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 01-22מס'  מכרז פומבי

רישיונות פקולטה –אספקת רישיונות של ערכות מוצרי מיקרוסופט   

 

 פקולטה רישיונות

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

 מפתח י"עפ פקולטה רישיונות Microsoft מוצרי ערכות של רישיונות לרכישת מכרז פומביב

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

 "(.תהרישיונו" :להלן( ב"המצ' א נספחב כמפורט הכל ,הזוכה– המציע

ויחולו עליו חוק המכרזים ותקנות חובת המכרזים )התקשרויות של  פומבי מכרזזו מהווה פנייה 

 .", לפי העניין(התקנות" או "החוק)להלן: " 2010 –מוסד להשכלה גבוהה( התש"ע 

 בכפוף והכל. לעת מעת המזמין צרכי לפי יתעדכן הרישיונותוסוג  מספר כי יובהר, ספק הסר למען .2

יהיו אך ורק בהתאם לאמור  המזמיןהפריטים אשר יוזמנו בפועל ע"י  .Microsoft למדיניות

למציע הזוכה, ורישיונות אלו יסופקו ע"י המציע  זמיןוציא המיבהזמנת/ות רכש חתומה/ות ש

 הזוכה בתמורה לעלויות הנקובות בהצעתו.

 א נספחב המפורט הרישיונות צפי כל לרכישת מתחייב לא המזמין כי יובהר, ספק הסר למען .3

 .מסוים רישיון לגבי או/ו זה למסמך

 פי על המזמין בידי הראשונה הרכש הזמנת ממועד חודשים 36 למשך יהיה הרישיונות תוקף  .4

 "(.ההתקשרות תקופת: "להלן (המכרז למסמכי ב"המצ ההסכם

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

 רז.המכ ממסמכי נפרד בלתי חלק המהווה רישיונות וצפי מפרט 'א בנספח כמפורט הפריטים

 עד ליום  Michrazim@jct.ac.ilדוא"ל:  באמצעות להעביר ניתן הבהרה ושאלות בירורים .6 

  במייל חוזר או בטלפון המייל קבלת לוודא יש . 12:00בשעה  10.2.22חמישי, ט' אדר א' התשפ"ב, 

 .ייענו לא זה מועד לאחר שיגיעו שאלות, 02-6751040

במעטפה שעליה בכל עמוד ועמוד, יש להגיש את ההצעה, לרבות כל מסמכיה, חתומה על ידי המציע  . 7

 ", ללא ציון סימני זיהוי של המציע.  Microsoft מוצרי ערכות של רישיונות הצעה לרכישתיירשם "

, 21אשר במשרדי המזמין ברחוב הועד הלאומי  ,את מעטפת ההצעה יש לשלשל לתיבת המכרזים

לא יאוחר גבעת מרדכי ירושלים, בקמפוס לב, בנין מנהלה, לשכת מנכ"ל, במעטפה סגורה וחתומה, 

 .12:00ד השעה ע 24.2.22, ב"ג אדר א' התשפ"כחמישי, מיום 

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

 למוסדות פקולטה רישיונות לאספקת Microsoft חברת של מורשה משווק הינו המציע .א

 .אקדמיה

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

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

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

 על ניהול ספרים כדין;

 עו"ד/רו"ח בנוסח הרצ"ב; אישור להצעתו לצרף המציע על .ג

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

mailto:Michrazim@jct.ac.il
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 המחיר הצעת הרכב  9.

– מציעה על רישיונות וצפי מפרט א נספח לתוכן בהתאם רישיון כל עבור עלות יפרט מציעה .א

 .מ"מע כולל לא , USD בדולרים אחת יחידה עבור סעיף כל לצד המחיר בהצעת לנקוב

 .ההתקשרות תקופת כל למשך יישמרו זה למכרז א נספחכ המפורטים הרישיונות מחירי .ב

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

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

 לפי תהיה הפריט בגין התמורה, א בנספח מופיעים שאינם פריטים המזמין בידי וירכשו היה  .ג

 .הרכש הזמנת ביצוע ביום המפורסם היציג הדולר שער

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

 (,גבוהה להשכלה מוסד של התקשרויות( המכרזים חובת ותקנות החוק להוראות בהתאם ,זה

 .2010-ע"התש

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

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

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

 .המכרז

 שנגרם נזק כל בגין למציע פיצוי כל לתשלום אחראי יהיה לא האקדמי המרכז כי יובהר .ו

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

 .5.4.22ב תחל עמו ההתקשרות תקופת, זוכה שייבחר לככ .ז

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

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

 מעורב יהיה לא, המזמין לעובדי המוקנות חוקיות בסמכויות ישתמש לא הוא, המזמין

 לא הזוכה המציע. המזמינה כעובד חוץ גורמי מול עצמו יציג ולא המזמין של ביצוע בפעולות

 .ממשרדו עצמאי באופן השירותים את ויבצע המזמין של מנהליים משירותים ייהנה

 כללי  10.

