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כנות ולשימוש בת רישיונותלאספקת   2019/60 פומבי מכרז
 )להלן: "המכרז"(מיקרוסופט 

 

מורשים של חברת  מציעים בזאת מזמינה"( "המכללה :)להלן יפו –תל אביב  האקדמית המכללה .1
במסגרת הסכם  Microsoft  שיונות שימוש בתוכנות ירלאספקת מחיר הצעות  להגיש מיקרוסופט

Ove-Es ,ההזמנה" וה)להלן:  על פי רשימת התוכנות המפורטות בנספח מפרט השירותים"-
 בכלל המכרז במסמכי המפורטים ולהנחיות לדרישות ,לתנאים בהתאם (, בהתאמה"שירותים"ה

  (. ""ההסכם)להלן:   נספחיו על המצורף ההסכם הוראות( ובהתאם ל"מסמכי המכרז")להלן: 

 
לשם הכנת הצעתו  מציעהינם רכושה של המכללה. המסמכים נמסרים ל מכרז זהכל מסמכי  .2

רשאי להעתיק אותם, כולם או מקצתם ו/או המציע והגשתה ולא למטרה אחרת כלשהי. אין 
 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

 

 .יום מקבלת הודעת הזכייה 14 עד  אספקת הרישיונות הינה .3
 

 קבלת חודשים, החל מיום ( שלושים ושישה) 36תקופת חוזה רישוי זה הינה לתקופה קצובה, בת .    4
 . ("תקופת ההתקשרותלהלן: ") במכרז הודעת הזכייה        

  
 כללי:. 5

 נוהל הגשת ההצעה למתן השירותים ובחירת ההצעה הזוכה הוא כדלקמן: 

ועל ידי  נים אשר יש להשלימם כמפורט להלןרך של השלמת כל הנתוההצעה תוגש בד 5.1
חתימה )חותמת + חתימת מורשי חתימה( על ההצהרה בשולי מסמכי המכרז ובכל 

 המקומות הדרושים.

 .  להלן  7 בסעיףהמפורטות הסף על כל מציע לעמוד בכל הדרישות  5.2

עיל, תהיה המכללה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול מבלי לגרוע מכלליות האמור ל 5.3
ים כלשהם בקשר להצעה, בכל דעתה הבלעדי, להרשות למציע כלשהו להשלים פרט

 מועד. 

לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע  מציעעל ה 5.4
. עם ת ההזמנה, דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתהבנהדרוש לו לה

כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי  המציעהגשת ההצעה, ייראה 
שערך כל בדיקה שהיתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצידו של 

כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או פגם כלשהו ו/או אי ידיעה של פרט  מציעה
ספחיה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע כלשהו לגבי כל ענין הקשור בהזמנה זו על נ

 בה . 
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 מילוי פרטי ההצעה: 6

)התקשרויות של מוסדות  המכרז הינו מכרז פומבי בהתאם לתקנות חובת המכרזים 6.1
 . "(תקנות חובת המכרזים)להלן: " 2010-תש"ע להשכלה גבוהה(,

 
 חיר".למסמכי המכרז "הצעת המ' א בנספח כמפורט העלות פרטי את להשלים המציע על 6.2

 
 נוסח את יהוו ,לעיל כאמור בהם שיעשו ההשלמות בצירוףמסמכי המכרז ונספחיו,  6.3

 ובין הצעהבין אם ב שיעשו הסתייגות או/ו תיקון או/ו שינוי וכל, המציע את המחייב
 ועלולים המחייב מנוסח חלק לעיל, לא יהוו כאמור הפרטים השלמת למעט ,נפרד במסמך
)להלן:  המכללהועדת המכרזים של  של הבלעדי דעתה לשיקו ילפ,ההצעה לפסילת להביא

 "(.המכרזים ועדת"
 

בטופס ההצהרה שבשולי הזמנה זו, תאומת ותאושר על ידי עורך דין,  המציעחתימתו של  6.4
 . מציעכמחייבת את ה

 
 
  :תנאי סף –תנאים להשתתפות במכרז  .7

 
אופן מצטבר ונכון , בעל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים ואישורים המפורטים להלן

למועד האחרון להגשת הצעות  למכרז. עמידה בתנאי הסף הינה תנאי מוקדם להשתתפות 
תנאי הסף לא יוכל להשתתף במכרז והצעתו תיפסל.  כלבמכרז. מציע אשר לא מתקיימים בו 

