, וכי לא נציג שום תביעה או טענה    המציעביצוע כל התחייבויות  בהמצורפים להצעתנו זו, ו המכרז  בהתאם לדרישות מסמכי  

 .מכרזבשל אי הבנה או אי ידיעה שהיא של מסמכי ה

  ידוע לנו, כי אין אתם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא וכי תהיו רשאים, לפי שיקול דעתכם, לבטל   .4

את   ולמסור  הזמנתכם  בתוכנת  את  שימוש  רישיונות  המכרז  Microsoftאספקת  כמפורט במסמכי  ההתחייבויות  יתר    וביצוע 

שתמצאו לנכון, וכן לנהל מו"מ עם המציעים או עם כל חלק מהם ואנו    ל אופן  בשלמות או באופן חלקי למי שתמצאו לנכון ובכ

 מסכימים לכך.

 ואנו מסכימים לתוכנם.  המכרז הננו מצהירים שאין לנו כל הסתייגויות או אי הבנות ביחס לכל הכתוב לעיל ו/או במסמכי .5

 כם.יוראותלה , בהתאםבמסמכי המכרזאנו מתחייבים להתחיל בביצוע ההתחייבויות כאמור  .6

 ובלתי   עם הגשת הצעתנו במסגרת המכרז אנו נותנים הסכמתנו לכל האמור במסמכי המכרז ואנו מוותרים ויתור סופי, מוחלט .7

 על כל טענה/דרישה הקשורה בהגשת הצעתנו במכרז ו/או במתן השירותים.   מסויג

 ידנו. הצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון על  .8

 כתובתנו למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא: .9

 כתובת: ________________________________________________________ 

 :__________________ לפנות למר/גב': _____________________ )משרד( טלפון

 דוא"ל _________________________________________________________ 

 ______ כנ"ל.______מך לצורך דיון/פניה בעניין הצעה זו הוא מר/גב' ___נציגינו המוס

    

 חתימה   תאריך   שם

 אישור 

עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר   אני________________ הח"מ,

______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי  

בפני על התצהיר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים   בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה 

 דלעיל. 

____________ __          ______________________ _____  ___________ ______ 
  חתימת עוה"ד                       חותמת ומספר רישיון עורך דין                    תאריך  
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 נספח ד' 

 MICROSOFTלאספקת רישיונות שימוש בתוכנות  04/2021מכרז פומבי מס' 

 עבור המכללה האקדמית אחוה 

 לכבוד, 
 המכללה האקדמית אחוה 

 "( המכללה" ו/או " אחוה)להלן: "
 79800ד.נ שיקמים 

 אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע הנדון: 

 אני _________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז זה. 

 :________________________________________. עו"ד/רו"ח )שם מלא(  .1

 שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:____________________.  .2

 סוג התארגנות:______________________________ .3

 _______________________תאריך הרישום:_______ .4

 מספר מזהה:______________________________  .5

 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת, אם יהיו: .6

 ___________________. ז.ת_______________. שם מלא: .6.1

 . ___________________ז.ת_______________. שם מלא: .6.2

 ___________________. ז.ת_______________. שם מלא: .6.3

 ________________________________________________ ____________________________________ 

   ___________________________________________________________________________________ _ 

גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(,   .7 מצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות 

 וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ.   1976 –ו "התשל

 בכבוד רב,

 

 אישור 

עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר   אני________________ הח"מ,
______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי  

בפני על התצהיר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהי ה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה 
 דלעיל.  

____________ __          ______________________ _____  ___________ ______ 

 חתימת עוה"ד                      עוה"דחותמת ומספר רישיון                   תאריך  
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 ה'נספח 

 MICROSOFTלאספקת רישיונות שימוש בתוכנות  04/2021 פומבי מס'מכרז 

 עבור המכללה האקדמית אחוה 

 לכבוד, 
 אחוה  האקדמית המכללה
 "( המכללהאו "/ו"  אחוה)להלן: "

 79800 שיקמים.נ ד

 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות הנדון: 

האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים  אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המכללה במסגרת מכרז זה )להלן:   .1

 "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. המציע"

להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת  הריני  .2

 רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   .3

 

     

 חתימה   תאריך   שם

 
     

 

 אישור 

עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר   אני________________ הח"מ,
______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי  

בפני על התצהיר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים   בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה 
 דלעיל.  

