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 102/30/דו שלבי מכרז פומבי 

 IBM Cognos TM1לתחזוקה של מערכת 

 במועצה להשכלה גבוהה

 רקע .0

 תתחזוקה למערכ"( מזמינה בזאת הצעות להמועצה" -המועצה להשכלה גבוהה )להלן 

IBM Cognos TM1 .המערכת מותקנת  בהתאם לרשיונות השימוש בתוכנה ולשרותי מומחים

 -)להלן  7333-מתחילת שנות היחידות במועצה להשכלה גבוהה, החל  בארבעופועלת 

 (."TM1" או "המערכת"

, ולכן במכרז זה השימוש במונח BI Cognosיודגש, כי המועצה אינה עושה שימוש ברכיב 

TM1  מתייחס למוצרTM1 .בלבד 

השירות והתחזוקה, וכן  יםהתיאור המלא של המערכת המותקנת במועצה, אשר לה נדרש

 .המפרט הטכני ונספח השירותים - בנספח ג'השירותים הנדרשים למועצה מפורטים 

 ריכוז מועדים קובעים למכרז זה .7

 : ריכוז של פעילויות ושל מועדי ביצוען/.3טבלה 

 תאריך פעילות

  2.2.7302 מועד פרסום המכרז

 עד סוף היום  73.2.7302 העברה של שאלות הבהרההמועד האחרון ל

 עד סוף היום  00.2.7302 הבהרהמועד אחרון לפרסום תשובות 

  //:36עד השעה  1.1.2/30 המועד האחרון להגשת הצעות

 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות /31 מועד תוקף ההצעה וערבות המציע

 

 ,ובין מועדים אחרים ,המפורטים בטבלה זו ,התאמה בין התאריכים-איבמקרה של 

 קובעים התאריכים המפורטים בטבלה זו. -המפורטים בגוף מסמכי המכרז או בנספחיו 

 התאמה.-מובהר כי חוסר לא יתפרש כאי

 לשון הפניה במסמכי המכרז .0

כאחד. מטעמי נוחות גברים לפי מסמכי מכרז זה מופנית לנשים ו-הציע הצעות עלההזמנה ל

 .בלבד נרשמה הפניה בלשון זכר

 בכל מקום במפרט זה, בו מופיעה התיחסות ל"מציע", הכוונה היא ל"גוף המציע".
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 תקופת ההתקשרות .4

החל מיום חתימת  ,תקופת ההתקשרות הראשונה עם הספק הזוכה תהיה לשנה 4.0

 ידי המועצה.-ההסכם על

כמפורט בהסכם ההתקשרות, המועצה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות  4.7

)חמש(  8שלא יעלו בסה"כ על  ,מדי שנה לתקופה של שנה או חלק ממנההראשונה 

. מובהר, כי בכל שלב של תקופת )כולל תקופת ההתקשרות הראשונה( שנים

חליט אם המועצה תהיה רשאית לה -ההתקשרות, על הארכותיה )ככל שתהיינה( 

להאריך את תקופת ההתקשרות לשירותים במלואם או לחלק מהשירותים ולספק לא 

  תהיה כל טענה בשל כך כלפי המועצה.

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז זה -תנאי סף  .8

אשר לא  ,הם תנאי סף מצטברים, הכרחיים ויסודיים. הצעה ,המפורטים להלן ,כל התנאים

 .תיפסל -ים להלן מהתנאים המפורט איזהתענה על 

ככל שלא נקבע במפורש אחרת במסמכי המכרז, חובה על המציע לעמוד בעצמו,  כי, מודגש

 אחר מטעמו, בכל תנאי הסף.כל אחד ולא באמצעות 

 הגשת הצעות במשותף. תותרלא 

 תנאי הסף: להלן

 או עוסק מורשה. תאגיד ישראלי רשום כדין בישראלהוא המציע  8.0

לאספקה של רשיונות ולתחזוקה של  IBMהמציע הוא ספק מורשה מטעם חברת  8.7

 .TM1מערכת 

השנים  (8חמש ) לפחות, בתקופה של ( שנים0שלוש )סיון מוכח של בעל נ המציע 8.0

בתחזוקה של מערכות , לפי מכרז זההאחרונות, שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות 

TM1. 

שירותים מכלול ה) למתן השירות מומחיםהמציע יציג שני במסגרת ההצעה,  8.4

נסיון  בעלאחד מהם הוא  שכלהמוגדרים בנספח ג', המפרט הטכני ומפרט השירותים( 

( השנים האחרונות, שקדמו למועד האחרון להגשת 8של שנתיים לפחות, במהלך חמש )

 .TM1, בתחזוקה של מערכות זה מכרז לפיהצעות 

  0926  - על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו בתוקף ועל שמואישורים למציע  8.8

 .במקורניכוי מס  על אישורו
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 מסמכי ההצעה .6

 המסמכים הבאים:להצעתו את כל המציע יצרף 

, אישור תעודת התאגדותהעתק מתאים למקור של  -ככל שהמציע הוא תאגיד  6.0

מהרשם  עדכניופלט מלא ו המעיד על כך שהמציע הינו תאגיד פעיל, ,עו"ד/רו"חמ

 העתק תעודת עוסק מורשה בתוקף. -ככל שהוא עוסק מורשה  הרלבנטי.

. המוסמכים לחייב בחתימתם את המציע ,עו"ד/רו"ח בדבר מורשי החתימהמאישור  6.7

 המענה לסעיף זה ינתן במתכונת הנדרשת בנספח י' להלן.

 לעיל. 8.7מקור או העתק מתאים למקור של האישור הנדרש בסעיף  6.0

. המענה לעיל 8.0בסעיף שכחת עמידתו בתנאי ות המציע לצורך הולקוחשל פירוט  6.4

 .להלן ו'ינתן במתכונת הנדרשת בנספח ילסעיף זה 

המעידות  ,המוצעים למתן השירות, כולל קורות חיים ותעודות המומחיםפרטים על  6.8

המענה לסעיף  לעיל. 8.4בסעיף שכנדרש, לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף  נסיוןעל 

 .להלן וזה ינתן במתכונת הנדרשת בנספח 

 ינתן במתכונת הנדרשת בנספח ו' להלן.ירשימת ממליצים. המענה לסעיף זה  6.6

מורשי החתימה ידי -כל מסמכי המכרז, לרבות נספחיו, כשהם חתומים בכל עמוד על 6.2

 .חותמת המציעבוהמציע של 

המציע בכל עמוד  חותמתבהסכם ההתקשרות, כשהוא חתום בראשי תיבות ו 6.5

 ובחתימה מלאה בעמוד האחרון להסכם, על ידי מורשי החתימה של המציע.

, כשהם חתומים בכל עמוד כאלה היויכל מסמכי ההבהרות והנספחים להם, ככל ש 6.9

 .חותמת המציעבוהמציע מורשי החתימה של ידי -על

 7337 - "ג(, התשס08העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת מכרזים )מספר  ,על מציע 6.03

לפיו המציע הוא עסק הוא  ,לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר

 ., כהגדרתם בחוקבשליטת אישה

 או המועצה.כל מסמך אחר בהתאם להוראות המכרז  6.00

 אי צירוף איזה מן מהמסמכים הנדרשים כאמור עלול לפסול את ההצעה.
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 הצעת המחיר .2

 השימוש, שברשות המועצהתחזוקה של התוכנה בהתאם לרשיונות  2.0

)ארבעת אלפים מאה ושניים  4,3/2$המועצה תשלם דמי תחזוקה שנתיים בסכום של 

הצעת המחיר. ד', כמפורט בנספח  ,הרשיונותדמי התחזוקה של עבור  דולר ארה"ב(

תשלום זה כולל את כל הפעילות והשירותים, הנדרשים מהספק לפי מכרז זה, כרשום 

הידוע אשר יפורסם סמוך התשלום בפועל יהיה לפי השער היציג . , בנספח ג'7.0בסעיף 

 ד האספקה.למוע

 שירותי מומחים 2.7

עבודה של מומחים עבור עבודה אופציונלית -בגין שעתהצעת מחיר  יגישהמציע 

 , בנספח ג'(.7.7 בסעיף כמשמעם)

לכל תקופת  שעות /31-כהערכה ראשונית של המועצה על היקף השירותים הוא 

 ההתקשרות, כולל הארכותיה, ככל שיהיו.

 העלות לשעה לכל סוגי המומחים היא אחידה.

פי תנאי -ההתקשרות עם הספק לקבלת שירותי מומחים לפי מכרז זה תתבצע על

של החשב הכללי במשרד האוצר )להלן:  00.9.7המכרז ולפי ההנחיות בהוראה 

 חיצוניים"."התקשרות עם נותני שירותים  -'החשכ"ל'( 

ידו, הקבוע -לשיעור ההנחה המוצע עלבמענה למכרז זה, על המציע להגיש הצעה 

 המוצע ההנחה שיעור. 2בתעריף מטעם החשב הכללי במשרד האוצר לגבי יועץ דרגה 

 .21% על יעלה לא

התעריף לתשלום לספק בגין עבודה של המומחה יתעדכן בהתאם לעדכונים של 

הנ"ל, כפי שיפורסמו ע"י החשכ"ל, מזמן לזמן. זאת,  00.9.7.0ה.התעריף שבהודעה 

ע"י הפעלה של אחוז ההנחה, שהוצע ע"י הספק ואושר ע"י המועצה, על התעריף 

 העדכנית, כפי שתפורסם. 00.9.7.0בהודעה ה. 7המתאים ליועץ 

 המועצה לא תשלם בגין הוצאות נסיעה.