 התנאים צריכים להתקיים במציע עצמו, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
 

, ומורשה  (Authorized Education) MicrosoftResellerחברת המציע הינו ספק מורשה של  7.1
ובעל כשירות  - Gold או Open Value   ,Silverלמכור רישיונות חינוך במסגרת תוכנית 

ורשום ככזה במועד פרסום   Subscription Education Solutions  .Microsoft מסוג
 מיקרוסופט המכרז, באתר של חברת

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

 

על המציע המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל ושכתובתו ועיקר עסקיו בישראל ;  7.2
 .לצרף תעודת התאגדות

על המציע לצרף להצעתו תצהיר מאומת בכתב בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת  7.3
ובדים לפי דיני העבודה, צווי הרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על זכויות ע

 (;הזמנהל' )נספח ב המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים

המציע בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  7.4
 -ין( התשל"ו חשבונות, תשלום חובת מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כד

הוא  עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך  1976
 על המציע לצרף להצעתו האישורים המעידים על כל הנ"ל;מוסף. 

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  1ב2תצהיר לפי סעיף על המציע לצרף להצעתו  7.5
 .הזמנהל 'ג, בנוסח המצורף כנספח 1976-תשל"ו

 צו נגדו הופעל או/ו פירוק בהליכי אינו יע לצרף להצעתו תצהיר המעיד כי על המצ 7.6
 (;להזמנה' )נספח ד נושים הסדר בעריכת נמצא ולא ם,נכסי כונס

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

  מהתנאים, תיפסל על הסף .
 
 
 
 

 

https://www.mepn.com/MEPN/AEPSearch.aspx
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 פרסום ההזמנה .8

להלן   17בהתאם למופיע בטבלת המועדים שבסעיף מסמכי המכרז   המכללה תפרסם את

 "(.אתר האינטרנט)להלן " www.mta.ac.il/tendersובאתר האינטרנט של המכללה 

 

 :שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת  .9
 

בד( ולשאול כל שאלה )בלבאמצעות דואר אלקטרוני למכללה לפנות רשאי כל משתתף  9.1
בקשות . הבהרה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו ולבקש כל 
"(  איש הקשרלאחראי הרכש במכללה, מר אסי כהן )להלן: "יש להפנות  להבהרות

ריות בלבד, זאת עד למועד הנקוב בטבלת המועדים. באח asico@mta.ac.ilבמייל: 
 .לוודא כי הפניה התקבלה במכללה המציע

 
למען הסר ספק מובהר כי חל איסור מוחלט על מציעים לפנות אל עובדי המכללה ו/או  9.2

 אחר במכרז למעט איש הקשר.כל גורם 

הדוא"ל ועל גבי הטבלה המצורפת שאלות הבהרה יופנו אך ורק בכתב באמצעות  9.3
דוא"ל חוזר את דבר קבלת הודעת '(.  איש הקשר יאשר ב)נספח ה למסמכי המכרז

לא "ל. באחריות המציע לוודא קבלת אישור כאמור ובמקרה שאישור כאמור הדוא
לכך ששאלותיו התקבלו בשלמותן אישור טלפוני  שעות, יפעל לקבלת 24ניתן בתוך 

ישלחו לאחר ישאלות מציעים שבידי איש הקשר. המכללה אינה מחויבת להשיב על 
 המועד המבוקש. 

יתו בכתב בדוא"ל יציין המציע את שם המכרז ומספרו, מס' העמוד ומס' הסעיף בפני 9.4
 הרלוונטי במכרז אליו השאלה מתייחסת. 

תשובות והבהרות בנוגע למכרז, אשר יינתנו ע"י המכללה מיוזמתה ו/או כמענה  9.5
  לשאלות, יפורסמו באתר האינטרנט של המכללה בכתובת

www.mta.ac.il/tenders.  הפרסום באתר האינטרנט יחשב, לכל עניין ודבר כאילו
ועל המשתתפים מוטלת  החובה הובא לידיעתו של כל אחד מהמשתתפים במכרז, 

 .להתעדכן מיוזמתם באתר האינטרנט
 

ל פרט, נתון או הבהרה שיימסרו בע"פ, כדי  למען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו ש 9.6
לשנות את תנאי המכרז. רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב ואשר פורסמו ע"י 

המכללה מחייבים את המכללה. רצתה המכללה לשנות, לתקן, להוסיף או לגרוע על 
תנאי המכרז, יעשה זאת בכתב, בהודעה מפורטת שימסור למשתתפים. המכללה 

ת הזכות להוציא תיקונים והבהרות מטעמה למסמכי המכרז גם שומרת לעצמה א
לאחר פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, ועד למועד האחרון להגשת ההצעות 

 במכרז, בין אם ביוזמתה ובין אם כמענה לפניות המציעים. 
 

