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 כללי .1

ממשווקים  לקבל הצעות מחיר מבקשת( "המכללה" –)להלן  המכללה האקדמית אחוה 1.1

במסגרת  Microsoftת ורישיונות שימוש בתוכנ לאספקתמורשים של חברת מיקרוסופט 

, בהתאם ת התוכנות המפורטת בנספח מפרט השירותים, על פי רשימOvs-Esהסכם 
"( )להלן" העבודהלתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי מכרז זה בכלל, )להלן : "

 "(. המכרז"

 
שעות  200עובדי המכללה העובדים בהיקף העולה על  250ההצעה תתבסס על פי 

בשנה, ואולם מובהר בזאת כי הכמויות הנקובות בהצעת הקבלן הינן בגדר הערכה 
 . בלבד ואינן מחייבות את המכללה

 

 יום מקבלת הודעת הזכייה.  14אספקת הרישיונות הינה  1.2

)שלושים ושישה( חודשים, החל  36ה, בת הינה לתקופה קצובזה רישוי תקופת חוזה 
תקופת ")להלן: . ___________ -ועד ליום ה  במכרז קבלת הודעת הזכייהמיום 

 (."ההתקשרות

 חוברת זו מכילה את מסמכי המכרז. 1.3

לרוכש לשם הכנת הצעתו  נמסריםכל מסמכי ההזמנה הינם רכושה של המכללה. המסמכים   1.4
רשאי להעתיק אותם, כולם או רוכש המסמכים והגשתה ולא למטרה אחרת כלשהי. אין 

 .מקצתם ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת

ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, תהיה המכללה  מכרזאם תמצא סתירה בין מסמכי ה 1.5
רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, את הניסוח הנכון ו/או את הפירוש העדיף 

א כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהסתירה ו/או מאי , ולמציע לא תהמכרזשל מסמכי ה
 .  הבהירות כאמור ו/או מהפירוש שנבחר על ידי המכללה

השונים ו/או בין הוראות שונות בתוך אותו  מכרזכל סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי ה 1.6
 .או את זכויות המכללהו/מסמך, יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע 

בדרך זו, או שלא  הצעה שתוגש. כל מיליהיעות הדואר או בפקסאין להגיש הצעה באמצ 1.7
 תיפסל.במדויק בדרך המפורטת במכרז זה, 

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

 מכללהמהאמור במסמכי המכרז מקנים ל או הסתייגות , השמטהשינוירישום, כל תוספת,  1.9
או לחילופין, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, לקבל את  את הזכות לפסול את ההצעה

 . כאמור תוספת, שינוי או הסתייגותההצעה תוך התעלמות מכל 

במידה והצעת המציע תוכרז  מכללהלמען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את ה 1.10
 כהצעה הזוכה תהיה ההצעה ללא התוספות ו/או השינויים ו/או ההסתייגויות.

חתומה וסגורה הנושאת את  אחתאת ההצעות יש להגיש בשני עותקים במקור, במעטפה  1.11
עד ליום בקרוואן מחלקת חשבות מספר המכרז בלבד, ואשר תוכנס לתיבת המכרזים 

  .12:00בשעה  13.03.2018

למען הסר ספק מובהר ומודגש כי האחריות להכנסת המעטפה המכילה את מסמכי המכרז  1.12
להוריד מאתר המכללה ניתן המכרז את מסמכי לתיבת המכרזים מוטלת על המציע בלבד. 

תחת הלינק של מכרזים. באחריות המציע להגיש את כל המסמכים המופיעים באתר, כולל 
 . לשאלות מציעים וכיוצ"בעדכונים/הבהרות/פרוטוקולים, מענה 
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 התנאים, ההוראות לכל המציע מצד הסכמה, ודבר עניין לכל תהווה המציע"י ע ההצעה הגשת 1.13
 אם זולת, המכרז ממסמכי חלק המהווה, אחר מסמך ובכל זה במסמך המופיעים, והתניות

 תנאי/או ו הוראה כי סבור הוא לפיה ומפורשת מפורטת הודעה, בכתב, למכללה מסר המציע
 האחרון מהמועד יאוחר לא עד והכל החוק בדרישות עומדים אינם, המכרז במסמכי הכלולים

 סבור לגביהם התניה/או ו התנאי/או ו ההוראה יפורטו בהודעה. ההבהרה שאלות להגשת
 הסתייגות המציע מסר לא. הערתו של מהותה וכן החוק בדרישות עומדים אינם הם כי המציע
כל טענה ו/או דרישה ו/או הסתייגות לאחר מכן  מלהעלות מנוע יהיה, במועד כאמור בכתב

 ספק הסר למען. כן לעשות יבקש אם כפיים ניקיון ובחוסר תום בחוסר שפועל כמי וייחשב
 .המכרז במסמכי הנקוב מועד כל להאריך כדי זה סעיף בהוראות אין כי מובהר