 כללי 2.0

הספק לביצוע של ת הישירות והעקיפות הוצאוהאת כל  כולליםכל המחירים בהצעה 

העלות בגין . ההצעות יושוו לפי מע"מכולל  לא ,עבודתו, כולל כל המסים וההיטלים

 .שעת עבודה של מומחה

 .בפועל ביצוע לשם המועצהאינם מחייבים את  כאן,המופיעים  ,ההיקף והכמויות
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 הזוכה הבחינה של ההצעות והבחירה של ההצעהשלבי תהליך  .5

, אשר סכום הציונים הזוכה תבחר בהתחשב באמות מידה של מחיר ואיכות ההצעה ההצעה

 על פי הפירוט להלן: נקודות, 033למדדים אלו לא יעלה על 

-לעיל על תת 8 המפורטים בסעיף ,תנאי הסףבההצעות עמידת תיבדק  - שלב ראשון 5.0

  שלב השני.תעבורנה ל ,שתעמודנה בתנאי הסף ,הצעותרק סעיפיו. 

בהתבסס על כל המידע, אשר על המציע ינתן ניקוד איכות לכל הצעה, י - ישלב שנ 5.7

; הסיכום של להלן 9בסעיף המפורטות  ,המידה-בהתאם לאמותו, להגיש בהצעתו

 מהציון הסופי.)שמונים אחוז(  53%יהווה  ניקוד איכות זה

בהתאם  -מהציון הסופי  )עשרים אחוז(  73% ;בחינת ההצעה הכספית - שלישי שלב 5.0

 להלן. 03לקבוע בסעיף 

האיכות וציון המחיר ובחירת הזוכה, בהתאם לקבוע  ןציושל שקלול  - שלב רביעי 5.4

 להלן. 00בסעיף 

 ניקוד האיכות .9

  נקודות /1עד  -איכות הנסיון של המציע  9.0

ומידת הרלבנטיות של הנסיון המוצע  המציעייבחן הנסיון של  ,מידה זו-במסגרת אמת

, כמפורט במובא ובנספח ג' למפרט. זאת, לשירותים הנדרשים במסגרת ההתקשרות

 8)עד  הלקוחות מספר; נק'( 03והיקפם )עד  הפרויקטים המוצגים מספרבהיבט של 

 נקודות(. 08; מספר שנות הנסיון של המציע, מעבר לנדרש בתנאי הסף )נק'(

רלווונטיות של הנסיון המוצע בהתאם לסעיף זה תהיה נתונה החלטה בדבר מידת ה

 .לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים

  נקודות לכל מועמד( 31נקודות ) /1עד  -המוצעים  המומחיםאיכות הנסיון של  9.7

ומידת הרלבנטיות של  המוצעים המומחיםסיון של ייבחן הנ ,מידה זו-אמתבמסגרת 

, כמפורט במבוא ובנספח ג' הנדרשים במסגרת ההתקשרותהנסיון המוצע לשירותים 

 מספר, נק'( 2.8והיקפם )עד  הפרויקטים המוצגים מספרבהיבט של . זאת, למפרט

 .נק'( 2.8)עד  הלקוחות

החלטה בדבר מידת הרלווונטיות של הנסיון המוצע בהתאם לסעיף זה תהיה נתונה 

 .לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים
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 עמודים 85, מתוך 03

 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

  נקודות /2עד  -העומד לרשות המציע  ,וסףאדם נ-כח 9.0

נוסף במציע )מעבר לשני המומחים אשר יוצעו ע"י המציע בהתאם אדם -כח שלקיומו 

בתחום התשתיות,  TM1הרלבנטי לשירותים המוצעים )מומחי  ,לעיל( 8.4לסעיף 

מציע אשר  תוח, אינטגרציה, הדרכה וכן מנהלי פרויקטים, יועצי מחשוב וכיוצ"ב(.יפ

יהיו לו את המספר הגבוה ביותר של העובדים בעלי נסיון רלוונטי מוכח יקבל את 

 מספר הנקודות הגבוה ביותר ויתר המציעים ינוקדו ביחס אליו.

 ( נקודות /3עד ) –המציע מרצון של לקוחות -שביעות 9.4

ידו לצורך הוכחת -כפי שהוצגו על המציע, יו שלמלקוחות 7-המועצה תפנה ל 9.4.0

דעת מוחלט -. למועצה שיקולהממליצים ברשימתעמידתו בתנאי הסף או 

  ממליץ של המציע אליו היא תפנה.לבאשר ללקוח או 

ככל שאחד מבין לקוחות המציע הוא המועצה, היא תהיה רשאית לבחור  9.4.7

 .הממליציםבעצמה כאחד הלקוחות 

 נקודות.  8יוכל לצבור עד  , המציעממליץבגין כל  9.4.0

 נקודות לכל מועמד(. 1נקודות ) /3עד  -המוצעים  מהמומחיםרצון -שביעות 9.8

מהגוף הרצון -תבחן באופן דומה לשביעותמהמומחים המוצעים  הרצון-שביעות

המועצה תפנה לשני ממליצים לכל מועמד ובגין כל . לעיל( 5.4סעיף  ו)רא המציע

  נקודות. 7.8יצבור עד  המומחה המוצע המלצה

 המחירניקוד הצעת  .03

יעברו לשלב  ,את ניקוד האיכות הגבוה ביותר נהקבלתש ,( ההצעות0רק שלוש ) 03.0

  ."(ההצעות המובילות" -השלישי, של ניקוד ההצעה הכספית )להלן 

השלישי ואלו לשלב  ןלוהצעות, תעבורנה כ 0-פחות מ השנישלב היעברו את ככל ש 03.7

 ."ההצעות המובילותתיקראנה "

כי הצעות שקיבלו  ,תהא רשאית )אך לא חייבת( להחליטחרף האמור, ועדת המכרזים  03.0

 .השלישילא תעבורנה לשלב  ,נקודות 23-פחות משל ניקוד איכות 

סעיף של הצעת המחיר, הצעת -הצעות המחיר ינוקדו באופן יחסי, כך שלגבי כל תת 03.4

, לפי המחיר הזולה ביותר תקבל את מלוא הניקוד ויתר ההצעות ינוקדו ביחס אליה

 הנוסחה:

 של ההצעה הזולה ביותר( המחיר) 
 של ההצעה המנוקדת המחיר=  ציון                                      *  %033

 של ההצעה המנוקדת( המחיר) 
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 עמודים 85, מתוך 00

 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 שקלול ציוני האיכות וציון המחיר .00

 :נתוני המחיר והאיכות יעשה כדלקמן של שקלולה 00.0

 3.7(*לעיל 9 לסעיף בהתאם+ )ציון מחיר  3.5(*לעיל 5 לסעיף בהתאם)ציון איכות 

יהיה  ,לעיל 03.0סעיף -תתבהתאם ל המירביבכפוף לדין החל, המציע שיזכה בציון  00.7

 הספק הזוכה.

 שהיא זהה, משוקללת תוצאה מספר הצעות יקבלו התוצאות שקלול היה ולאחר 00.0

 שזכתה ,ההצעה תיבחר אז, לעיל 03.0סעיף -תתביותר בהתאם ל הגבוהה התוצאה

ציון זהה לחלוטין )איכות  ככל שתתקבלנה הצעות בעלות .יותר הגבוה האיכות בציון

 תערך ביניהן הגרלה לבחירת הזוכה.ומחיר(, 

 או הצעות שתי אם, התוצאות שקלול לאחר, חובת המכרזים חוק פי על כי ,יובהר 00.4

 מההצעות ואחת, ביותר הגבוהה התוצאה שהיא ,זהה משוקללת תוצאה יקבלו יותר

 לה שצורף ובלבד ,במכרז כזוכה תיבחר האמורה ההצעהאז , ישהא בשליטת עסק היא

 .לעיל כמפורט" תצהיר" -ו" אישור, "הגשתה בעת

 אופן הגשת ההצעות במכרז .07

 הדוא"ללשלוח לכתובת  ,המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט ,על מציע חובה 07.0

Mechrazim@che.org.il המצורף ומסומן  ,בטופס פרטי המציעת פרטיו המלאים א

מועברים  ,דואר האלקטרוניהמתקבלים ב ,למסמכי המכרז. הטפסים א'כנספח 

שיעדכנו את המציעים הפוטנציאליים בדבר ענייני  ,הגורמים הרלבנטייםע"י לטיפול 

 לשלוח שלא מתבקשים הפוטנציאליים המציעיםהמכרז, ככל שיש בכך צורך. 