 הסכםמסמך ההבהרות שיפורסם על ידי המכללה יצורף לכתב ההזמנה ול 9.7
ע בחותמת וחתימה לפי העניין ויהווה חלק בלתי ההתקשרות חתום על ידי המצי

 נפרד ממסכי המכרז. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mta.ac.il/tenders
mailto:asico@mta.ac.il
http://www.wgalil.ac.il/
http://www.wgalil.ac.il/
http://www.wgalil.ac.il/
http://www.wgalil.ac.il/
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   ההצעות:הגשת אופן  .10
 

 בצורה ובאופן המפורטים להלן: כל מציע יגיש את הצעתו  10.1
 

כל מציע שיחליט להגיש הצעה יראו אותו כמסכים מראש לדרישות ולהנחיות  10.1.1
על נספחיו המצורף  הסכםהמכרז בכלל ובהתאם להוראות ה המפורטים במסמכי

 .בדבר קבלת הצעה כלשהי או דחייתהבפרט, ולהחלטת המכללה 
 

 סגורהההזמנה יגיש את הצעתו למכללה במעטפה כל מציע המשתתף בהליך  10.1.2
, 3(, קומה 2מס'  ןההנהלה, בניין ווסטון )בניילתיבת המכרזים המוצבת במשרדי 

 .. אין לשלוח בדואר315חדר 
 

לאספקת רישיונות לתוכנות מיקרוסופט  1906/20מכרז פומבי " תסומן המעטפה 
  כל פרט מזהה אחר של המציע .על המעטפה אין לציין  . "למכללה האקדמית ת"א יפו

על המעטפה להכיל את כל מסמכי המכרז הנדרשים, כולל כלל הנספחים, כשהם  10.1.3
חתומים )חותמת וחתימה( במקומות הנדרשים. אי חתימה כנדרש )כמו גם כל 

ו תוספת למסמכי ההזמנה( עלולה להביא לפסילת ההצעה, וזאת השמטה, שינוי א
 על פי שיקולה הבלעדי והמוחלט של ועדת המכרזים.

 

שצורף להצעה  הסכםללה לקבל הצעה כלשהי, תחתום על ההחליטה המכ 10.1.4
והיא בלבד, תיחשב כקיבול של ההצעה. רק ממועד  הסכם,וחתימתה על ה

הסכם לתוקף, ויהווה הסכם הכאמור יכנס  הסכםעל החתימתה של המכללה 
על ידי המכללה,  הסכםדבר ועניין. כל עוד לא נחתם המחייב לגבי המכללה לכל 

תחשב ההצעה להצעה בלתי חוזרת מצד המציע, עד למועד שבו היא תתקבל ע"י 
המכללה כמפורט לעיל, או עד למועד שבו תודיע המכללה למציע כי הצעתו לא 

 .התקבלה, כאמור להלן

ספק מובהר בזה כי המכללה אינה מחויבת לקבל איזה מן ההשמטות,  למען הסר 10.1.5
שינויים או תוספות למסמכי ההזמנה ובמקרה כזה היא תהיה רשאית לפסול את 
ההצעה או להתעלם מההשמטות, תוספות ו/או שינויים כאמור ויראו את ההצעה 

 כאילו אינה כוללת כל השמטות, שינויים ו/או תוספות.

החתומים יש לצרף את כל האישורים והמסמכים המפורטים למסמכי ההזמנה  10.1.6
מסמכים נדרשים )צ'ק ליסט( נספח  במסמכי ההליך ובהתאם לטבלת בדיקת קיום

 ' למסמכי ההליך. ו

על המציע למלא את מסמכי ההצעה בכתב ברור או בהדפסה. מחיקות, שינויים או  10.1.7
 הוספות עשויים להביא לפסילת ההצעה.