 

   תנאי סף .2

בהם, במועד האחרון להגשת  אך ורק מי שמתקיימיםרשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות  2.1
 למכרז, כל התנאים המצטברים המפורטים להלן: ההצעות 

 Microsoft (Authorized Educationשל חברת המציע הינו ספק מורשה  2.1.1

Reseller) למכור רישיונות חינוך במסגרת תוכנית  ה, ומורשOpen Value 

Subscription Education Solutions על כשירות מסוג וב- Gold  אוSilver, 

 .Microsoftבמועד פרסום המכרז, באתר של חברת ככזה ורשום 

 https://www.mepn.com/MEPN/AEPSearch.aspxקישור : 

 הינו אזרח ותושב ישראל או גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם המציע 2.1.2
 רשמי בישראל. 

 אינו מציע וכי תאגידים למספר משותפת הצעה להגיש ניתן לא כי, בזאת מובהר
/או ו ניסיון: כגון, אחר תאגיד של נתונים הצעתו במסגרת לעצמו לייחס יכול

 .אחר פרט כל/או ו כספי מחזור

על המציע להמציא אישור על רישום במרשם המתנהל היה והמציע הינו תאגיד,  2.1.3
וכן  ,המפרט את בעלי המניות במציע ומנהליו ,דין לגבי תאגידים מסוגו על פי כל

על היות התאגיד קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכי  /רו"חאישור עו"ד
  (.'גהמופיע כנספח המכרז מוסמכים לחייב את המציע בחתימתם )בנוסח 

 הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים על המציע להמציא את כל האישורים 2.1.4
ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת 

וכן תצהיר חתום ומאומת כדין בנוסח המצורף , 1976-עובדים זרים(, התשל"ו
    .'ד'כנספח  חוזהל

על המציע לצרף להצעתו תצהיר שלו או של מנהלו, מאומת בפני עורך דין, כי לא  2.1.5
, וכי לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז ותשעלול ,מתנהלות תביעות נגד המציע

כנספח  הוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק )בנוסח המצורף למכרז זה
   (.ה

 אישור על ניהול ספרים וניכוי מס במקור כחוק. על המציע לצרף להצעתו 2.1.6

 
, תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים, הצעתו של מציע אשר לא תעמוד באחד יובהר

 מהתנאים, תיפסל על הסף. 

 

 על המציע להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו בשלמותה.  2.2

על המציע להשלים בעט את מלוא הפרטים הנדרשים בפרק "פרטי המציע והצעתו" ובהצעת  2.3
לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז,  ',בהמחיר נספח 
)לרבות נספחיה(. חתימת המציע תהיה  המכרז ו על כל עמוד מעמודי חוברתולחתום בעצמ

 מאומתת על ידי עו"ד במקומות המיועדים לכך.

 

https://www.mepn.com/MEPN/AEPSearch.aspx
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כל פרט אשר יתברר כלא מדויק ו/או שאינו נכון ייתן למכללה את הזכות להחליט על   2.4
 פסילתה המידית של הצעת המציע.

ניתן אלא אם נאמר אחרת לגבי מסמך/אישור מסוים אותם יש לצרף להצעת המכרז, הרי  2.5
להגיש את המקור של אותו המסמך או העתק נאמן למקור ממנו הנושא אישור של עורך דין 

 על היותו נאמן למקור.

יובהר כי על תנאי הסף להתקיים במציע עצמו. קיום תנאי סף בתאגיד קשור, באורגן של  2.6
 המציע, או בכל גורם אחר, לא יחשב כעמידה בתנאי הסף.

על כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצעתו ו/או המציע מחויב להודיע למכללה  2.7
באיזה מהנתונים הדרושים לבחינתה, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתו ועד למועד בחירת 

 המציע ע"י המכללה;
המכללה רשאית לפסול הצעה במקרה שיחול שינוי בנתונים המפורטים בהצעה ו/או באיזה 
מהנתונים הדרושים לבחינתה, אשר ייראה לה מהותי, בין אם דבר השינוי נודע לה מהמציע 

 ובין אם בדרך אחרת.

אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים לעיל או אי המצאת מסמך כלשהו  2.8
טים לעיל, באופן הנדרש במכרז זה, ייתן למכללה את הזכות להחליט על מהמסמכים המפור

של ההצעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המכללה שומרת לעצמה  המידיתפסילתה 
את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים אף לאחר פתיחת ההצעות 

/או אישורים,  וזאת, בין היתר, לצורך למכרז, להשלים מידע חסר ו/או להציג המלצות ו
עמידתו של המציע בתנאי הסף, ובלבד שהמציע יוכיח, לשביעות רצונה של המכללה שכל 
אישור, היתר, רישיון או כל מסמך אחר כאמור, הינם בעלי תוקף, והאמור בהם נכון למועד 

 האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.