 ".קריאה אישור" באמצעות הדוא"ל קבלת לוודא אלא הטופס קבלת לאישור בקשות

 ,לא יקבל הודעות ועדכונים בדבר המכרז, דבר ,שלא ישלח את הפרטים כאמור ,מציע 07.7

אף להביא לפסילת ועדר הפרטים הנחוצים, ילגרוע מיכולתו לזכות במכרז, בה העלול

שלא ישלח  ,דרשו. מציעידרשו, ככל שייהצעתו, בשל אי עמידה בתנאים נוספים שי

המועצה טופס פרטי מציע כנדרש במסמכי מכרז זה, לא יוכל להעלות כל טענה כנגד 

  בעניין זה.

  

mailto:Mechrazim@che.org.il
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 הבהרות ושינויים .00

שימצא אי בהירויות או סתירות או אי התאמות כלשהן בין מסמכי המכרז  ,מציע 00.0

השונים או בין הוראות שונות מהוראותיהם או כל אי התאמה או פגם אחר בהם, 

הוא יהא  ,אחרת ;לעילמכרז זה בהקבוע בטבלה המפורטת  ,יפרטם בכתב עד למועד

פגמים אחרים ו כל מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר סתירות או אי התאמות א

 כאמור.

ובקובץ  בלבד Mechrazim@che.org.il הדוא"לאת השאלות כאמור יש להגיש לכתובת  00.7

MS-Word מספר טלפוןאמצעות ב ה של הדוא"ל. באחריות המציעים לוודא קבלבלבד 

 ; השאלות תוגשנה בפורמט הבא:37-8394854/96

  מספר מכרז, שם מכרז

  שם החברה, שם הפונה

  כתובת

  כתובת דואר אלקטרוני

  מספר פקס

 

 פירוט של השאלה או של הבקשה להבהרה הסעיף במפרט

  

  

  

  

 

. באחריותם של המועצה באתר האינטרנט נהפורסמתהתשובות לשאלות/הבהרות  00.0

כי רק תשובות  ,יובהר .של המציעים לעקוב אחר פרסומי התשובות באתרהבלעדית 

לפרסם המועצה; המועצה רשאית תחייבנה את  ,המועצהבאתר  נהפורסמתש ,בכתב

 יותר מקובץ הבהרות אחד, אם יהיה בכך צורך.

מהוות חלק  ,ההבהרהלשאלות המועצה באתר  נהפורסמתש ,כי התשובות ,מובהר 00.4

 המכרז.בלתי נפרד ממסמכי 

הצעות, להכניס האחרון להגשת הרשאית, בכל עת, קודם למועד המועצה תהיה  00.8

. בכחמציעים מאו בתשובה לשאלות  השינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמת

השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב 

 .לעילשלחו טופס פרטי מציע כמפורט ש ,אלולידיעתם של 

mailto:Mechrazim@che.org.il
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

או  הבהרות קובץ לבין נספחיו או המכרז מסמכי בין סתירה של מקרה בכל כי, מובהר 00.6

או  ההבהרות בקובץ האמור יגבר, סעיפיו-תת על זה בסעיף כאמור ,תיקונים

 ביניהם ויש אחדתיקונים או  הבהרות מקובץ יותר ופורסם היה. העניין לפיהתיקונים 

 נוסח בין סתירה של מקרה בכלשפורסם במועד המאוחר יותר.  ,הקובץ יגבר, סתירה

. הנוסחים שני בין ליישב מאמץ יעשה ,ההסכם נוסח לבין , על נספחיו,המכרז

שהוא  נוסחה יגבר, ההסכם נוסח לבין המכרז נוסח בין ליישב ניתן לא שבהן ,בנסיבות

 .לטובת המועצה. יובהר, כי חסר לא ייחשב כסתירה

 ההצעה הגשת .04

דו שלבי פומבי  מכרזתרשמנה המילים "במעטפה אחת עליה ההצעות למכרז תוגשנה  04.0

 -)להלן  ".במועצה להשכלה גבוהה TM1לתחזוקה של מערכת  102/30/ מספר

 המעטפה תכיל שתי מעטפות נפרדות לפי החלוקה הבאה:"(. מעטפת ההצעה"

תכלול את כל המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז  - אחת מעטפה 04.0.0

)ההצעה הכספית(. על מעטפה זו יירשם שם המכרז המלא, שם  ד'למעט נספח 

 המציע וכן המילים "המעטפה המקצועית". 

 יירשם זו מעטפה על(. הכספית)ההצעה  ד' נספח את רק תכלול - שנייה מעטפה 04.0.7

 ".הכספית"המעטפה  המילים וכן המציע שם, המלא המכרז שם

את מעטפת ההצעה כאמור, כשהיא סגורה, יש להגיש ולהכניס לתוך תיבת המכרזים  04.7

, 40ברחוב ז'בוטינסקי  ,של המועצה, הנמצאת במשרדי המועצה להשכלה גבוהה

. הימצאות ההצעה בתוך תיבת הצעות להגשת מהמועד האחרוןבירושלים, לא יאוחר 

שלא תמצא במועד הנקוב  ,ות המציע בלבד. הצעההמכרזים נכון למועד זה היא באחרי

 לא תידון. -לעיל בתוך תיבת המכרזים של מכרז זה 

ין ניתן להכניס הצעות לתיבה לפני המועד האחרון להגשת הצעות, בימים א' עד ה' ב 04.0

 ערבי חג, חגים וימי חול המועד(.ימי שבתון, )למעט  06:33 עד 5:33 שעותה

או כל הסתייגות לגביהם  ,במסמכי המכרז המצורפים בזהשייעשו  ,כל שינוי או תוספת 04.4

בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו 

 הצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה.בבחשבון בעת הדיון 

ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות בהתאם לדרישות מכרז זה, במדויק, ללא כל  04.8

או שינויים. אי עמידה בדרישה זו, או חסרונם של מסמכים  הסתייגויות, תוספות

 ;או להתעלמות מהשינויים/תוספות שצירופם נדרש, עלול להביא לפסילת ההצעה

 .דעתה הבלעדי של המועצה-לפי שיקול -הכל 
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 תוקף ההצעה .08

מהמועד  ,ימים)מאה ושמונים(  053תעמוד בתוקפה  ,שהוגשה במסגרת הליך זה ,הצעה

המציע יאריך את תוקף הצעתו, עד  -תבקש זאת המועצה והאחרון להגשת הצעות. היה 

 לקבלת החלטה סופית בדבר המציע הזוכה בהליך זה.

 ההצעה והעיון במסמכי המכרז סודיות .06

הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן  ,מציע  06.0

אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום  "(, שלדעתוסודיים חלקים" -

 ינהג כדלקמן: ,המכרז

 משמעי.-במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים באופן ברור וחדויסמן יציין  06.0.0

 וכן, יצרף עותק נוסף של הצעתו, שבו מושחרים החלקים הסודיים.

עמידה ופרטים הדרושים לצורך הוכחת  פירוט נסיונו של המציעכי יודגש,  06.0.7

בהצעה ויהיו  כחלק סודי ויחשבילא  -, כנדרש בתנאי מכרז זה תנאי סףב

 .חשופים לזכות העיון של המשתתפים במכרז

יראוהו כמי שמסכים למסירת  ,ייםשלא סימן חלקים בהצעתו כסוד ,מציע 06.0.0

 מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.ע"י לעיון במלואה ההצעה 

שחלקים אלה בהצעה  ,הווה הודאה בכךמ ייםחלקים בהצעה כסוד סימון 06.0.4

סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש 

 האחרים. םעל זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעי

הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים -, שיקוליודגש 06.7

 רזים.בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכ

שהזוכה  ,ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה החליטה 06.0

ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על  כךהגדירם כסודיים, תיתן על 

 ההולם את נסיבות העניין. ,כך בפניה בתוך פרק זמן

המכרזים תודיע על כך למציע  תועדת המכרזים לדחות את ההשגה, ועד החליטה 06.4

 הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

 הצהרה בדבר זכויות קנין והעברתן המועצה  .02

על המציע להצהיר, כי כל זכויות הקנין בתוצרים, שיפותחו ויוכנו במהלך אספקתם של 

 השירותים לפי מכרז זה, יהיו בבעלותה הבלעדית של המועצה.
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

ולא יהיה באספקה של השירותים למועצה או השימוש בהם ע"י המציע יצהיר, כי אין 

המועצה, הפרה של זכויות רוחניות או קניניות של צד שלישי כלשהו וכי הוא יישא באחריות 

 בלעדית על הפרתה של כל זכות, הנתונה לצד שלישי כלשהו )היה וזכות כזו תופר(.

ים המוצעים או בכולם שייכות במקרים, בהם זכויות הקנין בחלק מהתוצרים או מהשירות

לצד שלישי, יפורט הדבר בהצהרה, בתוספת אישור בכתב מאת הצד השלישי בדבר זכותו של 

 המציע להציע למועצה את התוצרים ואת השירותים.

המציע יצהיר, כי ישפה את המועצה בכל מקרה של תביעה של צד שלישי, הקשורה בזכויות 

 שבתוצרים ובשירותים שיסופקו.

 .י"בההצהרה תינתן בחוברת ההצעה בנוסח, הרשום בנספח 

 התחיבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד  .05

המציע יצהיר, כי יעשה שמוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל השירותים 

 לפי מכרז זה.