כי ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תתקבל.  המכללה אינה מתחייבת 10.1.8
המכללה תהיה רשאית לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים כולם, או אחדים 

מהם, לקבל הצעה אחת או מספר הצעות מתוך כל ההצעות שהוצעו, לא לקבל כל 
הצעה, לפצל את ההתקשרות בין מספר מציעים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי 

 .התאם להוראות כל דיןשל המכללה וב
 

המכללה תהיה רשאית לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים כולם או אחדים  10.1.9
 .מהם

 המציע ימציא למזמין עותקים נוספים מהצעתו, במידה ויידרש לעשות כן. 10.1.10
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   הליך בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה .11
   שלב ראשון 11.1

המסמכים כנדרש והאם  מעטפות המציעים תיפתחנה, ותיערך בדיקה האם צורפו כל 11.1.1
 ההצעה עומדת בתנאי הסף . 

המכללה תהיה רשאית אך לא חייבת לפנות למציעים להשלמת מסמכים ולא יהיה בכך  11.1.2
מתן אפשרות למציע לחזור בו מהצעתו ו/או לתקנה באופן אסור, הכל בכפוף לחוק 

 חובת המכרזים והתקנות הבאות מכוחו . 

 לשלב הבא .  רק הצעות שעמדו בכל תנאי הסף יעברו 11.1.3
  

   שלב שני 11.2

ההצעה בעלת המחיר ההצעה הזוכה תהא כאשר  יבדקו הצעות המחיר של המציעיםי 11.2.1
 . הנמוך ביותר

 

בעלת המחיר ל את ההצעה על אף האמור לעיל ,המכללה שומרת על זכותה שלא לקב 11.2.2
  תר, בכפוף להוראות הקבועות לעניין זה בדין ובתקנות חובת המכרזים . ובי       הנמוך

 

  שוויון בהצעות 11.3
במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות להצעת "עסק בשליטת אישה", רק במידה  11.3.1

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

 ( הליך התמחרות נוסף ייערךבמקרה ולא תוגש הצעה מטעם "עסק בשליטת אישה",  11.3.2
Best&Final) בין המציעים שהצעותיהם הן המיטביות והזהות . 

 ועדת המכרזים של המכללה תודיע למציעים את החלטותיה .  11.3.3

 
 

   החוזה 12
 
 ההתקשרות בין המכללה לבין הזוכה תעוגן בנוסח הסכם עם חברת מייקרוסופט .  12.1

 

"א ו/או בין פורום מחבלבין  ו"מ כולל בין פורום המכללות יתנהל משמובהר בזאת כי במידה  12.2
 המכללות לבין מיקרוסופט ו/או אימוץ ההסכם בין מחב"א לבין 

 יונות שימוש בתוכנות האוניברסיטאות באופן אשר יחול גם על המכללות בדבר אספקת ריש    
   המציע מצהיר מאשר ומתחייב בזאת כי עם .  (" הסכם פורום המכללותלהלן " : )מיקרוסופט     
 ם פורום המכללות כאמור, יודיע על כך למכללה, וממועד זה, ועד לתום תקופת חתימת הסכ    
 לעיל, יחולו על המכללה התנאים אשר היו קבועים בהסכם פורום  1.2ההתקשרות כאמור בסעיף     
 המכללות, ככל שיהיו מטיבים עם המכללה .     
 

 שונות: .13
 

 ימים מראש כי:תשומת לב המציעים מופנית בזה לתנאים שלהלן והם מסכ

ועדת המכרזים תהיה רשאית, לקבל הזמנה של מי מהמציעים, אף אם הצעה זו  13.1
לא מולאה בהתאם לכל תנאי מסמכי ההזמנה ואף אם ההצעה לא כללה את כל 

המסמכים הנדרשים בכל מסמכי ההזמנה, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט 
 והבלעדי, בכפוף לכל דין.

 בקש מהמציע הבהרות והשלמות.ועדת המכרזים תהיה רשאית ל 13.2

 רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הליך בדיקת  ועדת המכרזים 13.3
תקבל ועדת המכרזים החלטה כאמור, ההצעות או לפנות לקבלת הצעות בהליך חדש. 