 

 שאלות הבהרה .3
, וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים, מכרזויבדוק את כל מסמכי ה המציע יקרא בעיון 3.1

שידרשו  ככלעל מנת להבין את תנאי ההתקשרות עם המכללה .ידיעות והסברים נוספים 
ינים באופן המפורט יפיו, יימסרו למעונ עלולאספקת השירותים  זה מכרזהנוגע ל למציע בכל

 להלן בהוראות אלו.

ו/או יהיה לו ספק  מכרזהתאמות במסמכי ה-ות, שגיאות ו/או איאם ימצא המציע סתיר 3.2
 בשאלת למכללה פנותכלשהו בקשר למובן המדויק של תנאי או פרט הכלולים בהם, עליו ל

 .בלבד להלן המפורטת בדרך הבהרה

באימייל  דורית דאלי בקרלעו"ד  מכללהבשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב בלבד ל 3.3

@achva.ac.ildorit_d. 

. שאלות 12:00בשעה  04.03.2018 וםאת שאלות ההבהרה יש להפנות בכתב בלבד, עד לי 3.4
 כללה לאחר תאריך זה, או שיופנו בדרך אחרת, לא ייענו.  למהבהרה שיגיעו 

מכרז זה לאחר המועד תהיה אפשרות לקבל מידע או לברר פרטים כלשהם בהקשר ל לא 3.5
 האחרון למשלוח השאלות. 

, התשובות לשאלות וההבהרות שתינתנה על ידי המכללה, יפורסמו באתר השאלות 3.6

 .מהמכרז נפרד בלתי חלק תהוונה והן, www.achva.ac.ilהאינטרנט של המכללה: 

 אם גם וזאתכללה תחייבנה את המכללה, באתר האינטרנט של המ שפורסמורק תשובות  3.7
 . המכללה מטעם מי ידי על אחרת בדרך או פה על תשובות תינתנה

 סותרת דעתו לעניות אשר תשובה מציע קיבל. המחייב הוא המכללה שבאתר התשובה נוסח 3.8
 בבקשה למכללה לפנות באחריותו, המכללה של האינטרנט באתר מהמפורסם שונה או

 .הבהרות לקבלת

תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת המסמך שיפורסם באתר המכללה לא תחייב  כל 3.9
 את המכללה. 

 
 
 

mailto:dorit_d@achva.ac.il
http://www.achva.ac.il/


6 

                                                  _____________________                             ________________________  

  
  המכללה האקדמית אחוה                                    הספק                                      

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסמכת המכללה ליתן מיוזמתה הבהרות לאמור במסמכי  3.10
 של האינטרנט באתר פורסםבהודעה בכתב שת וזאתו/או לתקן טעויות שנפלו בהם,  מכרזה

 .המכללה

 כאמור לעיל שפורסמוכל מציע חייב לצרף להצעתו את עותק של התשובות וההבהרות  3.11
 על ידו, ומסמך זה יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה. םחתו ואכשה

 

 הגשת ההצעות .4
 להלן:אשר תכיל את המסמכים כמפורט במעטפה חתומה וסגורה  נהתוגש ותההצע 4.1

 יע. על ידי המצ םחתוממולא והמכרז חוברת עותק של  4.1.1

 .אישורי משווק מורשה 4.1.2

 .אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ 4.1.3

המס על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  רשויותאישור  4.1.4
 . 1976 –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו 

 תעודת עוסק מורשה. 4.1.5

 של התאגיד.ככל שמדובר בתאגיד, תעודת התאגדות  4.1.6

 כמפורט בנספחי המכרז. - תצהירים מאומתים על ידי עורכי דין 4.1.7

ככל שמדובר בתאגיד, אישור עו"ד/רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה של התאגיד  4.1.8
 המציע. 

 מסמך התשובות וההבהרות חתום ע"י המציע.  4.1.9

אם המציע בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים  4.1.10
  .1992 -חובת המכרזים, התשנ"ב  בהתאם לחוק

 
של  אחרעל גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו בלבד. אין לציין כל פרט מזהה 

 המציע. 

 

 עד לתאריךקרוואן מחלקת חשבות באת ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת  4.2
  .12:00בשעה  13.03.2018

 
 

 אמות מידה לבחירת המציע יהיו כאמור להלן:  .5
 . 100% -מחיר   

 בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה  הליך .6

  ראשון שלב 6.1

מעטפות המציעים תיפתחנה, ותיערך בדיקה האם צורפו כל המסמכים כנדרש  6.1.1
 והאם ההצעה עומדת בתנאי הסף. 