בהם הוא , רשיונות התוכנהאת , בכל זמן ועת שיידרש, המועצההמציע מתחייב להציג בפני 

העתק הרשיונות למשמורתה  המועצהידי ללמסור  הספק מתחייב ,עושה שימוש. בכלל זה

 .לצרכי הוכחת קיומם בפני רשויות החוק הרלוונטיות

 , המציע מצהיר ומתחייב על כל הנדרש בסעיף זה.ב', טופס הגשת ההצעהבחתימתו על נספח 

 של כל חוקי העבודה הצהרה והתחיבות בדבר העסקה של עובדים זרים וקיום .09

המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו, כי שילמו  09.0

בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו של המציע כמתחייב מחוקי העבודה, צווי 

הרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים, ככל שהם חלים עליו, ובכל 

 ומים סוציאליים.מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשל

 .י"בהתצהיר יאומת ע"י עו"ד; נוסח התצהיר רשום בנספח 

 כן יצרף תצהיר כנ"ל בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום. 09.7

 .י"גנוסח התצהיר רשום בנספח 

המציע מתחייב לקיים את כל חוקי העבודה, בכל תקופת ההסכם, לגבי העובדים,  09.0

 בביצוע השירותים לפי מכרז זה.ידו -שיועסקו על

 יםכלליתנאים  .73

אינה מתחייבת לבחור בהצעה בעלת הניקוד הטוב ביותר  המועצהבכפוף לדין החל,  73.0

המועצה שומרת על זכותה להשהות או לבטל את  בהצעה כלשהי.שלא לבחור כלל או 
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

הליכי המכרז מכל סיבה שהיא ולפרסמו מחדש, או שלא לפרסמו מחדש, הכל לפי 

 שיקול דעתה הבלעדי.

שהיא בלתי סבירה  ,שלא להתחשב כלל בהצעה ,שומרת לעצמה את הזכות המועצה 73.7

עיף מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות מפורטת לס

ה כדבעי. מבלי לגרוע מהיקף מונע הערכת ההצע המועצהמסעיפי המכרז, שלדעת 

תהיה רשאית שלא לבחור בהצעה שהמחיר  המועצההדעת השמור למועצה, -שיקול

רישות המכרז, והכל בין אם המחיר גבוה שאיננו עונה על הנקוב בה אינו סביר ו/או 

די להטיל ספק ביכולתו המעשית של באופן שיש בו כ המועצהמדי או נמוך מדי, לדעת 

 המציע לבצע את התחייבויותיו באופן התואם את דרישות מכרז זה.

שומרת על זכותה לבטל מכרז זה או לוותר על ביצוע חלק מהשירותים  המועצה 73.0

-. במסגרת שיקולהמפורטים בו בכל עת, לרבות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות

אית להתחשב, בין היתר, במספר ההצעות תהיה רש המועצהדעתה לעניין זה, 

שתוגשנה בפועל, במידת התאמתן של הצעות אלה לדרישות מכרז זה ובסכומי 

 התשלום שננקבו בהן.

דעתה הבלעדי, לפנות למשתתף בדרישה להמציא -המועצה תהא רשאית, לפי שיקול 73.4

הבהרות או הסברים או השלמות ביחס לבקשתו, או לאפשר למשתתף לעשות כן, 

ות בעניין המצאת כל מסמך, אישור, היתר או רשיון כנדרש לפי תנאי הליך זה, לרב

ובלבד שכל מסמך, רשיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון 

 להגשת ההצעות.

נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע בכדי לקבל למועצה  73.8

 ,שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות ,בהירויות הבהרות להצעתו או בכדי להסיר אי

והתקנות  0997-, כפוף לכללי חוק חובת המכרזים, התשנ"בןאו לבדוק את התאמת

 שתוקנו מכוחו.

, במכרז בדרישות המפורטות עומד במכרז זה אינו הזוכה התברר כי בו ,במקרה 73.6

(, ההתקשרות )אך בכל מקרה לא חייבת תקופת במהלך עת בכל ,המועצה רשאית

 שירותיםה את לבצע לו אחרי מציע זוכה, ולהציע הבא במקום שדורג , עלמצילפנות 

 .מכרז זה לפי שנותרה ההתקשרות לתקופת במלואם או בחלקם

סף ומבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, הוראות כל דין והלכה פסוקה, ועדת המכרזים בנו 73.2

בהצעה או להבליג על להורות על תיקון כל פגם שנפל  ,מנימוקים שיירשמו ,רשאית

את טובת הציבור ואת  רבייכי החלטה זו משרתת באופן המ ,הפגם, וזאת אם מצאה

 תכליתו של מכרז זה.
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

או לדחות את המועד  להקדיםשתועבר בכתב, בכל עת, בהודעה  ,המועצה רשאית 73.5

ם הנוגעים למכרז זה, על פי האחרון להגשת ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרי

 דעתה המוחלט.-שיקול

שאו בהוצאות השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי יהמציעים י 73.9

 מאת המועצה בגין הוצאות אלו, לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה.

מובהר, כי אין בהודעה על מציע זוכה במכרז זה בכדי לסיים את הליכי  ספקלמען הסר  73.03

ים בין המועצה והמציע הזוכה וכי בטרם חתימת הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזי

לבטל או ת עצה רשאימורשי החתימה מטעם המועצה על החוזה בין הצדדים, המו

 הבלעדי והמוחלט. הדעת-על פי שיקול הלשנות את החלטת

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות המועצה על פי כל דין או לוועדת מכרזים על פי  73.00

 או התקנות על פיו. 0997-ב"חוק חובת מכרזים, התשנ

שבו  ,לחתום על ההסכם, או בכל מקרה אחר , סירבשהצעתו נתקבלה ,שמציע ,במקרה 73.07

ך בכל )א לכך אשר תהא, המועצה תהא רשאית תהא הסיבה ,ההסכם לא ייחתם עימו

דעתה המוחלט, להתקשר בחוזה עם מציע אחר. מובהר -מקרה לא חייבת(, לפי שיקול

שבו המציע הזוכה )הראשון( יסרב לממש את  ,כי במקרה ,בזה למען הסר כל ספק

הצעתו כאמור, ותהא לכך הסיבה אשר תהא, לא עומדת למציע הבא אחריו כל זכות 

חלטה בעניין זה תהא נתונה קנויה או אחרת להיבחר כמציע הזוכה במכרז, והה

 דעתה של המועצה.-לשיקול

-מועצה תהא רשאית, לפי שיקולאז ה שבו המציע הזוכה יהיה תאגיד, כי, בכל מקרה 73.00

דעתה וכתנאי לביצוע ההתקשרות עם התאגיד כאמור, לדרוש כי שניים מבעלי העניין 

 יות הזוכה לפי ההסכם נושא המכרז.בתאגיד יהיו ערבים אישית להתחייבו

המועצה רשאית להרחיב, לצמצם או לממש את המכרז בשלבים, מכל סיבה שהיא,  73.04

הספק לפי מכרז זה; הכל, בכפוף לאישור של ועדת לרבות לאחר התקשרות עם 

 המכרזים של המועצה".

הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית  73.08

 המשפט המוסמך לדון בו מבחינת העניין בעיר ירושלים.
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 נספחי המכרז .70

 .פרטי המציעטופס  -' נספח א

 טופס הגשת הצעה.  -נספח ב' 

 המפרט הטכני ותיאור השירותים. - 'גנספח 

 הצעת המחיר. - 'דנספח 

 .ההסכם - נספח ה'

 נו של המציע.נסיופירוט   -נספח ו' 

 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים.  -נספח ז' 

 התחייבות בדבר שמירה על סודיות.  -נספח ח' 

 .נספח אישור עריכת ביטוחים - ט'נספח 

 מטעם המציע.אישורי מורשי חתימה   - 'נספח י

 זכויות קניין.  -א נספח י"

 .תצהיר על תשלום שכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש -נספח י"ב 

 .הצהרה בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום -נספח י"ג 
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 טופס פרטי המציע: נספח א'

 word   יש להגיש בקובץ 

  לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה 

 mechrazim@che.org.il: ל"בדוא

לתחזוקה של  102/30/מספר  דו שלבי מכרז פומבימסמכי מצויים בידינו כי  ,מצהירים מ/י הח"אנו

 ההאמור הפנייה בדברומבקשים לשלוח לנו כל הודעה , במועצה להשכלה גבוהה TM1מערכת 

 הבאה: דואר אלקטרוני לכתובת

 __________________ __ מספר תאגיד: _____________________________ :המציע שם

 ________________________________________  :שם ותפקיד איש הקשר לצורך מכרז זה

 __________________________ :  ניידטל.  __________,______________:  טלפון מספר

 ______________________________________________________  : פקסימיליה מספר

 _______________________________________________________________ כתובת: 

 ___________________________________________________ : אלקטרוני דוארכתובת 

, הפנייהבדבר  ועדכוניםמלשלוח לנו הודעות  פטורה המועצה  - אם טופס זה לא נשלחכי  ,לנו ברור

שהמועצה  ,והבהרות נוספיםעלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים  אז נהיהו

עריכת הפנייה, ככל שתפרסם, או שעלולים להיפגע סיכויינו לזכות בהליך, לאחר  מזמן לזמן תפרסם

 אותה עת בידי המתמודדים האחרים.באשר ימצא  ,בהעדר מידע מספיק

באמצעות  הדוא"למתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת הנכם 

 "אישור קריאה".