____________ __          ______________________ _____  ___________ ______ 

 חתימת עוה"ד                         עוה"דחותמת ומספר רישיון                   תאריך  
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 Microsoftרישיונות שימוש בתוכנות   לאספקת 04/2021מס':  מכרז

 ו' נספח 
 MICROSOFTלאספקת רישיונות שימוש בתוכנות  04/2021 פומבי מס'מכרז 

 עבור המכללה האקדמית אחוה 

 לכבוד, 
 אחוה  האקדמית המכללה
 "( המכללהאו "/ו"  אחוה)להלן: "

 79800 שיקמים.נ ד
 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימוםהנדון: 

ת"ז   נושא   ,____________ הח"מ  שמספרו____________)להלן: אני  מטעם_________  החתימה  מורשה    מס'_______, 

בזה  "המעסיק" כן, מצהיר/ה  בחוק אם לא אעשה  צפוי לעונשים הקבועים  וכי אהיה  עלי לומר את האמת  כי  ( לאחר שהוזהרתי 

 :כדלקמן

______________, לכל עובדיי כמתחייב מחוקי העבודה, צווי קיימתי את כל חובותיי לרבות תשלום שכר בשנה האחרונה, בשנת  

ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליי, אם חלים עליו, )ולרבות החיקוקים המפורטים התוספת השנייה 

וק הביטוח הלאומי ששר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ממונה על ביצועם, וכן ח  1969-לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט

כנדרש ומתחייב לעמוד  1995-]נוסח משולב[, תשנ"ה כחוק ותשלומים סוציאליים  ובכל מקרה לא שילמתי פחות משכר מינימום   )

בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידי במהלך כל  

 תקופת ההתקשרות. 

 במקום המתאים(  Xמצהיר כי התקיים אחד מאלה: )יש לסמן  הנני .1

  .המעסיק לא הורשע בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום 

  המעסיק הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום אולם חלפה שנה ממועד

 ההרשאה האחרונה עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.  

 - לעניין סעיף זה

 .  1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א –" שליטה" -" והחזקה", "אמצעי שליטה"

 כל אחד מאלה: -"  הבעל זיק" 

 ( חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים. 1) 

 ( אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:2)

 ;)א(בעל השליטה בו      

י  )ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים ותחומ                  

 ;פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים

 ;)ג( מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה 

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי   –אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית   ( 3)

 ;השירותים ששולט בנותן 

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום או חוק עובדים זרים שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון    -" הורשע"

 (.  31.10.2002התשס"ג )

 . 1991 -חוק עובדים זרים, התשנ"א -"חוק עובדים זרים"

 .  1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז -"חוק שכר מינימום" 

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם. -"שליטה מהותית"

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  

 

 חתימה   תאריך   שם
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 1'ו נספח

 MICROSOFTלאספקת רישיונות שימוש בתוכנות  04/2021 פומבי מס'מכרז 

 . עבור המכללה האקדמית אחוה 

 לכבוד, 
 אחוה  האקדמית המכללה
 "( המכללהאו "/ו"  אחוה)להלן: "

 79800 שיקמים.נ ד
 1976לחוק עסקאות גופי ציבוריים תשל"ו  1ב2בהתאם לסעיף תצהיר הנדון: 

 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח  9ביחס להוראות סעיף 

_______________ לאחר   וכי אהיה צפוי/ה לעונשים  אני הח"מ _______________ ת.ז.  עלי לומר את האמת  כי  שהוזהרתי 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

עורך התקשרות המציעת תצהיר זה בשם ___________________, שהוא המציע )להלן:  "/ןהנני נות "( המבקש להתקשר עם 

לאספקת  ___________________ בתוכנ  מספר  שימוש  האקדמית  עבור  MICROSOFTות  רישיונות  אני  אחוה.    המכללה 

 מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 במשבצת המתאימה: Xסמן 

  על המציע.  לא חלות 1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חל 9הוראות סעיף 

  אותן.    על המציע והוא מקיים חלות 1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חל 9הוראות סעיף 

  , חלות על המציע   ''(שוויון זכויות  )להלן: ''חוק  1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חל  9במקרה שהוראות סעיף  

 :במשבצת המתאימה xנדרש לסמן 

 עובדים.  100 -המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר.  100המציע מעסיק 