המכללה תהיה רשאית אך לא חייבת לפנות למציעים להשלמת מסמכים ולא  6.1.2
יהיה בכך מתן אפשרות למציע לחזור בו מהצעתו ו/או לתקנה באופן אסור, הכל 

 בכפוף לחוק חובת המכרזים והתקנות הבאות מכוחו. 

 רק הצעות שעמדו בכל תנאי הסף יעברו לשלב הבא.  6.1.3
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 שלב שני  6.2

 של המציעים. יבדקו הצעות המחיר 6.2.1

  (.קודותנ 100יהיה הזול ביותר יקבל את מירב הנקודות ) הצעתוהמציע שסכום  6.2.2

המציעים האחרים יקבלו ניקוד באופן יחסי בין הצעתם לבין ההצעה הזולה  6.2.3
 ההצעה( בסכום 100ביותר, קרי, הניקוד שיקבלו יהא מכפלת הניקוד המלא )

 .של כל אחד מהם ההצעה ביותר, חלקי סכום ההזול

 .ביותרקיבלה את הציון הגבוה אשר זוכה תהא זו ההצעה ה 6.3

שלא לקבל את ההצעה שתזכה לציון הגבוה  העל זכות תהמכללה שומרעל אף האמור לעיל,  6.4
  תקנות חובת המכרזים. דין ובבכפוף להוראות הקבועות לעניין זה ב ,ביותר

 בהצעות שוויון 6.5
של שוויון בהצעות תינתן עדיפות להצעת "עסק בשליטת אישה", רק במידה  במקרה

ב' לחוק חובת המכרזים, ושצורפו לה  אישור רואה 2שמתקיים בה האמור בסעיף 
 חשבון ותצהיר כנדרש עפ"י החוק. 

במקרה ולא תוגש הצעה מטעם "עסק בשליטת אישה", נתון שיקול הדעת המוחלט והבלעדי  6.6

 & Bestמקרה של שוויון בהצעות, האם לערוך הליך התמחרות נוסף ), לקבוע, במכללהל

Finalמכללה(, או האם לנקוט באופן אחר על מנת להשיג את מירב היתרונות ל. 

 תודיע למציעים את החלטותיה.  מכללהועדת המכרזים של ה 6.7

יהיה המציע רשאי לבטל את הצעתו  13.04.2018 ליוםהסתיימו הליכי בחירת הזוכה עד  לא 6.8
אלא אם כן נקבעה כבר הצעתו כזוכה לפני קבלת הודעת הביטול בפועל על ידי המכללה. 

 במקרה שכזה לא יהא רשאי לחזור מהצעתו. 

למזכירת מנכ"ל המכללה או  בדואר רשום או במסירה בידביטול ההצעה יהיה ע"י הודעה  6.9
יראו את ההודעה כנמסרה עם קבלתה בפועל בידי המכללה  ליועצת המשפטית של המכללה.

 כאמור לעיל.

מטעם ההצעות תהיינה בתוקף, עד למועד בחירת ההצעה הזוכה או עד קבלת הודעת ביטול  6.10
 לפי המוקדם. המציע 

להתקשר עם המציע הזוכה, או  מכללהשבו, מכל טעם שהוא, לא יעלה בידי ה במקרה 6.11
רשאית לקבל את הצעת המציע הבא בדרוג,  מכללהתהא העם המציע הזוכה יבוטל,  חוזהשה

 וכן הלאה, בהתאם לדרוג שנקבע בשלב מיון ההצעות.

שומרת לעצמה את הזכות לפנות  מכללהמבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין ו/או מכרז זה, ה 6.12
, וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, כל מקום בא על פי הדירוגאל המציע ה

בא על פי זכייתו של הזוכה או בוטל החוזה עמו, זאת אף אם הצעתו של המציע השבוטלה 
 כאמור כבר אינה בתוקף. הדירוג

ו, להודיע המכללה אלימיום פניית  עסקים ימי 5תהא שהות של  בא על פי הדירוגלמציע ה 6.13
 .יעתו כזוכה על פי הצעתולה על קבלת הסכמתו לקב

 

 החוזה  .7

 ההתקשרות בין המכללה לבין הזוכה תעוגן בנוסח הסכם עם חברת מייקרוסופט.  7.1

כי במידה ומנוהל ו/או יכול שמנוהל ו/או יתנהל מו"מ כולל בין פורום המכללות מובהר בזאת  7.2
ו/או אימוץ ההסכם בין מחב"א לבין  טאו מחב"א ו/או בין פורום המכללות לבין מיקרוסופ

חול גם על המכללות בדבר אספקת רישיונות שימוש בתוכנות האוניברסיטאות באופן אשר י
 " (.  הסכם פורום המכללותמיקרוסופט ) להלן : " 