 ,בברכה

 ___________________ ; חתימה:  ____________________________ שם מלא ותפקיד: 

 ____________________; תאריך:  ___________________________ חותמת של המציע: 
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 טופס הגשת ההצעה': בנספח 

 בהסכם ילהתקשר עממועצה להשכלה גבוהה מציע בזה לאני ______________, החתום מטה, 

, במועצה להשכלה גבוהה TM1של מערכת  לתחזוקה 102/30/מספר  דו שלבי מכרז פומביבעקבות 

 .זו ובמסמכים המצורפים לה נובהתאם לאמור בהצעת המכרז,בנוסח הכלול במסמכי 

 ____________________________________________________________ המציע:  שם

 _______________________  :התאגיד רישום תאריך ,___________________ :תאגיד' מס

 תעודת זהות במקום מספר תאגיד(.)ככל שהמציע אינו תאגיד, יש לרשום 

 ___________________________________________________ ובת המשרד הראשי: כת

 _________________________ : פקסימיליה מספר ,מספר טלפון: ___________________

 ___________________________________________________ אלקטרוני: -בת דוארכתו

 ________________________________________________________  :מספר טלפון נייד

 איש הקשר מטעם המציע לצורך הצעה זו:

 ____________________________________________________________  שם:

 ____________________________ _, מס..פקס: ______מס. טלפון: ___________

 ____________________________________________ כתובת של דואר אלקטרוני:

את תוכן מסמכי המכרז, את תנאי המכרז,  נווהב נובעיון, בח נולאחר שקראהצעתנו זו ניתנת  .0

זמן מספיק לבדוק את נושא המכרז, ולאחר  נו, ולאחר שניתן לפיםם המצורמיוההסכ

אנו מצהירים כי אנו מקבלים  .לשם הגשת הצעה נואת כל הפרטים שהיו נחוצים ל נושקיבל

 במסמכי המכרז, ללא סייג.את כל התנאים המפורטים 

התמורה המבוקשת על ידינו מפורטת בהצעת המחיר המוגשת במסגרת הצעתינו זו, במעטפה  .7

 נפרדת, על פי דרישות המכרז.

ימים לאחר ההכרזה  053 בתוקף תעמוד ונספחיה חלקיה, מרכיביה, פרטיה כל על, זו הצעה .0

כל שתבחר המועצה להאריך את על המציע הזוכה או לתקופה נוספת, לפי הודעת המועצה, כ

 תוקפה כאמור.

, לרבות לזה את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי המכרזאנו מצרפים  .4

ההסכם כשהוא חתום על ידי המציע באמצעות מורשי החתימה שלו, וקובץ מסמכי המכרז 

 כשכל אחד מעמודיו חתום על ידי הנ"ל בראשי תיבות.



 

עמוד  docx.נוסח סופי - TM1  30-7302מכרז לתחזוקה של מערכת  TM1מכרז לתחזוקה של מערכת 
 עמודים 85, מתוך 70

 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 את לאחר להעביר לנו ואנו מסכימים כי, לא נהיה רשאיםאנו מצהירים בזה, כי ידוע  .8

 מקצתן. או כולן שייחתם עמנו, באם נבחר כמציע זוכה, ההסכם על פי זכויותינו או חובותינו

אנו מגישים הצעה זו מבלי שערכנו תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או חלקי,  .6

ם או מי מטעמם במכרז זה לגבי איזה מן עם המשתתפים האחרים או משתתפים פוטנציאליי

 ידינו.-הפרטים המפורטים בו ואשר מוצעים על

שמוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל  נשעה, כי אנו מצהירים בזאת .2

 .השירותים לפי מכרז זה

 אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי כל האמור לעיל נכון לפי מיטב ידיעתנו.

     

מורשה  שם  תאריך
 חתימה

 חתימה 

 

     

שם מורשה   תאריך
 חתימה

 חתימה 
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 המפרט הטכני ומפרט השירותים: נספח ג'

במועצה ואת דרישות השירות. המטרה היא  TM1-ההמפרט הטכני מתאר את השימוש במערכת 

להציג בפני המציעים, באופן כללי, את אופי הארגון, התחומים וההיקפים בהם המערכת עוסקת, 

ומידת הרלוונטיות  האדם הנדרשים-וזאת על מנת לאפשר הערכה של היקף השירות ומיומנויות כח

 .של נסיון המציע לצורך בחינת עמידתו בתנאי הסף וניקוד האיכות

במשך תקופת ההתקשרות צפויים שינויים במערכת, הוספה או צמצום במספר המשתמשים 

 וכיוצ"ב.

 רקע .0

ד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה בישראל, ומתווה את היא המוס המועצה להשכלה גבוהה

 .מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה

. הגרסה 7333-מתחילת שנות הכלה גבוהה, בירושלים, מותקנת במועצה להש TM1מערכת 

 .03.7.7 הנוכחית היא

לתהליכים העיסקיים  בהתאםהמערכת התפתחה ועברה שינויים ועדכונים  ,במהלך השנים

 הדינמיים במועצה, וכן התוספו מחלקות ומשתמשים.

תקצוב, תכנון ומידע, שכר וסגל(. כל מודל  -המערכת בנויה ממודלים מרכזיים )כמפורט להלן 

 פועל באופן עצמאי, אך קיים קשר להעברת נתונים בין המודלים.

 :השוניםמותקנת באגפים ובתחומים ההמערכת להלן פרוט על 

 ניהול התקציב - תקצובאגף  0.0

הינה הגוף האחראי על תקצוב מערכת ההשכלה  )ות"ת(הוועדה לתכנון ותקצוב 

קובעת את התקציב הרגיל של המוסדות האקדמיים  הות"תהגבוהה במדינת ישראל. 

 .וכן את תקציב הפיתוח

. המטרה המרכזית של המודל היא לסייע בבצוע מעקב אחר התקציב השנתי של ות"ת

בנוסף, מתבצעים ניתוחים תקציביים לפי המערכת מטפלת בכל שנה אקדמית ו

מוטבים או סעיפים על פני שנים בכדי לבחון את אופן התפתחות התקציב, וכדי לבחון 

 את התפתחות התקציב בסעיף או מוטב ספציפי.

המודל באגף התקצוב בנוי ממודל ישן שהיה פעיל בין השנים תשנ"ט עד תש"ע, ומודל 

 ש שפועל מתש"ע עד היום. במודל החדש ניתן לראות נתונים החל מתשס"ו.חד

, בות"תהמודל כולל שתי קוביות מרכזיות בהם מתבצעת עיקר העבודה של הצוותים 

 לצידן יש עוד קוביות משניות אשר מבצעות חישובים פנימיים.
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 להלן:מפורטות ואופן העבודה במודל הקוביות והממדים המשמשות לנושא התקציב 

 קוביות מרכזיות 0.0.0

משמשת להזנת נתונים בתקציב המקורי  (Bud_Create_Budgetהקוביה ) 0.0.0.0

עיקר הנתונים של הצוותים ; Bud_Create_Budget_Varsבו יש מימד 

זו מאפשרת להכין את התקציב המקורי  קוביהמוזנים במימד זה. 

 ומאפשרת לכלל הצוותים להזין את הנתונים.

משמשת למעקב ניהול ובקרה של  (Bud_Managment_Budgetהקוביה ) 0.0.0.7

, Bud_Managment_Budget_Varsהתקציב המעודכן, בו יש מימד 

 העדכני. נתוני התקציבהמשמש להזנה של 

 קוביות משניות 0.0.7

( משמשת לביצוע המרת מדדים Bu_Midud_Dif_Baseהקוביה ) 0.0.7.0

 מהבסיס הישן לבסיס החדש.

להזנת המדדים במערכת לאחר המרת ( משמשת Bu_Midudהקוביה ) 0.0.7.7

 המדדים לבסיס החדש.

( משמשת להזנת נתונים, כגון: סוג Bu_Accounts_Attrהקוביה ) 0.0.7.0

 (.Accountsהמידוד, שנה רלוונטית וכדומה למוטב )

( משמשת להזנת נתוני מלגות, ולאחר מכן Bud_Milgotהקוביה ) 0.0.7.4

 .Bud_Create_Budgetשל  קוביההנתונים מתורמים לתקציב ב

 מימדים בקוביות מרכזיות 0.0.0

מימד אשר עוקב אחר השנים  - Academic Year -שנה אקדמית  0.0.0.0

 האקדמיות.

ניתן מימד בו יש מעקב עבור סעיפי התקציב,  - Bud_Accounts -סעיפים  0.0.0.7

 להוסיף סעיפים ככל שנדרש.

מימד בו קיימים כל המוטבים במערכת  - Bud_Beneficiaries -מוטבים  0.0.0.0

 .)אוניברסיטה, מכללה וכדומה(, ניתן להוסיף מימד ככל שנדרש

מימד לשימוש פנימי אשר משפיע על שתי הקוביות  - Midud -מידוד  0.0.0.4

שתי  קיימותהמרכזיות ומאפשר לחשב את המדד בהם בין שנים. 