 : במשבצת המתאימה  Xעובדים או יותר נדרש לסמן 100במקרה שהמציע מעסיק 

  בחינת לשם ,המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים 

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם, הצורך זכויות, ובמקרה לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום

   חובותיו יישום העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינתהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד 

)במקרה שהמציע התחייב    פעל ליישומן   ,זכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לחוק שוויון 9 סעיף לפי

 שלגביה נתן התחייבות זו(.  ,בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות

להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,  המציע מתחייב  

 ימים ממועד ההתקשרות.  30בתוך 

     

 חתימה   תאריך   שם

 

 אישור 

אני________________ הח"מ, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר 
______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי  

בפני על התצהיר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהי ה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה 
 דלעיל.  

____________ __          ______________________ _____  ___________ ______ 

 חתימת עוה"ד                         עוה"דחותמת ומספר רישיון                   תאריך  
 

 נספח ז' 

https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
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 MICROSOFTלאספקת רישיונות שימוש בתוכנות  04/2021 פומבי מס'מכרז 

 עבור המכללה האקדמית אחוה 

 פרטים לגבי המציע הנדון: 

 

  שם המציע: 

 :סוג התאגדות
 ( אדם/חברה בע"מ/ שותפות/ אחר)

 

  :מספר זהות/ תאגיד

  כתובת המציע: 

  : תאריך ההתאגדות

 שותפים:/בעלי מניות
 )שם ות.ז( 

 

  :מנהלי המציע

  :חתימה מורשה

 איש קשר מוסמך מטעם המציע 

 שם מלא:

 טלפון: 

 נייד:

 דואר אלקטרוני:

 

 

 

     

 חתימה   תאריך   שם
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 נספח ח' 

 עבור המכללה האקדמית אחוה  MICROSOFTלאספקת רישיונות שימוש בתוכנות  04/2021 פומבי מס'מכרז 
 - זה ריק נספחיש לצרף אם רלוונטי ואכן מתקיים אצל המציע. אם לא מתקיים, יש להגיש  -

 בשליטת אישה  עסקתצהיר על 

 לכבוד, 
 אחוה  האקדמית המכללה

 או "המכללה"( /ו)להלן: "אחוה " 
 79800 שיקמים.נ ד

 אישור רואה חשבון לעניין שליטת אישה הנדון: 

 הגדרות 
 חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה: אישורו של רואה  אישור 

 הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה. -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  .א

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  .ב

 . 1981 -כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  אמצעי שליטה 

  50%  -נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, למעלה מ מחזיקה בשליטה 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק. 

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף   נושא משרה 
 אם תוארו שונה. 

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוציאו לציבור על פי תשקיף או   עסק
 שותפות הרשומה בישראל. 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד, עם נשים אחרות, היכולת לכוון פעילותו,   עסק בשליטת אישה 
 ההגדרה אישור. של  2 -ו 1ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 

 בן זוג, אח, צאצא, בן זוג של אח, הורה או צאצא.  קרוב 

 תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.  תצהיר 

מן   ביותר, ואחת  הגבוהה  זהה שהיא התוצאה  יותר תוצאה משוקללת  אם לאחר שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי הצעות או 
 אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.ההצעות היא של עסק בשליטת 

 מציע העונה על הדרישות הנ"ל לעניין עידוד נשים בעסקים יצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה. 

אני גברת ____________ )שם מלא(, ת.ז  

____________  ,שם העסק ____________ )שם העסק(  

מזהה _______________  )ח.פ/ע.מ/ח.צ.( מצהירה בזאת 

כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לתיקון לחוק חובת  

לעניין עידוד נשים   2002 –(, התשס"ג 15המכרזים )מספר 

_____________. שם מלא בעסקים.  

 חתימה  תאריך  ת.ז 

 

 אישור רואה חשבון 

מלא(   אני _____________  _________________  )שם  המציע  כי  בזאת  מאשר   ___________ חברה(רו"ח  עסק   )שם  הוא 

 . 1981-בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

  ______________ בעסק  בשליטה  העסק(המחזיקה  גברת  )ח.פ/ע.מ/ח.צ.(מזהה_____________    )שם  מלא(   הינה     )שם 

 . _____________ ת.ז _________________ 
 