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

 .כלשהם תיקונים עריכת ללא ,המציע בחתימת יוחתם המכרז של המקורי בעותק עמוד לכ .ב

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

 .לחוזה

 במסמכי האמור כלל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה החתומה ההצעה הגשת .ג

 .מסויגת הבלתי הסכמתו את לכך ונתן אלה במסמכים האמור את הבין ,המכרז

 

 ,רב בכבוד

 )ר"ע( לב האקדמי המרכז
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 אישור המציע

 

 

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

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

 אנו מסכימים לכל תנאיו.

 :1מורשה חתימה 

  שם:__________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _______________.

___________.__________ 

 חתימה

 :2מורשה חתימה 

 שם:__________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _______________.

._____________________ 

 חתימה

 אישור רו"ח/עו"ד

אני הח"מ, _____________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה, מאשר כי ביום 

 תום/מים מעלה, המורשים לחתום בשם המציע, וכי הנ"ל חתמו בפניי.________, הופיע/ו בפני הח

 

במקרה שהמציע הינו תאגיד, אני הח"מ ___________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו 

בהסכם זה, מאשר כי המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או לא הופעל צו כונס נכסים נגדו וכי מורשי 

-ל הצעה זו הם____________ נושא ת.ז.___________ ___והחתימה שלה לצורך חתימה ע

___________ נושא ת.ז.____________, וכי הנ"ל חתמו בפניי על הצעה זו והוא/הם רשאי/ם לעשות 

כן בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ו/או בהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר 

 אושרה כדין.

 ולראיה באתי על החתום,

 _______________________             ריך:_____________תא

 עו"ד/רו"ח                                                                                  
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 רישיונות וצפי מפרט א נספח

 בקובץ אקסלגם אור הפריטים הנדרשים מצורפים ית
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  Microsoft חברת של פקולטה רישיונות לרכישת הסכם

 2022 ___  לחודש __ ביום בירושלים ונחתם נערך אשר

 :בין

 )ר"ע( לב האקדמי המרכז

 ירושלים , 21 הלאומי הועד' רח

 ;אחד מצד") המזמין": להלן)

 :לבין

________________ 

________________ 

 ;שני מצד ק"( הספ: "הלן)ל

 

 מוצרי ערכות של רישיונות לרכישת הצעות לקבלת מכרז במסגרת המזמין אל פנה והספק הואיל

 רישיונות וכן ישראל Microsoft - חישוב מפתח י"עפ פקולטה רישיונות  Microsoftחברת

 ;המזמין עבור "( הרישיונות" :להלן( הספק בהצעת כמפורט הכל  ם,ספציפיי

 

 הספק כי ונקבע , המזמין ידי על נבחרה להסכם זה,נספח א' , המצ"ב כהספק של והצעתו והואיל

 ;הספק בהצעת יןהמצו ובמפרט זה בהסכם כמפורט הרישיונות את לספק שנבחר הוא

 

 :כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם כן על אשר

 מבוא   1.

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

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

 .ממנו

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

 .הנוסחים

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

 

 הרישיונות   2.

 לפריטים המתייחסת לעת מעת לו שתוצא רכש הזמנת לפי רישיונות המזמין עבור ירכוש ספקה .א

ורישיונות אלו יסופקו ע"י הספק בתמורה לעלויות הנקובות בהצעת  הספק בהצעת המופיעים

 .הספק

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

 .(ר"ע( לב האקדמי למרכז השייכים כרישיונות מיקרוסופט חברת באתר

, בכל עת, כי הרישיונות אינם תקינים, יהא המזמין למזמיןלמען הסר ספק יצוין כי אם  יתברר  .ג

זכאי להחזירם ו/או לדרוש מהספק להחליפם ו/או לתקנם ו/או להשלים את הטעון תיקון ו/או 

 החסר, לפי העניין, ועל הספק לעשות כן.
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 ,המזמין בידי זו התקשרות במסגרת שנרכשו הרישיונות כי ויתברר היה ,לעיל מהאמור לגרוע לימב .ד

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

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

 כמויות צפי כל לרכישת מתחייב לא המזמין כי מובהר. לכך בקשר לה שיגרמו הנזקים בגין ובפיצוי

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

 .המזמין יחליט עליו אחר במועד או/ו התקשרות

 בתוקפם יעמדו , בהצעתו הספק בידי שהוצעו הרישיונות ומחירי לספק המזמין בין התקשרותה .ה

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

 במהלך עת בכל לסיומו זה הסכם להביא רשאי המזמין זה בהסכם אחר מקום בכל האמור אף על .ו

 הודעה ניתנה .יום 30 של מראש בהתראה לספק ובכתב מראש בהודעה וזאת ,ההתקשרות תקופת

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

 .השירותים

 המזמין יהא ,תקינים אינם הרישיונות כי ,עת בכלין, למזמ יתברר אם כי יצוין ספק הסר למען .ז