המציע מצהיר מאשר ומתחייב בזאת כי עם חתימת הסכם פורום המכללות כאמור, יודיע על 
לעיל, יחולו על  1.2, ועד לתום תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף הכך למכללה, וממועד ז

לה התנאים אשר היו קבועים בהסכם פורום המכללות, ככל שיהיו מטיבים עם המכל
 המכללה. 
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 ותמורה מחיר .8

המחיר המוצע על ידי המציע במכרז חייב לכלול את התמורה הכוללת המלאה והסופית בגין  8.1
בנספחיהם בגין השירותים, לרבות, אך לא רק: העבודה ו/או וכל הנדרש במסמכי המכרז 

המוצרים ו/או המוצרים ו/או התפוקות ו/או העזרים ו/או התוכנות ו/או  השירותים ו/או
החומרות שניתנו ו/או יסופקו ו/או ימכרו וכן כל שכר עבודה ו/או סוציאליות ו/או פיקוח 
ו/או ציוד ו/או אמצעים ו/או ביטוח ו/או האחריות, ביגוד וכן המיסים המכסים, האגרות 

תוקף במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בנוסף, וההיטלים הישירים והעקיפים אשר ב
חומרים, חומרי עזר וכל הוצאה אחרת ישירה או עקיפה הקשורה להספקת השירותים נשוא 
המכרז וכן בנוסף, כל מס, אגרה, היטל, או תשלום אשר יחולו על הספק, על פי דין, אף אם 

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

ולא תהיה למציע זכות לשנותם בכל תקופת  ימחיר כולל קבוע וסופ היהי המוצעהמחיר  8.2
החוזה, מכל סיבה שהיא לרבות הצמדות, העלאות מחירים וכיוצ"ב, למעט שינויים שאושרו 

 . על ידי המכללהמראש ובכתב 

 
 

 למכרז מועדים ריכוז טבלת .9

 פעילות תאריכים 

 מכרז פרסום 25.02.2018 .1

2. 04.03.2018 

 12:00 השעה עד

 אחרון למשלוח שאלות  מועד

3. 13.03.2018 

 12:00 השעה עד

 אחרון להגשת ההצעות  מועד

 

 זכות עיון בהצעה הזוכה ובמסמכי וועדת המכרזים  .10

הזוכה ימים ממועד מסירת ההודעה למציעים בדבר החלטת וועדת המכרזים על  30בתוך  10.1
במכרז, יהיה כל מציע רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם 

ובהצעתו של הזוכה במכרז, על , אם יוכנו, וכנו לבקשתהיוות דעת מקצועיות שהמציעים, בח
 נספחיה. 

ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד  10.2
ואת הנימוקים לאיסור  ,יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמורמקצועי, 

 העיון בהם. 

, האם לחשוף את הצעת על פי שיקול דעתה הבלעדיתחליט,  מכללהל השוועדת המכרזים  10.3
 הזוכה ו/או חלקים ממנה. 

וועדת המכרזים או של הצעת פרוטוקולי לא תחול על חלקים של לעיל זכות העיון כאמור  10.4
הזוכה, אשר העיון בהם לדעת וועדת המכרזים עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי או 

 לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור. 

ת כמו כן, זכות העיון לא תחול על חוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועד 10.5
והערכת  ,לרבות בחינת חלופות אפשריות לפעולה או להחלטה של וועדת המכרזים ,המכרזים

 סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים. 

 
 
 
 



9 

                                                  _____________________                             ________________________  

  
  המכללה האקדמית אחוה                                    הספק                                      

 את הזכות הלעצמ תהמכללה שומר .11

 בעקבות מכרז זה ו/או לבטל את המכרז או חלקים נהוגשתלא לקבל אף אחת מההצעות ש 11.1
 עת. בכל   ממנו

לדחות את קבלת ההחלטות במכרז ו/או לפצל את המכרז בכל דרך שתמצא לנכון, מבלי  11.2
 שלמציעים תהיה טענה בשל כך.

לפסול הצעה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחה בלתי נכונה או על הבנה מוטעית של  11.3
 וכן הצעה שעולה ממנה שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים.המכרז, נושא 

 ור את ההצעה אשר קיבלה את ציון הניקוד הגבוה ביותר, בכפוף להוראות הדין.שלא לבח 11.4

לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה,  11.5
או שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות סף, או בשל חוסר 

 החלטה ו/או הערכה כדבעי.  התייחסות לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המבקש מונעת

 לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים. 11.6

לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, כדי לקבל הבהרות להצעתו או כדי להסיר  11.7
  אי בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה, בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו.

