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  Microsoftי מוצרשל ערכות לאספקת רישיונות מכרז סגור 

 רישיונות פקולטה

 

"( פונה בזאת לקבלת הצעות במכרז המרכז האקדמי" או "המזמין)ע"ר( )להלן: " המרכז האקדמי לב .1

מפתח חישוב  עפ"י פקולטהרישיונות  – Microsoftרישיונות של ערכות מוצרי  לרכישתסגור 

Microsoft על פי הזמנה במהלך תקופת ההתקשרות עם המציע  –וכן רישיונות ספציפיים  ישראל

 (. "הרישיונות"המצ"ב )להלן:  נספח אבהזוכה, הכל כמפורט 

והכל בכפוף למדיניות . מעת לעת רכי המזמיןצלפי יתעדכן הרישיונות למען הסר ספק, יובהר כי מספר  .2

Microsoft . 

למסמך  נספח אהמפורט ב למען הסר ספק, יובהר כי המזמין לא מתחייב לרכישת כל צפי הרישיונות .3

 מסוים. רישיון לגבי  ו/או, זה

הזמנת הרכש הראשונה בידי המזמין על פי ההסכם חודשים ממועד  12תוקף הרישיונות יהיה למשך  .4

המזמין רשאי להאריך תקופת ההתקשרות "(. תקופת ההתקשרות)להלן: " למסמכי המכרזהמצ"ב 

ובכל מקרה  חודשים קלנדריים נוספים, 12-כל פעם ב ,בהסכם זה לתקופות נוספות לפי שיקול דעתו

שנים ממועד ביצוע ההזמנה  3עד לכל היותר התקשרות המזמין עם המציע שיזכה במכרז, תימשך 

. התמורה שתשולם למציע הזוכה במהלך תקופת ההתקשרות  עפ"י ההסכםהראשונה בידי המזמין 

 בהתאם למחירים הנקובים בהצעה. והארכות ההתקשרות תהיה 

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

 המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. מפרט וצפי רישיונות -נספח א כמפורט ב

' ג, ראשון עד ליום Michrazim@jct.ac.il: "לדואאמצעות ניתן להעביר ב בירורים ושאלות הבהרה .6

שאלות . 02 -0976751קבלת המייל בטלפון :  וודאיש ל .16:00בשעה  6/3/20113 – ותשע" 'באדר 

 שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו. 
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' ו, רביעייום עד   Michrazim@jct.ac.il: באמצעות דוא"ל  PDFיש להגיש בפורמטההצעות את  .7

 . 0976751-02בטלפון: קבלת ההצעה  לאשריש . 13:00בשעה  316//2016 – ותשע" 'באדר 

 במסגרת הצעתו נדרש כל מציע לעמוד בכל הדרישות שלהלן :  .8

. אקדמיהלמוסדות  פקולטהלאספקת רישיונות  Microsoftמורשה של חברת  משווקהמציע הינו  .א

  Microsoft;על המציע לצרף להצעתו תעודת "משווק מורשה" בתוקף מטעם חברת 

הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים המציע צירף להצעתו אישורים תקפים למועד הגשת ההצעה  .ב

אישור ניכוי מס ואישור  - 1976ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 על ניהול פנקס חשבונות;

אישור על היותו רשום במרשם המתנהל על פי על המציע לצרף להצעתו אם המציע הינו תאגיד,  .ג

על היות התאגיד קיים ועל היות החותמים בשמו על  דין לגבי תאגידים מסוגו ואישור עו"ד/רו"ח

 מסמכי המכרז רשאים לחייב את התאגיד בחתימתם;

 המציע צירף להצעתו פרוטוקול שאלות ההבהרה חתום על ידו, ככל שהופץ בידי המזמין. .ד

   

 הרכב הצעת המחיר .9

על מציע  .רישיונותמפרט וצפי  – נספח אבהתאם לתוכן עבור כל רישיון עלות  יפרטהמציע  .א