 .במסגרת הליך זה הודעה על כך לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכללהתישלח 
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ולפני המועד האחרון  המכרז , לאחר פרסוםלהודיערשאית  ועדת המכרזים  13.4
, יהוו ואם תעשה כן , על תיקונים, הבהרות ושינויים  בתנאי המכרז, להגשת ההצעות

למסמכי הצעתו את  יהיה חייב לצרף  המציעואלו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז 
וכל מסמך שהוסף כאמור, כשהם חתומים בחתימתו, לאישור  ועדת המכרזים הודעת 

 סכמתו לתוכנם.תם והקבל

זו )קבלת ההצעות והתקשרות  המכללה אינה מתחייבת לסיים את הליכי הזמנה 13.5
התקשרות( תוך תקופה מסוימת. בכל מקרה, כל הצעה שתוגש במסגרת הליך בהסכם 

 יום מהיום האחרון להגשת ההצעות. 90ה זה תהא בתוקף למשך תקופה של הזמנ

למציעים זכות לקבל כל תשלום ו/או מכל סיבה שהיא, לא תהיה יבוטל המכרז  13.6
לרבות ומבלי לגרוע, השתתפותם במכרז זה   פיצוי ו/או שיפוי כלשהו בכל הקשור עם 

 בגין הוצאות שהוצאו לשם הגשת ההצעה, הפסד רווחים צפויים וכדומה.

המציע מתחייב שלא לתאם מחירים / הצעות ולא לבוא בהסדרים עם מציעים  13.7
ע מצהיר כי הוא מודע לכך שכל פעולה בניגוד לאמור פוטנציאליים אחרים. המצי

לעיל עלולה להוות עבירה פלילית. המכללה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה 
 פסול כאמור. המוחלט לפסול הצעות בהן קיים לדעתה חשש לתאום 

תהיה , זכתההמציע שהצעתו מסיבה כלשהי לא תצא לפועל ההתקשרות עם אם  13.8
דורגה לפנות למציע שהצעתו  -אך בשום אופן לא חייבת  –רשאית המכללה  

 פי סדר הדירוג.-, עלשלישיהשני או במקומות ה

על נספחיו( מהווים מקשה  הסכםמסמכי ההזמנה )הזמנה זו, הצעת המציע, ה 13.9
אחת ובמקרה של סתירה בין מסמכים אלה לבין עצמם  יגבר האמור במסמך 

בזאת, הינם רכוש המכללה. המציע  המחמיר עם המציע. כל המסמכים המצורפים
 מתחייב שלא לעשות כל שימוש במסמכים, שלא לשם הגשת הצעתו.

 

 עיון בהצעה זוכה 14

, נתונה בידי המציעים לתקנות חובת המכרזים )ה(38בהתאם לקבוע בתקנה  14.1
 על הזוכה. ימים ממועד מסירת ההודעה 30הזכות לעיין בהצעה הזוכה בתוך 

 

 . של המכללה איש הקשר ש מול העיון יבוצע בתיאום מרא 14.2

 

 

 הצהרה על סודות מסחריים או עסקיים: 15
 

   מציעים נוספים בהליך עשויים לבקש לעיין בהצעתו למכרז.המציע מצהיר, כי ידוע לו ש 15.1

ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים  15.2
עים אחרים לעיין בהם, יצרף המציע שלדעתו אין לאפשר למצי ("חלקים סודייםלהלן: "(

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

מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים  15.3
 .אם זכה בתהליך

ציון של חלקים סודיים בנספח המצורף, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים  15.4
עות האחרים, יחשבו סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים בהצ

 .אלו בהצעות של אחרים

יודגש, כי שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי הבקשה נתונה  15.5
 לוועדת המכרזים של המכללה. כל מציע המשתתף בתהליך מביע בכך את הסכמתו לאמור 

 .בסעיף זה
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 הצהרה בדבר אישה המחזיקה בשליטה בעסק 16
 
ב 2עסק הנמצא בשליטת אישה, המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף מציע שהינו  16.1

 ה,, יצרף להצעתו אישור ותצהיר של המחזיקה בשליט1992 -בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב 

 .ידי רואה חשבון-מאושר על

גרת התהליך קיבלו תוצאה במקרה זה, כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במס 16.2
משוקללת זהה, שהיא התוצאה הגבוהה יותר, תיבחר הצעה של מציע אשר נמצא בשליטת 

 .אישה, ובלבד שצורף להצעה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר, כאמור לעיל
 
 

 מרוכזת: טבלת מועדים 17
 

הליך ההזמנה להציע הצעות יערך בהתאם לשלבים, לתנאים ולמועדים המפורטים  17.1
 להלן: 