 קוביות אשר מחשבות את המדד.

)מימד זה סוג גרסה פעילה או הדמיה מימד של  - Bud_Type -גרסה  0.0.0.8

 אינו בשימוש(.

 בשימוש(. אינו)גם מימד זה אינדיקציית שינוי  - Bud_Params -פרמטר  0.0.0.6
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 אופן העבודה ושימוש במודל 0.0.4

של התקציב המקורי  קוביהרוב הצוותים משתמשים רק ב

(Bud_Create_Budget וצוות מקרו ותשתיות מבצע מעקב, ניהול ועדכון של )

 (.Bud_Managment_Budgetב בקוביה )התקצי

רוב הצוותים משתמשים במימדים רק בכדי לראות את הנתונים לצורך הזנתם, 

ורוב הקוביות המשניות עוזרות בעיקר לחישוב פנימי עבור הצוותים, תהליך 

ידי הצוותים -כלל לא נעשה על-ידי צוות מקרו ותשתיות ובדרך-שנעשה על

 (.Bud_Milgotשל מלגות ) קוביההאחרים, למעט ה

 תחום תכנון ומידע -אגף תכנון  0.7

משמשת את האגף לצורך הפקת נתוני סטודנטים ומקבלי תארים TM1 -מערכת ה

 ועד היום. 0993באוניברסיטאות. נתונים אלה קיימים במערכת החל משנת 

ועדת התכנון והתקצוב של כמו כן, משמשים נתונים אלה את מודל התקצוב של 

הן בבניית תמהיל הסטודנטים והן בחישוב מקדם הניצולת  )ות"ת(המועצה 

 באוניברסיטאות.

והם  (csvקבצי נתונים אגרגטיביים בשני מועדים בשנה )בפורמט מתקבלים מהלמ"ס 

 נקלטים למערכת.

במערכת קיימים שבעה משתנים שמאפשרים את בחירת העיבוד הרצוי הן עבור 

 סטודנטים והן עבור מקבלי תארים.

 המשתנים הם:

 רמת תואר של מקבלי תאריםוכן  רמת תואר ושנת לימוד של סטודנטים; 

  מקצוע ראשון, כל המקצועות, ספירה משוקללת -סוג ספירת המקצועות; 

  ואילך 0993-מ -שנה; 

  מרמת מקצוע הלימוד המפורט עד רמת  -רכית אריבנוי בצורה ה -תחום לימוד

 ;התחום

 מוסדות לימוד; 

  החינוך שרדות"ת, מ -גורם מתקצב; 

  סה"כ, גברים, נשים -מין. 

ם השונים יהמערכת כוללת גם קוביה של מחפשי עבודה לפי משלחי היד האקדמי

המתייחסת לגאוגרפיה של  ,משירות התעסוקה( וכן קוביה שהתקבלו בזמנו)קבצים 

 ההשכלה הגבוהה.

להוסיף גם את נתוני המכללות האקדמיות  ,בין היתר ,השאיפה מהמערכת בעתיד היא

 והמכללות האקדמיות לחינוך. כמו כן, להרחיב את המערכת גם לנתוני המועמדים.
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 שכרתחום  - תקצובאגף  0.0

פעם בשנה. הקובץ נקלט למערכת  ,כקובץ אקסל ,מוסדות 03-נתוני השכר נשלחים מ

 רשומות. 0,333-ובכל שנה נטענות קרוב ל Sacharלקובית  TM1-ה

מפיקים נתונים סטטיסטיים באופן שוטף ועפ"י דרישה, דוחות  המערכתבאמצעות 

נשלפים באופן שוטף דוחות ממוצעי שכר,  ,. כמו כןבממוצע שורות 4,333בהיקף של 

בעלי תפקידים ושליפות ממוצעי שכר לסגל  ם עלנתוני משרות למודל התקצוב, נתוני

 הבכיר והמנהלי לצורך בדיקת עלויות שכר במוסדות השונים.

 סגלתחום  - תקצובאגף  0.4

-נתוני הסגל נשלחים מכל מוסד )אוניברסיטאות, מכללות מתוקצבות ומכללות חוץ

עבור כל סמסטר. הקובץ נטען ונקלט  ,פעמיים בשנה ,כקובץ אקסל ,תקציביות(

 43,333-ל . בכל סמסטר נטענות קרובAcad_segel_new קוביהל TM1-ה למערכת

 רשומות.

מפיקים חיתוכים סטטיסטיים באופן שוטף וכן על פי בקשות  המערכתבאמצעות 

או  לפי שנה מסוימת או שליפת נתונים לאורך שנים - ודרישות שונות )ברמה נקודתית

: שליפת נתונים של היקפי משרה ושעות הוראה, שינוי במס' לדוגמאסדרות נתונים(. 

משרות או במס' חברי סגל, סטטוס מינוי אקדמי, ממוצע גיל, מגדר ושילוב ביניהם, 

ניתוח עפ"י סוג ומאפייני העסקה, שיוך עפ"י תחומי לימוד, דרגות, חלוקה לפי 

 תפקידים וכדומה.

דוח נתוני  -  במוסדות מודים חדשותכניות לי בבדיקה של משמשים הנתוניםכמו כן, 

ת"ז,  ,: פרטים אישיים של המרצהמידע על המרצים, כמוסגל עבור תכנית חדשה כולל 

תואר אקדמי, תחום התמחות, תפקיד במוסד, יחידה אקדמית, דרגת העסקה, היקף 

באמצעות הצלבת משרה, מספר שעות הוראה, מוסד אחר בו מועסק כיום ועוד. 

 דוח המצביע על המוסדות השונים בהם מועסק כל מרצה. מופק מספרי זהות

 דוחות נוספים, שיש לאפיין לצורך הפקה בעתיד:

 אפשרות לטעון את  - תכנית חדשהב לב הטיפולשלחברי סגל מידע נוסף בקשר ל

לקבל  יהיה ניתןשם התכנית, נתוני חברי סגל של תכנית חדשה וכך בזמן אמת 

מידע על היקפי העסקה של אותם המרצים בכל המוסדות השונים וגם תהיה 

 בקרה על שמות חברי סגל מוצעים לתכניות חדשות.

  דוח חריגות העסקה שנתיות עבור כל מוסד, הכולל: חברי סגל החורגים

לעניין העסקה נוספת מחוץ למוסד, העסקה בהיקפים חורגים במוסד,  מההנחיות

ההוראה להיקף משרה, מינוי אקדמי שאינו תקין, העסקה  מילוי חובת-אי

 במשרה בהיקף נמוך וכדומה.
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

  ,דוח משרות וש"ע משרות ומספר עובדים בכל מוסד ובכל סוג מוסד ולפי דרגה

דוח ממוצע שעות הוראה לפי דרגת העסקה, דוחות של סה"כ עובדים ומשרות לפי 

מגדר, לפי דרגה בנפרד וכן שילוב  תחום לימוד, לפי גיל ממוצע/התפלגות גיל, לפי

, סגל פורש, בעלי ביניהם, דוחות של נתוני השכלה, תקציב, פנסיה, סגל חדש

 תפקידים ועוד.

 השירותים הנדרשים .7

 תוכנהבשימוש הרשיונות התוכנה בהתאם לשל  תחזוקה 7.0

, כמפורט ולמערכת רשיון למנהל מערכת, למשתמשיםשל רשיונות שימוש  תחזוקה

 במוצרתמיכה טלפונית , , כולל עדכוני תוכנה ועדכוני גרסאות(הצעת המחיר) נספח ד'ב

ירותי המומחים )כרשום בסעיף , בנוסף לשוכל שאר השירותים הנדרשים לפי מכרז זה

7.7.) 

 TM1-למערכת ה שירותי מומחים 7.7

, ככל שידרש על TM1מומחים למערכת  7 לפחות הספק יעמיד, על פי דרישת המועצה,

 תחומים הבאים:ב ,עצהפי צרכי המו

 ;התנעה וניהול של פרויקטים חדשים 

 ;שינויים ושיפורים לקוביות קיימות, כולל נתוח פערים בין המצב הקיים לנדרש 

 ;בניה של קוביות חדשות 

 במערכת תיקוני באגים; 

 ;אינטגרציה בין מודולים 

  גרסאות חדשות ובצוע הסבות;לבמועצה התאמת המערכת 

 ;שחזור נתונים 

  וע שינויים ושיפורים באופן צילעובדי המועצה לשימוש במערכת ובהדרכה

 עצמאי;

 ;מומחי תשתיות ואבטת מידע למוצר 

 .מומחים נוספים, כפי שידרש 

שירותי המומחים הינם אופציונליים וינתנו לפי דרישה בכתב של המועצה יודגש, כי 

 בהתאם לצרכים המשתנים לאורך תקופת ההתקשרות.
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 תפעול שוטף 7.0

שירותי תמיכה מיידיים  הזוכה ידאג לתפעול השוטף של המערכת ויעניק הספק 7.0.0

 .ורגילה(דחופה דרגות חומרה של תקלות ) לשתיבהתאם 

תחזוקה מונעת במערכת, בדיקות תקופתיות ופעולות מקובלות הספק ידאג ל 7.0.7

בדיקות עומסים כדי להקטין ככל האפשר את הסבירות לרבות ביצוע  ,אחרות

 התקשרות.יעה בטיב השירותים בתקופת הלתקלות ולמנוע פג

 .במשך כל תקופת ההתקשרות עם המועצהשדרוגי תוכנה למערכת יבצע ספק ה 7.0.0

מיומן  מומחיםצוות  מועצההיעסיק לכל אורך תקופת ההתקשרות עם הספק  7.0.4

 ומקצועי.