 ., לא כולל מע"מUSDבדולרים  לצד כל סעיף עבור יחידה אחת המחיר לנקוב בהצעת 

 למשך כל תקופת ההתקשרות. ויישמר למכרז זהנספח א המפורטים כ תהרישיונוי מחיר .ב

תיעשה בהתאם לשער היציג של עלות הרישיון, לצורך תשלום התמורה בגינו, ההמרה לשקלים 

 ישראל, נכון לתאריך הפקת החשבונית בידי הספק.שיפורסם על ידי בנק 

, התמורה בגין הפריט תהיה לפי נספח אהיה וירכשו בידי המזמין פריטים שאינם מופיעים ב .ג

 שער הדולר היציג המפורסם ביום ביצוע הזמנת הרכש. 

ועדת המכרזים תהא רשאית לנהל מו"מ כספי עם כל מציע שהצעתו עומדת בכל דרישות מכרז  .ד

 ותקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(,תאם להוראות החוק זה, בה

 .2010-התש"ע

את כל ההצעות שיתקבלו, לרבות הצעותיהם הראשונות והסופיות של ועדת המכרזים תבדוק  .ה

המציעים, ככל שינוהל משא ומתן כספי ולאחר מכן תיתן החלטתה; ועדת המכרזים רשאית 

ההצעה הזולה ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא ולבטל להחליט על בחירת 

 המכרז.
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 בהסתמך שנגרם נזק כל למציע בגין פיצוי כל לתשלום אחראי יהיה לא המרכז האקדמייובהר כי  .ו

 זכייה שבוטלה. בהקשר לביטול המכרז ו/או להודעת או על

 .2016אפריל   1-בההתקשרות עמו תחל תקופת ככל שייבחר זוכה,  .ז

ושירותיו נשכרים לתקופה מוגבלת כאמור. המציע  ןהמציע הזוכה אינו ולא יהיה עובד המזמי .ח

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

, לא יהיה מעורב בפעולות ן, הוא לא ישתמש בסמכויות חוקיות המוקנות לעובדי המזמיןהמזמי

הנה יולא יציג עצמו מול גורמי חוץ כעובד המזמינה. המציע הזוכה לא י ןמיביצוע של המז

 ויבצע את השירותים באופן עצמאי ממשרדו.  ןמשירותים מנהליים של המזמי

 

 כללי .10

 המציע אינו רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל סוג ומין שהוא, במסמכי המכרז.  .1

כלשהם. המזמין  םבחתימת המציע, ללא עריכת תיקוניכל עמוד בעותק המקורי של המכרז יוחתם  .2

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

הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז, הבין  .3

 סמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.את האמור במ

 

 בכבוד רב, 

 

 )ע"ר( המרכז האקדמי לב                                                                  
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 רישיונות וצפי מפרט  –נספח א 

 הצעת מחיר

 Product תיאור פריט מק"ט
Quanti

ty 
Price 

Per Unit 
 סה"כ ב $

2UJ-00057 חבילה בסיסית 
DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV 

E 1Y Acdmc Ent ECAL wM 
570.00   

 EXCHANGEשרתי  312-04097
ExchgSvrStd ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y AP 
1.00   

35D-00096 
שרת אבטחה לגישה מרוחקת מאובטחת 

 למזתל ועוד
FrFrntUAGSvr ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc AP 
0.00   

54R-00141 
מנוי לאקדמיית מיקרוסופט לצורך לימוד 

 וקבלת חומרים
MSLrningITAcademy ALNG 

SubsVL OLV E 1Mth Acdmc AP 
1.00   

H30-03429 ms-project 
PrjctPro ALNG LicSAPk OLV E 

1Y Acdmc Ent w1PrjctSv 
570.00   

76P-01359 SHAREPOINT -פורטל ארגוני 
SharePointSvr ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y AP 
1.00   