 שלב  תאריך  שעה  הערות 

  המכרזפרסום  3.9.19   פרסום באתר האינטרנט ובעיתונות 

במייל בלבד ועל גבי הטבלה המצורפת  

 asico@mta.ac.il)נספח ה'(  למייל 

עד השעה 
12:00  

מועד אחרון לשליחת  09.9.19
  שאלות הבהרה 

לתיבת המכרזים של המכללה, בניין 
 .315חדר  ,3(, קומה 2ווסטון )מס' 

עד השעה 
12:00 

הגשת מועד אחרון ל 16.9.19
 הצעות  

אספקת   מועד 22.09.19  
 הרישיונות

 

, לדחות את המועדים המכללה תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 17.2

בתקופה קצובה נוספת או יותר .הודעות על דחייה כאמור  בטבלת המועדיםהנקובים 

 . אינטרנט של המכללהה יפורסמו באתר

הוראות אשר חלו ההמועדים החדשים שיקבעו על ידי המכללה, אם וככל שיקבעו, יחולו על  17.3

על המועדים שקדמו להם. להסרת ספק מובהר שאין באמור בסעיף זה לעיל משום 

התחייבות ו/או הבטחה של המכללה לארכה כלשהי ולא תהיה למשתתפים במכרז זכות 

 כלשהי. לדרוש מהמכללה ארכה 

 
 

            
 בברכה,      
       
 המכללה האקדמית של תל אביב יפו      
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 הצהרת המציע

הנני מאשר שקראתי והבנתי היטב את כל פרטי ההזמנה להציע הצעות כאמור לעיל, וחתימתי על 

 ההסכם המצ"ב נעשתה בהסתמך על האמור לעיל. נוסח

 

 

__             _____________________________________              ______________ 

 תימת המציעח                      שם מלא של המציע                                   תאריך                

 

 

  אימות חתימה/ות

 

 אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מרחוב _________________________, מאשר כי

_________________________ חתמו על נוסח ההסכם המצ"ב בשם התאגיד ה"ה _____

 וכי חתימתם מחייבת את התאגיד. הנ"ל,

 

____________________________                                  ____________________ 

 עו"ד/רו"ח (ושם משפחה שם פרטי)                                                       תאריך                  
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 הצעת מחיר -נספח א '

  כללי .1

לתצורה מבקשת לקבל הצעות מחיר לרישוי מיקרוסופט  תל אביב יפוהמכללה האקדמית  .1.1
 להלן. 2.3ף המתוארת בסעי

 הספק יספק רישוי בלבד.  .1.2

 .Ovs-Es המכללה פועלת היום במסגרת הסכם  .1.3

 
  הצעת מחיר: .2

ה הכוללת המלאה והסופית בגין כל הנדרש במסמכי המכרז את התמור תכלולהמחיר הצעת  2.1
ובנספחיהם בגין השירותים, לרבות, אך לא רק: העבודה ו/או השירותים ו/או המוצרים ו/או 
המוצרים ו/או התפוקות ו/או העזרים ו/או התוכנות ו/או החומרות שניתנו ו/או יסופקו ו/או 

או /פיקוח ו/או ציוד ו/או אמצעים ו/או ביטוח ו ימכרו וכן כל שכר עבודה ו/או סוציאליות ו/או
האחריות, ביגוד וכן המיסים המכסים, האגרות וההיטלים הישירים והעקיפים אשר בתוקף 

במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בנוסף ,חומרים, חומרי עזר וכל הוצאה אחרת ישירה 
ל מס, אגרה, היטל, או או עקיפה הקשורה להספקת השירותים נשוא המכרז וכן בנוסף, כ

תשלום אשר יחולו על הספק, על פי דין, אף אם הוטלו במועד מאוחר למועד עריכת המכרז ו/או 
 ההתקשרות מכוחו והכל אלא אם צוין במפורש ובכתב אחרת.  

המחיר המוצע יהיה מחיר כולל קבוע וסופי ולא תהיה למציע זכות לשנותם בכל תקופת החוזה,  2.2
ות הצמדות, העלאות מחירים וכיוצ"ב, למעט שינויים שאושרו מראש מכל סיבה שהיא לרב

 ובכתב על ידי המכללה.  