גומה, לתקן או להשלים את הצעתו, הכל לפי שיקול פ לאפשר למציע שהצעתו חסרה ו/או 11.8
 בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו., בלעדידעתה ה

 לבחור כשיר ראשון וכשיר שני. 11.9

 לחלק את השירותים בין מספר מציעים כראות עיניה ולפי שיקול דעתה. 11.10

לנהל מו"מ עם מציעים העומדים בתנאי המכרז ושהצעותיהם מתאימות לדרישות  11.11
 או לחילופין לנהל מו"מ עם המציע הזוכה.המכללה 

בכפוף , על פי שיקול דעתה הבלעדי באיזו הצעה שהיא םפורמאליילא להתחשב בפגמים  11.12
 .לחוק חובת המכרזים ותקנותיו

או הסתייגות מהאמור במסמכי  , השמטהשינוירישום, תוספת,  לפסול הצעה שבה נכללו 11.13
או לחילופין, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, לקבל את ההצעה תוך התעלמות  ,המכרז

  כאמור.  או הסתייגות , השמטהשינוירישום, תוספת, מכל 

המכללה ומי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות להוצאה או לנזק שיגרמו למציע בקשר  11.14
 .עם הצעתו

לרבות הבדיקות המכללה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן,  11.15
ביול החוזה והערבויות או הוצאות אחרות כלשהן  מכרז,המוקדמות, דמי קניית מסמכי ה

 .יחולו על המציע בלבד ואלו הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות הימנה

המציע יישא באחריות לכל נזק שיגרם למכללה, אם יגרם, כתוצאה מהכללת פרט שאינו  11.16
 .מטעה בהצעתונכון ו/או אינו מדויק ו/או 

קיומו של הליך המכרז מותנה בגורמים שאינם בשליטת המכללה, כגון מימון ותקציב. אין  11.17
המכללה מתחייבת לבחור זוכה. כמו כן רשאית המכללה להרחיב או לצמצם את היקף 
ההתקשרות מכל סיבה שהיא, לרבות מסיבות תקציביות, ארגוניות, מנהליות, רשויות 

 . וכד'
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 חלקו או המכרז ביטול .12

בכפוף להוראות הדין, המכללה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטל חלקים ממנו, או  12.1
 לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר ומודגש כי המכללה תהא רשאית לבטל את המכרז  12.2
 גם בכל אחד מהמקרים האלה:

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחירים  12.2.1
 שנראים למכללה כהוגנים וסבירים. 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחירים ו/או  12.2.2
 פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.

 אירע שיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.  12.2.3

 מקרה פיצוי כל שהוא בעקבות ביטול המכרז. המכללה לא תשלם בשום  12.3

הודעה על ביטול המכרז תועבר למציעים למספר הפקס ו/או כתובת המייל, כפי שנמסרו  12.4
 על ידם עם רכישת מסמכי המכרז.
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                                                  _____________________                             ________________________  

  
  המכללה האקדמית אחוה                                    הספק                                      

 

 מציעה הרתהצ

 
 לכבוד

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

 79800 ד.נ שיקמים
 

 

 Es-vsOבמסגרת הסכם  icrosoftMרישיונות שימוש בתוכנת לאספקת  20185/מכרז פומבי  הנדון: 
 

_______________ מצהיר/ה   שיתופית /שותפות/אגודהחברה"מ, ___________________ הח אני

 ומתחייב/ת בזה כדלקמן: 

 אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלהלן: .1

, והבנו , נספחיו ותנאיומכרזההצעתנו מוגשת לאחר שקראנו ועיינו היטב בכל מסמכי  .א

  .אותם היטב

 .המכרזבדקנו ושקלנו את כלל  תנאי  .ב

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

עפ"י מסמכי ת לבצע את ההתחייבויות והדרישות יש לנו ידע המקצועי, הניסיון והיכול .ד

ביצוע הדרוש ל המקצועיכח האדם כל האמצעים לרבות , ויש ברשותנו מכרזה

  ההתחייבויות. 

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

אנו מאשרים כי המחירים הכלולים בהצעתנו כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות   .3

ביצוע כל בהמצורפים להצעתנו זו, והמכרז מין וסוג, בהתאם לדרישות מסמכי  ובין האחרות, מכל

לפיהן, וכי לא נציג שום תביעה או טענה בשל אי הבנה או אי ידיעה שהיא של  המציעהתחייבויות 

 .מכרזמסמכי ה

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

רישיונות שימוש בתוכנת אספקת רשאים, לפי שיקול דעתכם, לבטל את הזמנתכם ולמסור את 

Microsoft  במסגרת הסכםOvs-Es  בשלמות  וביצוע יתר ההתחייבויות כמפורט במסמכי המכרז

שתמצאו לנכון, וכן לנהל מו"מ עם המציעים או עם  או באופן חלקי למי שתמצאו לנכון ובכל אופן 

 כל חלק מהם ואנו מסכימים לכך.