359-05416 
 SQLרישיונות לקוח לשימוש בשרתי 

 ארגוניים
SQLCAL ALNG LicSAPk OLV E 

1Y Ent UsrCAL 
570.00   

228-09538 SQL  ללא גישה לאינטרנט -ארגוני 
SQLSvrStd ALNG LicSAPk OLV 

E 1Y AP 
3.00   

7NQ-00050 
SQL  חיבור לכלל משתמשים.  -ציבורי

 4מינימום  -חישוב לפי ליבות

SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk 
OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP 

CoreLic 
0   

  
SQLSvrEnt 3   

  
SQLSvrEntCore 16   

T6L-00033 
מערכת שו"ב לפי מעבדים בחווה 

 הווירטואלית
SysCtrDatactr ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc AP 2Pr 
1.00   

T9L-00068 שו"ב לשרתים שעדיין על ברזלים 
SysCtrStd ALNG LicSAPk OLV 

E 1Y Acdmc AP 2Proc 
0.00   

TSD-01107 VISIO 
VisioPrem ALNG LicSAPk OLV 

E 1Y Ent 
570.00   

P71-06905 
רישיון שרתים לפי מעבדים לחווה 

 הווירטואלית
WinSvrDataCtr ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y Acdmc AP 2Proc 
86.00   

P73-05566 שרתים ע"ג ברזלים 
WinSvrStd ALNG LicSAPk OLV 

E 1Y Acdmc AP 2Proc 
3.00   

 

WinSvrStdCtr  - windows standard 
sockets running under virtual = 39 

WinSvrStdCtr 39.00   

 

WinSvrEntCtr  - windows enterprise 
sockets running under virtual = 207 

WinSvrEntCtr 207   

6VC-01518 
/לקוח לגישה מרחוק CALרישיון 

 לטרמינלים
WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG 
LicSAPk OLV E 1Y Ent UsrCAL 

570.00   

77D-00161  רישיוןMSDN למפתחים 
VSProwMSDN ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y AP 
5   

9ED-00232 
לבדיקת שרתים  ITל  MSDNרישיון 

 וסביבות עבודה
VSPremwMSDN ALNG LicSAPk 

OLV E 1Y AP 
2   

 

 סה"כ
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 Microsoftשל חברת  פקולטההסכם לרכישת רישיונות 

 2016אשר נערך ונחתם בירושלים ביום __ לחודש ___ 

 בין:
 )ע"ר(  המרכז האקדמי לב

 ירושלים , 21רח' הועד הלאומי 
 מצד אחד;        "(המזמין)להלן: "

 
 : לבין
________________ 
________________ 

 מצד שני;        "("הספק )להלן:
 

חברת של ערכות מוצרי רישיונות  לרכישתוהספק פנה אל המזמין במסגרת מכרז לקבלת הצעות   הואיל

Microsoft -  מפתח חישוב  עפ"י פקולטהרישיונותMicrosoft  הכל וכן רישיונות ספציפייםישראל ,

 "( עבור המזמין;הרישיונות)להלן: "  כמפורט בהצעת הספק

כי הספק הוא שנבחר לספק את הרישיונות  עונקב ,והצעתו של הספק נבחרה על ידי המזמין  והואיל

 ;המצויין בהצעת הספקכמפורט בהסכם זה ובמפרט 

 
 :אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 מבוא .1

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

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

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

 הנוסחים.

 כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן הוספו למען הנוחות בלבד. .ג
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 הרישיונות .2

הזמנת רכש שתוצא לו מעת לעת המתייחסת לפריטים לפי מזמין רישיונות רכוש עבור ההספק י .א

 . המופיעים בהצעת הספק

הזמנת רכש כאמור, על הספק תחול החובה לרישום כל רישיון ורישיון שנרכש עבור המזמין לפי  .ב

  .(ע"ר) מרכז האקדמי לבכרישיונות השייכים ל - חברת מיקרוסופטאתר ב

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה ויתברר כי הרישיונות שנרכשו במסגרת התקשרות זו בידי המזמין,  .ג