 או/ו תיקון הטעון את להשלים או/ו לתקנם או/ו להחליפם מהספק לדרוש או/ו להחזירם זכאי

 .כן לעשות הספק ועל , העניין לפי ,החסר

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

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

 מגביל או והאמור כנגדו שניתן צו כל על לרבות ,הצהרתו בתוקף שיחול שינוי כל על מיד למזמין

 יתר, ה בהיעדר ההסכם ביצוע .נספחיו על זה להסכם בהתאם הרישיונות את לספק יכולתו את

 של יסודית להפרה ייחשבו ההצהרה בתוקף שינוי על הודעה אי או/ו כאמור רישיון או זכות

 .ההסכם

 אחריות הספק תהיה עפ"י דין. .ט

 להסכם. נספח ב'המצ"ב כלהסכם זה מצורף תצהיר הספק חתום על ידו בנוסח  .י

 

 התמורה  3.

 שתורכב התמורה את לספק המזמין ישלםה, ז להסכם בהתאם הרישיונות אספקת תמורת .א

 כמפורטק, הספ התחייב להם היחידה במחירי ל, בפוע באתר ועודכנו שהוזמנו הכמויות ממכפלת

 .45 +שוטף תשלום בתנאין, כדי מס חשבונית קבלת כנגד וזאת זה להסכם המצורפת בהצעתו

 תשלום מכל במקור ינכה והמזמין פי, סו ברוטו סכום הינה ל"הנ התמורה ק, פס הסר למען .ב

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

 .מס מניכוי פטור הוא כי תקף אישור הספק

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

 הקשר פקיעת לאחר ולא ההסכם תקופת במהלך לא י, כלשה השתתפות או הוצאות החזר ,נוסף
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__________________                                                  

 

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

 .אחר גוף או אדם לכל ולא לספק לא ,מהם

 

 ההסכם מלוא 4. 

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

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

 .הצדדים שני ובחתימת בכתב נעשה אם אלא ,תוקף

 

 שיפוט סמכות 5. 

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

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

 .זה

 

 הודעות 6.

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

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

 .בפקסימיליה נשלחו אם ,משלוחן שלאחר

 .בתחילתו כמפורט הנם זה הסכם לצורך הצדדים כתובות

 

 

 :החתום על הצדדים באו ולראייה

 

 

__________________                                                                      __________________ 

 "הספק"                                                                                                  "המזמין"         
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__________________                                                  

 

 

 

 

 נספח א' – הצעת הספק
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__________________                                                  

 

 

 

 נספח ב' - תצהיר 

 

הח"מ, מר/גב' ____________, נושא/ת ת.ז שמספרה ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי  ניא
 לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

המגיש הצעתו במסגרת מכרז  ("הספק")________________ תצהיר זה בשם  נת/הנני נותן .1
 .המרכז האקדמי לב ע"רעבור  Microsoftרישיונות אקדמיים של חברת לאספקת 

 לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז הנ"ל. הספקהוסמכתי כדין ע"י  .2

 אינו מצוי בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר עם נושיו. הספק .3

)אכיפת ניהול חשבונות, תשלום  ו/או "בעל זיקה", כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים הספק .4
"( )להלן: בעל זיקה)להלן: " ,1976 –חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

הורשעו ם את הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, ולא מימקיי"(, חוק עסקאות גופים ציבוריים"
-ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-חוק עובדים זרים כדין, תשנ"א עליותר משתי עבירות ב

במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד  -, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות1987
 . ההרשעה האחרונה

תקיים אחד מאלה אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד הגשת הצעתנו, מ .5
 בחלופה הרלוונטית[ X]יש לסמן 

  'להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א(
 .הספק"חוק שוויון זכויות"( לא חלות על 

  'והוא מקיים אותן. הספקלחוק שוויון זכויות חלות על  9הוראות סעיף  –חלופה ב 

  

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[: –שסימן את חלופה ב'  ספק]ל  

 ( 1חלופה )– עובדים; 100-מעסיק פחות מ הספק 

 ( 2חלופה )– עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של  100מעסיק  הספק
 9משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –ויות, ובמידת הצורך ק שוויון זכלחו

התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  ספקהבמקרה ש
( ונעשתה אתו התקשרות שלגביה 2והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )

מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל  הספק –התחייב כאמור באותה פסקת משנה 
לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף   

למנכ"ל משרד פנייתו מתחייב להעביר העתק מ הספק –לעיל  5במקרה שסומנה חלופה ב' בסעיף  .6
הגדרת מונח זה ימים מ"מועד ההתקשרות", כ 30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 .1976-וק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ובח

 

_______________               ________________________ 

 הספקחתימה וחותמת                תאריך                             

 אישור

. ____________, מאשר, כי ביום ________, הופיע בפני  אני הח"מ, ____________,עו"ד, מ.ר
ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר  הספק____, המורשה לחתום בשם __ת.ז. ____ _____, בעל_____

הצהיר בפני על נכונות הצהרתו דלעיל  -את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 
 וחתם עליה בפני.

________________  

״דחתימה וחותמת עוה  