מובהר, כי בכל התקנה, עדכון, שינוי וכל פעולה אחרת שתבוצע על ידי הספק  7.0.8

נדרש לקבל מראש את אישור הנציג  -עבור המועצה במסגרת השירותים 

 המקצועי של המועצה.

 קבלת קריאות וסיוע 7.4

 זמין לקבלת קריאות והודעות על תקלות. שיהיה ,למוצר מומחהיעמיד הספק  7.4.0

 .05:33עד  32:03ה', בין השעות בימים א' עד  יהיה זמין המומחה 7.4.7

בשעות הפעילות  מחהלמודיווח על תקלות או בקשות שונות ניתן יהיה להעביר  7.4.0

 דואר אלקטרוני. / פקס / באמצעות שיחה טלפונית

את חומרת התקלה מטעם המועצה ימסור המדווח  ,בעת דיווח על תקלות 7.4.4

 רגילה(./  דחופה)

או  דחופהתתעורר מחלוקת סביב הקביעה אם תקלה מסוימת תיחשב  אם 7.4.8

 .המועצההקביעה של  תכריערגילה, 

 מועדים מיוחדים 7.8

במועדים מיוחדים תדרש זמינות למתן שירותי מומחים ולתמיכה מעבר לשעות 

סמוך למועד האישור של התקציב השנתי(. על   -הפעילות הסטנדרטיות )לדוגמא 

הספק להביא זאת בחשבון במסגרת הצעתו. לא ינתן תשלום נוסף על מתן שירות 

 ך השנה.ההערכה היא כי מדובר על ימים בודדים במהל בשעות חריגות.
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 (SLAתיקון תקלות ) 7.6

 תקלה דחופה 7.6.0

 תקלה דחופה תהיה כל אחת מאלו: 7.6.0.0

 את המערכת לאחד מתחומי הפעילות. תקלה המשביתה 7.6.0.0.0

 תקלה הגורמת לפגיעה באבטחת מידע. 7.6.0.0.7

 ימי עבודה. 0תקלה רגילה שלא תוקנה בתוך  7.6.0.0.0

התקבל דווח על תקלה דחופה, יגיב הספק מידית בסיוע טלפוני  7.6.0.7

הטיפול  .במידה ויידרש על ידי המועצה התקלהבמקביל להגעה לאתר 

 בתקלה דחופה יבוצע על ידי גורמים מומחים מטעם הספק.

יציע ויבצע לאחר אישור הספק  - אם לא ניתן לבצע את התיקון מידית 7.6.0.0

, פתרון זמני שיאפשר הורדת חומרת גורם מקצועי מטעם המועצה

 התקלה מתקלה דחופה לתקלה רגילה.

ובה או הזמן לפתרון התקלה לא יוריד מהספק אי עמידה בזמני התג 7.6.0.4

 למועצה בתאום עם הספקאת האחריות לתיקון התקלה, אולם יאפשר 

למזעור נזקי לנסות ולהפעיל אלטרנטיבות שונות לזירוז הפתרון או 

 ולחייב את הספק בעלויות הכרוכות בכך.  התקלה

 תקלה רגילה 7.6.7

 ה דחופה.שאינתקלה רגילה היא תקלה 

 זמני התגובה מתייחסים למועד הדיווחו לתיקון תקלות SLAטבלת  7.6.0

לתחילת  זמן התגובה חומרה
 טיפול בתקלה

 זמן אסקלציה זמן תיקון תקלה

תקלה 
 דחופה

 מיידי, עם הדיווח 

ככל שנדרשת הגעה של 
איש מקצוע מטעם 

עד שעתיים  -הספק 
 .ממועד הדיווח

 שעות 4בתוך 
 ממועד הדיווח

שעות ממועד  4לאחר 
הטיפול תחילת 

בתקלה, ככל שאין 
כיוון לסיום טיפול או 
שינוי חומרת התקלה 

פתיחת קריאה אצל  -
 יצרן המערכת.

 התקל
 רגילה

עד יום עבודה ממועד 
 הדיווח

ימים  0בתוך 
 ממועד הדיווח

 ימי עבודה 0לאחר 
נה קולא תבהם 

, התקלה תקלה רגילה
הופכת להיות תקלה 

דחופה ומאותו רגע 
 יחולו עליה המועדים

 .של "תקלה דחופה"

 

ישלח הודעה בכתב לנציג הספק , טיפול בתקלה )רגילה או חמורה( בסיום

 דוא"ל(. באמצעותלרבות  -"בכתב"  :המועצה )לעניין זה
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 שינויים ושיפורים שדרוג גרסאות, 7.2

הספק יעדכן את המועצה לגבי גרסאות חדשות המשווקות ופירוט התוספות  7.2.0

בהשוואה לגרסא הפועלת באתר המועצה, והמועצה והשינויים של גרסאות אלו 

 תקבע האם ברצונה לקבל שדרוג זה.

עדכון מהדורות וגרסאות תוכנה יוצע למועצה לכל המאוחר בתוך חודשיים  7.2.7

מיום הכרזה על מהדורת תוכנה חדשה, וזאת רק לאחר הבאת מהדורת התוכנה 

למצב תפעולי מלא )סיום בדיקות שדה(. ביצוע העדכון יבוצע בהתאם לדרישת 

ן המועצה תוך שלושה חודשים. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא לעדכ

מהדורות כל עוד הדרישה אינה מחוייבת מבחינת היצרן לצרכי תחזוקה 

 רציפים.

כל עדכון שיבוצע על ידי הספק יכלול עדכון של כלל רכיבי המערכת המקושרים  7.2.0

 ביניהם על מנת להבטיח אחידות גרסאות ומהדורות.

טרם ביצוע עדכון גרסאות או שינוי בתצורה ידאג הספק לגבות את המערכת  7.2.4

 .Roll Backביצוע העדכון ויתחייב שיש ביכולתו לבצע סמוך ל

 התקנת גרסא קודמת 7.2.8

המועצה רשאית לדרוש התקנה של גרסא אחת לאחור, ולבקש מהספק  7.2.8.0

שלא יתקין עבורה את הגרסא המתקדמת יותר, וזאת במידה וייווכח 

 ן עם הגרסא המוצעת.נסיועל פי נסיון מלקוחות אחרים כי אין מספיק 

לדרוש התקנה של גרסא קודמת במידה והגרסא המועצה רשאית  7.2.8.7

העדכנית שתותקן לא תעמוד ברמת האיכות שנדרשת ולשיקול דעת 

 המועצה.

סעיפים -תתכאמור ב ,תדרוש התקנת גרסא קודמתאם המועצה  7.2.8.0

-נתון לשיקוללעיל, מועד המעבר לגרסא עדכנית  7.2.8.7או  7.2.8.0

 לות.המועצה בלבד והוא יתבצע ללא תוספת עדעתה של 

 האדם המוצע לאספקת השירותים-כח .0

הנדרשים.  ביצוע של השירותיםשיאפשרו  ,אדם באיכות, בכמות ובמועדים-כח יקצה זוכהה

העומדים בדרישות הסף, המפורטות  ,מומחים שני מועמדיםהמציע יציג במענה למכרז זה 

  במפרט, שיספקו למועצה את השירותים הנדרשים. 8.4בסעיף  

, שיהיה הגורם האחראי ואיש הקשר לאספקת המועצה עבור לקוח מנהל מטעמו ימנה הספק

להלן. אחד משני  0.0.7השירותים. על המציע לציין את פרטיו של איש הקשר המוצע בנספח 

 לשמש גם כאיש הקשר לפרויקט. יכוללמתן השירות המוצעים  המומחים

 לעדכניות המקצועית של המומחים מטעמו.ידאג הספק 
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

ידרש להיפגש עם היחידות הרלבנטיות כדי לקבל חומר רקע, ללמוד את הנושא ואת יהספק 

 .במועצה שוטפת לפעילות לכניסה וכתנאי חשבונו על, זאתהקוביות הקיימות. 

, אשר הוצעו ונבחרו ע"י מומחיםשני הספק הזוכה יהיה מחוייב לאיוש הצוות באותם 

 המועצה. שינויים בצוות יעשו במתכונת הבאה:

 שינויים לבקשת המועצה 0.0

 מטעם של עובד החלפה לדרוש ,הבלעדי דעתה-שיקול לפי ,רשאית המועצה 0.0.0

, זמינות, אמינות, למשימה התאמהאי  –ם שונים, ולרבות משיקולי הזוכה

המועצה תודיע לספק מבעוד מועד בדבר כוונתה לממש '. וכו יחסי אנוש

 לוח אולם, הספק את תחייב כאמור דרישהסמכותה בהתאם לסעיף זה. 