        המכרז יחס לכל הכתוב לעיל ו/או במסמכיהננו מצהירים שאין לנו כל הסתייגויות או אי הבנות ב .5

 ואנו מסכימים לתוכנם.

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

 יםמוותר אנולכל האמור במסמכי המכרז ו נוהסכמת אנו נותניםבמסגרת המכרז  נועם הגשת הצעת .7

במכרז ו/או במתן  ונעל כל טענה/דרישה הקשורה בהגשת הצעת ובלתי מסויג ויתור סופי, מוחלט

 השירותים. 

 זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון על ידנו. נוהצעת .8
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                                                  _____________________                             ________________________  

  
  המכללה האקדמית אחוה                                    הספק                                      

 כתובתנו למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא: .9

 
 כתובת: ________________________________________________________

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

 
 __________________________________פקסימיליה: ___________________

 
 דוא"ל _________________________________________________________

 
 ______ כנ"ל.______נציגינו המוסמך לצורך דיון/פניה בעניין הצעה זו הוא מר/גב' ___

     

 

___________________ 

 חתימת המציע         

 

 אישור עו"ד 

 

אני הח"מ, עו"ד/ רו"ח ____________________, מרח' _____________________, מאשר בזה כי 
ה______________ חתם בפני  על כתב הצעה זה, לאחר שהצהיר/ה  בפני כי הבין  את האמור בהם במלואו 

 וכי חתימתו/ה מחייבת לכל דבר ועניין. 

 

 וחותמת: __________________   שם:  ____________________תאריך: ____________חתימה 
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                                                  _____________________                             ________________________  

  
  המכללה האקדמית אחוה                                    הספק                                      

 
  מפרט טכני - א'נספח      

 05/2018מכרז מספר 

 כללי .1

 OVSהמכללה האקדמית אחוה מבקשת לקבל הצעות מחיר לרישוי מיקרוסופט במסגרת  .1.1
 .לתצורה המתוארת בסעיפים

 הספק יספק רישוי בלבד. .1.2
 . V8092242  (Agreement ID)המכללה פועלת היום במסגרת הסכם  .1.3

 

 שרתים:רישוי  .2

לתצורת השרתים המתוארת להלן מבקשת המכללה לקבל הצעה אופטימלית לרישוי מתאים  .2.1
 לפי הגדרות מיקרוסופט.

 
 בתצורה הבאה: VMwareשרתי  3למכללה  .2.2

 ליבות מעבדים שרת
Achva-vm1 2 20 
Achva-vm2 2 16 
Achva-vm3 2 24 

 

 על שרתים אלה פועלים שרתי מיקרוסופט בגרסאות וכמויות: .2.3

 כמות תוכנה
Windows Server – 

Enterprise 
25 

Windows Server Datacenter 9 
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                                                  _____________________                             ________________________  

  
  המכללה האקדמית אחוה                                    הספק                                      

 רישוי תוכנות: .3

( בתוספת V8092242רשימת התוכנות להלן מבוססת על רשימת התוכנות מההסכם הנוכחי ) .3.1
 שינויים.

 על הספק לבצע התאמה למבנה הרישוי כפי שמוגדר היום על ידי חברת מיקרוסופט.  .3.2
 

Office Professional 250 

Project Professional 10 

Visio Professional 10 

Visual Studio Professional with MSDN 1 

Advanced Threat Analytics Client 
Management License 

250 

Data Loss Prevention 250 

Exchange Online Archiving 250 

Exchange Online Protection 250 

Exchange Server - Enterprise 1 

Exchange Server Enterprise CAL 250 

Exchange Server Standard CAL 250 

Forefront Protection Suite 250 

Forefront Unified Access Gateway CAL 250 

Project Server - Device CAL 10 

SharePoint Server 1 

Sharepoint Server Enterprise CAL 250 

Sharepoint Server Standard CAL 250 

Skype for Business Server Enterprise CAL 250 

Skype for Business Server Standard CAL 250 

SQL - User CAL 250 

SQL Server - Standard 1 

SQL Server Enterprise Core 4 

System Center Configuration Manager Client 
ML 

250 

System Center DataCenter 2 

System Center Endpoint Protection 250 

Visual Studio Team Foundation Server 1 

Visual Studio Team Foundation Server User 
CAL 

1 

Windows Remote Desktop Services - User 
CAL 

250 

Windows Rights Management Services CAL 250 

Windows Server CAL 250 

Windows 250 

Windows E3 Per Device 250 

Windows Server - Standard  2לפי סעיף 

Windows Server Datacenter   2לפי סעיף 
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                                                  _____________________                             ________________________  

  
  המכללה האקדמית אחוה                                    הספק                                      

 
 הצעת המחיר - ב'נספח 

 מחיר:הצעת  .1

 המציע יגיש את הצעת המחיר הכוללת את כל התוכנות במבנה טבלה לפי הדוגמה המצורפת.
 