 שלהלן:ת במבנה טבלה המציע יגיש את הצעת המחיר הכוללת את כל התוכנו 2.3

 כמות תיאור פריט
 עלות יחידה

בדולר 
 ארה"ב

 )ללא מע"מ(

בדולר  סה"כ
 ארה"ב

 )ללא מע"מ(
]עלות יחידה 
 כפול כמות[

ExchgSvrStd LicSA OLV E 1Y Acdmc AP 1   

SharePointSvr LicSA OLV E 1Y Acdmc AP 6   

VSProwMSDN LicSA OLV E 1Y Acdmc AP 191   

DsktpEdu LicSA OLV E 1Y Acdmc Ent EntCAL 191   

WinSvrDCCore ALNG LicSAPk OLV 16Lic E 1Y 

Acdmc AP 
5 

  

SysCtrDatactrCore ALNG LicSAPk OLV 16Lic E 1Y 

Acdm 
5 

  

WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk OLV E 1Y 

Acdmc 
191 

  

WinSvrExtConn LicSA OLV E 1Y Acdmc AP 1   

SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y 

Acdmc A 
40 

  

SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y 

Acdmc A 
2 

  

VISIO ONLINE P1 40   

PROJECT ONLINE PRO 40   

VSEntwMSDN ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP 4   

PwrBIProOpenFac ShrdSvr ALNG SubsVL OLV E 

1Mth A 
20 
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 לא כולל מע"מ.  $ ________ _סה"כ 

 המחירים שבהצעה יהיו סופיים בדולרים )ארה"ב( ללא הצמדה כלשהי.

" בדולר ארה"ב )ללא מע"מ( יחידהעלות טור "התאמה בין המחיר המוצע תחת ה-במקרה של אי

בטבלת המחיר,  בדולר ארה"ב )ללא מע"מ(" בטבלת המחיר לבין המחיר המוצע תחת טור "סה"כ

 . ליחידה תתוקן אי ההתאמה בהסתמך על סכום מחיר

 

ועם אישור במכללה בדבר קבלת  כנגד קבלת חשבונית מס כדין   30תנאי תשלום: שוטף +  
 הרישיונות.
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 תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום -נספח ב' 

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: 

 ם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המכללה הנני נותן תצהיר זה בש .1
. אני מכהן כ_______________ והנני ( "המכללה"להלן: האקדמית תל אביב יפו )

 .מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף

 

 (במשבצת הנכונה Xלמילוי ולסימון ) .2

  ם (א) לחוק עסקאות גופים ציבורייב2הגוף ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף

, (מינימום והעסקת עובדים זרים כדיןאכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר )

ם בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדי לא הורשעו ("בעל זיקהלהלן: ") 1976-התשל"ו

או חוק שכר  1991-, התשנ"א(קה שלא כדין והבטחת תנאים הוגניםאיסור העס)זרים 

 .   1987 -מינימום, התשמ"ז 

 בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות  הורשעוף או בעל זיקה אליו הג

, (קה שלא כדין והבטחת תנאים הוגניםאיסור העס)לבד לפי חוק עסקאות עובדים זרים ב

 .  1987 -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-התשנ"א

פסק דין ב הורשעובמקרה שהגוף או בעל זיקה  (במשבצת הנכונה Xלמילוי ולסימון ) .3

איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים )שתי עבירות לפי חוק עובדים זרים חלוט ביותר מ

 : 1987 -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-, התשנ"א(הוגנים

  מה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק בשנה שקד לא הייתהההרשעה האחרונה

 .  ("מועד ההתקשרותלהלן:" )

  ה שקדמה למועד ההתקשרות. בשנ הייתההרשעה האחרונה 

ברה אחרי ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנע .4

 .   (2002באוקטובר  31) יום כ"ה בחשוון התשס"ג

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

 

_____________________  

 המצהיר                   
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 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 שהזהרתיו/ה 

היה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/י

 בפני על התצהיר דלעיל . 