במיקרוסופט, בניגוד להתחייבות הספק בהסכם זה, תהא  מרכז אקדמי לבאינם רשומים תחת שם 

בכך משום הפרה יסודית של הסכם זה אשר תזכה את המזמין בביטול מיידי של ההתקשרות 

מתחייב לרכישת כל צפי כמויות  לאהמזמין כי  מובהרבגין הנזקים שיגרמו לה בקשר לכך. ובפיצוי 

בכפוף להזמנת רכש בתחילת כל שנת , אלא והפריטים המופיעים בהצעת הספק הרישיונות

 . ו/או במועד אחר עליו יחליט המזמין התקשרות

יעמדו בתוקפם ,  בהצעתוצעו בידי הספק ושהההתקשרות בין המזמין לספק ומחירי הרישיונות  .ד

 שנים ממועד זה.  3ועד לתום על פי הסכם זה ביצוע הזמנת הרכש הראשונה מיום 

בכל עת במהלך להביא הסכם זה לסיומו רשאי המזמין זה  בכל מקום אחר בהסכםעל אף האמור  .ה

ניתנה  .יום 30של  בהתראה מראשלספק ובכתב , וזאת בהודעה מראש התקשרותתקופת ה

הודעה כנ"ל ישלם המזמין לספק תמורה אך ורק בגין השירותים שקיבל בפועל עד למועד הפסקת 

 .השירותים

בכל עת, כי הרישיונות אינם תקינים, יהא המזמין זכאי למען הסר ספק יצוין כי אם יתברר למזמין,  .ו

להחזירם ו/או לדרוש מהספק להחליפם ו/או לתקנם ו/או להשלים את הטעון תיקון ו/או החסר, לפי 

 העניין, ועל הספק לעשות כן.

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

והנדרשים בהתאם להוראת כל דין למתן השירותים על פי הסכם זה. הספק מתחייב להודיע למזמין 

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרתו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאמור או מגביל את יכולתו 
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פק את  הרישיונות בהתאם להסכם זה על נספחיו. ביצוע ההסכם בהיעדר היתר, זכות או רישיון לס

 כאמור ו/או אי הודעה על שינוי בתוקף ההצהרה ייחשבו להפרה יסודית של ההסכם.

  התמורה .3

תמורת אספקת הרישיונות בהתאם להסכם זה, ישלם המזמין לספק את התמורה שתורכב  .א

להם התחייב הספק, כמפורט במחירי היחידה  ,בפועלועודכנו באתר נו שהוזמממכפלת הכמויות 

עם  60וזאת כנגד קבלת חשבונית מס כדין, בתנאי תשלום שוטף+ להסכם זההמצורפת בהצעתו 

 . הצגת חשבונית כחוק

למען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום ברוטו סופי, והמזמין ינכה במקור מכל תשלום לספק,  .ב

או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על פי כל דין, אלא אם ימציא הספק כל מס, היטל 

 אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס.

פרט לאמור במפורש בסעיף זה, לא ישולם על ידי המזמין לספק או למי מטעמו שום תשלום נוסף,  .ג

ר עפ"י החזר הוצאות או השתתפות כלשהי, לא במהלך תקופת ההסכם ולא לאחר פקיעת הקש

הסכם זה, לא עבור אספקת הרישיונות ולא בקשר עמם או עם הסכם זה ו/או כל הנובע מהם, לא 

 לספק ולא לכל אדם או גוף אחר.

 

 מלוא ההסכם .4

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

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

 תוקף, אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.

 שיפוטסמכות  .5

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

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

. 
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 הודעות .6

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

( שעות מיום שיגורן בדואר רשום, אם נשלחו בדואר, וביום העסקים הראשון שלאחר משלוחן, 48ושמונה )

 אם נשלחו בפקסימיליה. 

 הנם כמפורט בתחילתו.כתובות הצדדים לצורך הסכם זה 

 

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום:

 

__________________     __________________ 

 "הספק"       "המזמין" 
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