 שח-מחיר כולל ב שח -מחיר ליחידה ב כמות מוצר רתיאו מק"ט
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 
 

 כולל מע"מ.לא  ₪ _________

 כנגד קבלת חשבונית מס כדין.  45תנאי תשלום: שוטף + 
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                                                  _____________________                             ________________________  

  
  המכללה האקדמית אחוה                                    הספק                                      

          

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

 

 לכבוד 

  אחוההאקדמית  המכללה

 א.ג.נ.,

 5/ 8201הנדון: מכרז מס'

 

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

 עו"ד/רו"ח )שם מלא(             

 . שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:____________________.1

 . סוג התארגנות:______________________________2

 הרישום:______________________________. תאריך 3

 . מספר מזהה:______________________________4

. שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת 5
 ________________________________________________ חותמת, אם יהיו:

________________________________________________ 

. מצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת 6
וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה  1976 –'ו התשלניהול חשבונות(, 

 ומע"מ.

 

 בכבוד רב,

 

 

 וחותמתחתימה   עו"ד / רו"ח  שם מלא

 

 

 טלפון  כתובת
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                                                  _____________________                             ________________________  

  
  המכללה האקדמית אחוה                                    הספק                                      

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

 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

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

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

 במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון  .2

  ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 2הגוף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף

)להלן:  1976-שלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"וחשבונות, ת

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  לא הורשעו"(( בעל זיקה"

 .  1987 -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

  בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק  הורשעהגוף או בעל זיקה אליו

או חוק  1991-עסקאות עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 . 1987 -שכר מינימום, התשמ"ז 

בפסק דין חלוט ביותר משתי  הורשעובמשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה  X)למילוי ולסימון  .3

או  1991-רות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אעבי

 :1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

  מועד בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק )להלן: " לא הייתהההרשעה האחרונה

 "(. ההתקשרות

  בשנה שקדמה למועד ההתקשרות. הייתההרשעה האחרונה 

לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה ידוע  .4

 (.  2002באוקטובר  31בחשוון התשס"ג )

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5

_____________________ 

 המצהיר

 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 

היה ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/י
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

                 ___________               ______________________             ___________ 

 חתימת עוה"ד               חותמת ומספר רישיון עורך דין                   תאריך 

___________               ______________________         ___________   
 חתימת עוה"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך       
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                                                  _____________________                             ________________________  

  
  המכללה האקדמית אחוה                                    הספק                                      

 תצהיר 

 1976לחוק עסקאות גופי ציבוריים תשל"ו  1ב2בהתאם לסעיף 

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

 

אני הח"מ, __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

אני עושה תצהיר זה מטעם חברת ___________________ )להלן "החברה"(, בה אני מכהן כ 

במסגרת  Microsoftלאספקת רישיונות שימוש בתוכנות ______________, בקשר בקשר עם מכרז 

 האקדמית אחוה. למכללה   Ovs-Esהסכם 

1.  

)להלן  "חוק שוויון  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף   )   ( 

 זכויות"( לא חלות על החברה.

 והיא מקיימת אותן.לחוק שוויון זכויות חלות על החברה  9הוראות סעיף   )   ( 

עובדים לפחות ופנתה למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה  100החברה מעסיקה   )   ( 

()ב( לחוק עסקאות גופים 2)א() 1ב 2והשירותים החברתיים, כפי המתחייב מהוראות סעיף 

 ציבוריים.

לחוק עסקאות גופים ()ג( 2)א()1ב2החברה פועלת ליישום הנחיות אותן קיבלנו בהתאם לסעיף   )   ( 

 ציבוריים.

 30החברה תעביר תצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  .2

 ימים ממועד ההתקשרות.

 זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 

__________________ 

  

 

 אישור

________________, עו"ד, _______, אשר אני מאשר בזה, כי ביום ____________, הופיע בפני 

הזדהה בפני באמצעות ת.ז. מספר _________________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי 

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 

 

 __חתימה ___________      חותמת___________
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                                                  _____________________                             ________________________  

  
  המכללה האקדמית אחוה                                    הספק                                      

 

 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות - הנספח 

 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

המכללה  הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם .1

"(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר המציעבמסגרת מכרז זה )להלן: "

 זה בשם המציע. 

הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא  .2

 במכרז. אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה

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

 

_____________________ 

 המצהיר

 

 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 

היה ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/י
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 

___________               ______________________         ___________  

 חתימת עוה"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין     תאריך       

 

 