  

    ___________             ______________________               ___________ 

 עוה"ד  תימתח                חותמת ומספר רישיון עורך דין                                           תאריך  
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 1976-לחוק עסקאות גופים  ציבוריים, תשל"ו 1ב2תצהיר לפי סעיף -נספח ג' 
 

אני הח"מ _________________________ נושא ת.ז. ______________, המשמש 

"(, לאחר המציע" –כ__________________ ב _________________________ )להלן 

את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  שהוזהרתי כי עלי לומר

 מצהיר כדלקמן:

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

 חלות עליי; לא"( זכויות

 או

  לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיים אותן.  9הוראות סעיף 

 

 ק את המיותר[:]***מח ובנוסף

עובדים ומתחייב לפנות למנהל הכללי של  100עובדים/ אני מעסיק מעל  100אינני מעסיק מעל 

לחוק  9משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיי לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם, לא תינתן הנחיה –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

 )ה( לחוק שוויון זכויות. 8כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי, כהגדרתו בסעיף 

 ]***מחק את המיותר[: ובנוסף

לא התחייבתי בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

ם כאמור לעיל/ התחייבתי בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותי

החברתיים כאמור לעיל ונעשתה עימי התקשרות שלגביה התחייבתי לפנות למנהל הכללי של 

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, והריני מצהיר כי פניתי כנדרש ממני ופעלתי 

ת לחוק שוויון זכויות, ככל שקיבלתי הנחיו 9ליישומן של ההנחיות ליישום חובותיי לפי סעיף 

 כאמור. 

 ףובנוס

הנני מתחייב להעביר העתק מתצהירי זה למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה 

 ימים ממועד ההתקשרות מכוח הליך זה .  30והשירותים החברתיים, בתוך 

 
 

 

 אישור עו"ד

ה הריני לאשר כי הנ"ל הופיעו בפניי ביום ____________ , וכי לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/

לא ת/יעשה כן ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה האמור לומר את האמת וכי אם 

 בתצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

___________________________________________________ 

 חתימה + חותמת     תאריך
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 פשיטת רגל והעדר תביעותאי תצהיר  -'  ד נספח
 

__ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי _______ ת.ז. __________אני הח"מ _______

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

להתקשר עם  תהמבקש החברהא יהנני נותן תצהיר זה בשם ________________ שה .1

ת /(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך"המציע)להלן:  מכרז זההמזמין במסגרת 

  לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 

הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה __________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע  .2

נמצא בהליכי פשיטת רגל  וא אינווהשעלולות לפגוע בתפקודה ככל שהצעתה תזכה במכרז 

 ככל שהצעתו תזכה.  וו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקוד

 

 וכן תצהירי דלעיל אמת. זהו שמי, להלן חתימתי ות .3

 

              _______________              

 המצהיר 

 

 אישור 

אני הח"מ, _______________ , עו"ד, מאשר/ת כי ביום ________________ הופיע/ה בפני 

במשרדי ברחוב ________________ בישוב/עיר __________ מר/גב' ____________  

ת.ז. _____________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי

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

 בפני על התצהיר דלעיל. 

________________  _______________________        

 מת  חתימה וחות              תאריך            
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 טבלה מרכזת –שאלות הבהרה  -' ה נספח

 

 פירוט השאלה סעיף במסמכי ההליך מס"ד
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 טבלת הימצאות מסמכים )צ'ק ליסט( - 'ונספח 

סעיף  מס"ד

במסמכי 

 המכרז

 אישור  המסמך הנדרש תיאור

 המצאות 

 המסמך

ולל כל מסמכי המכרז כ 5.1 1

 הנספחים

 

חתימה מלאה על ההצהרה בשולי 

הזמנה זו ומילוי כל הפרטים בכל 

המקומות הנדרשים במסמכי המכרז, 

 על נספחיו

 

אישור על התאגדות ורישום  7.2 2

במרשם כדין )תאגיד(, כולל 

רשימת בעלי מניות/שותפים, 

הרכב אחזקות ומורשי חתימה 

 שלו.

  תעודת התאגדות 

העסקת עובדים  תצהיר על 7.3 3

 ותשלום שכר מינימום כדין

  'בנספח 

אישורים תקפים לפי חוק  7.4 4

עסקאות גופים ציבוריים, 

 לרבות אישורי ניהול ספרים

  

לחוק  1ב2תצהיר לפי סעיף  7.5 5

עסקאות גופים ציבוריים, 

 1976-תשל"ו

  ' גנספח  

 בהליכי אינו תצהיר כי המציע  7.6 6

 כונס צו דונג הופעל ו/או פירוק

 בעריכת נמצא ולא נכסים,

 נושים הסדר

  'דנספח 

מסמך שאלות הבהרה  9.7 7

 והתייחסות מכללה

  

  ככל שרלוונטי הצהרה על סודות מסחריים 15 8

הצהרה בדבר אישה המחזיקה  16 9

 בשליטה בעסק 

  ככל שרלוונטי

 