 .עמו יתואם הזמנים

 מטעמה ויועצים מומחים הזוכה לספק, חשבונה על, לצרף רשאית המועצה 0.0.7

 מטעמו המקצוע איש את להחליף מהזוכה לבקש או העבודה ביצוע לצורך

 לסייג או להפחית בכדי בכך אין כאמור ויוחלט במידה. מסוימת עבודה לצורך

יובהר, כי ככל שתפעיל המועצה סעיף זה,  .הספק אחריות את כלשהי בדרך

הספק לא יחויב לשאת באחריות נזיקית בגין היועצים מטעם המועצה. עם 

 זאת, הספק יחויב לשתף פעולה עמם.

 שינויים לבקשת הספק 0.7

 עקב, מקצוע-אנשי ידי על מתמשכים שירותים במתן עליון ערך רואה המועצה 0.7.0

 השונים התחומים עם הנדרשת ההכרות, השירותים במתן הכרוכה המורכבות

 איש להחליף רשאילא יהיה  הספק יהיה, לפיכך. הנדרשת המקצועית והרמה

, אלא וההתקשרות המכרז משלבי שלב בכל ,מהצעתו כחלק שהציג ,צוות

  .באישור מראש ובכתב, כמפורט להלן

 לפנות עליו יהא מהצעתו כחלק שהציג צוות איש להחליף יבקש הספק אם 0.7.7

, החדש העובד ולאישור ההחלפה לאישור בבקשה המכרזים ועדת אל בכתב

 .המוחלף העובד של תפקידו סיום למועד עובר יום 03 לפחות

 שיקול לפי, מכך להימנע או אישורה את ליתן רשאית תהא ועדת המכרזים 0.7.0

 החלפה מחמת ההתקשרות את להפסיק זכאית תהא כן. המוחלט דעתה

 שימוש תעשה באם המועצה כלפי טענה כל מלטעון מנוע יהיה הספק. כאמור

  .זה סעיף פי-על בסמכותה

 שהעובד ובלבד ועדת המכרזים של בכתב באישור מותנית העובדים החלפת 0.7.4

 איש של מזו פוחתת שאינה מומחיות ורמת ןנסיו ובעל הסף בתנאי עומד החדש

  .מחליף הוא שאותו הצוות
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 כל הנדרששל מוד ילל, מקדימה חפיפה תבוצע, כאמור החלפה שתאושר ככל 0.7.8

 .ובאחריותו הספק חשבון על, המוחלף לעובד החדש העובד בין
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 נספח ד': הצעת המחיר

 ______ ____:____תאריך

 לכבוד

 ועצה להשכלה גבוהההמ

 , ___________________________________________________ )שם המציע( אנו הח"מ 

 מתכבדים בזה לפרט את הצעת המחיר של המציע ,_______________/ח"פ ___________ע"מ

 ,במועצה להשכלה גבוהה TM1של מערכת  לתחזוקה 102/30/ מספרדו שלבי מכרז פומבי ב

 כדלקמן:

)לא נדרשת הצעת  תחזוקה של התוכנה בהתאם לרשיונות השימוש, שברשות המועצה .0

 מחיר לסעיף זה(

)ארבעת אלפים מאה ושניים דולר  4,3/2$המועצה תשלם דמי תחזוקה שנתיים בסכום של 

 :עבור הרשיונות הבאיםארה"ב( 

מספר  סוג רישוי שנתי
יחידות 

קיים 
 במועצה

Administrator Authorized User License 1 

Manager Connector for Xcelerator Install 

License 

1 

Xcelerator User Per Authorized User License 10 

 

 הערות

 הנדרשים מהספק לפי מכרז זה,  ,כל הפעילות והשירותיםאת עלות בטבלה לעיל כוללת ה

 .במפרט 7.0 בסעיףכרשום 

  בדולר ארה"ב. התשלום בפועל יהיה  המצוין לעילהמחיר  ואהלתשלום המחיר הקובע

 לפי השער היציג במועד האספקה.
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 במכרז( 2.2 כמשמעם בסעיף)עבור עבודה אופציונלית  מומחיםעבודה של -עלות בגין שעת .7

בש"ח לשעה מחיר  השירות
מחירון  לפי

 חשכ"ל העדכני
 )לא כולל מע"מ(

אחוז הנחה 
 (21%)עד  מוצע

מחיר לשעה בש"ח 
 לאחר ההנחה

 )לא כולל מע"מ(

מומחה עבודה של -שעת
 )אופציונלי(

757.33   

 

 הערות

 שעות לכל תקופת  083-הערכה ראשונית של המועצה על היקף השירותים הוא כ

 ההתקשרות, כולל הארכותיה, ככל שיהיו.

  אחידההיא העלות לשעה לכל סוגי המומחים. 

 פי תנאי -ההתקשרות עם הספק לקבלת שירותי מומחים לפי מכרז זה תתבצע על

של החשב הכללי במשרד האוצר )להלן:  00.9.7המכרז ולפי ההנחיות בהוראה 

 "התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים". -'( החשכ"ל'

  ,ידו, הקבוע -לשיעור ההנחה המוצע עלעל המציע להגיש הצעה במענה למכרז זה

שיעור ההנחה  .2בתעריף מטעם החשב הכללי במשרד האוצר לגבי יועץ דרגה 

 .%21המוצע לא יעלה על 

  יתעדכן בהתאם לעדכונים של  המומחההתעריף לתשלום לספק בגין עבודה של

הנ"ל, כפי שיפורסמו ע"י החשכ"ל, מזמן לזמן. זאת,  00.9.7.0התעריף שבהודעה ה.

, על התעריף המועצה ע"י הפעלה של אחוז ההנחה, שהוצע ע"י הספק ואושר ע"י 

 העדכנית, כפי שתפורסם. 00.9.7.0בהודעה ה. 7המתאים ליועץ 

 .המועצה לא תשלם בגין הוצאות נסיעה 

 כללי .0

הספק לביצוע עבודתו, של הוצאות הישירות והעקיפות האת כל  כולליםכל המחירים בהצעה 

העלות בגין שעת עבודה של . ההצעות יושוו לפי מע"מכולל  לא ,כולל כל המסים וההיטלים

 .מומחה

 בפועל  ביצוע לשם המועצהאינם מחייבים את  כאן,המופיעים  ,ההיקף והכמויות

הינה  ,המפורטת בהצעתנו זו כפי שהיא מפורטת בטופס זה ,התמורהכי  ,הרינו להצהיר

תשלום או החזר הוצאות נוסף מכל סוג כל תמורה סופית ומוחלטת ואנו לא נהיה זכאים ל

 .שהוא

  



 

עמוד  docx.נוסח סופי - TM1  30-7302מכרז לתחזוקה של מערכת  TM1מכרז לתחזוקה של מערכת 
 עמודים 85, מתוך 04

 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 ולראיה באנו על החתום, 

 ___________   _______________________   ________________________ 
 חתימה שם מורשה חתימה תאריך 

 ___________   _______________________   ________________________ 
 חתימה שם מורשה חתימה תאריך 
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 נספח ה': הסכם

 2/30שנת  ונחתם בירושלים, ביום ____  חודש __________שנערך 

 

   :בין

 מועצה להשכלה גבוההה

 ירושלים 40מרחוב ז'בוטינסקי 

 ("המל"גאו " "מועצהה" -)להלן 

 ;מצד אחד

   :לבין

 _________________________ 

 מספר זיהוי _________________

 _____________________מרחוב 

 "(הספק" -)להלן 

 ;מצד שני

 

מספר דו שלבי מכרז פומבי במסמכי בקבלת השירותים כמפורט  נתמעוניי ל"גוהמ  הואיל
"( המכרז" -)להלן  במועצה להשכלה גבוהה TM1לתחזוקה של מערכת  02/30/1

 ;(0)מסמכי המכרז מצורפים להסכם זה ומסומנים כנספח 

   המכרזים של המל"גבמכרז אושרה ונבחרה על ידי ועדת ספק צעתו של הוה  והואיל
 ;(7)הצעת המחיר של הספק במכרז מצורפת להסכם זה ומסומנת כנספח 

והספק הסכים לקבל על עצמו את מתן השירותים בהתאם להצעה שהגיש  ובכפוף   והואיל
לשביעות  רותיםימצהיר כי הוא מוכן ומסוגל לבצע את הש, והוא לתנאי הסכם זה
 ;רצונה של המל"ג

 כרזים של המל"ג אישרה את ההתקשרות ביום ____________;וועדת המ  והואיל

 

 אשר על כך מוסכם, מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כלהלן:
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 מבוא, נספחים, הגדרות ופרשנות

 .ובסיס להתקשרות הצדדים לפיו המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו .0

 נספחי ההסכם הם: .7

 .מכרזמסמכי ה - 0נספח 

 הצעת המחיר של הספק.  - 7נספח 

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 ההגדרות הכלולות במסמכי המכרז תשמשנה גם לצורכי הסכם זה. .0

. הנוסחים שני בין ליישב מאמץ יעשה ההסכם נוסח לבין המכרז נוסח בין סתירה של מקרה בכל .4
יקבע הנוסח או הפרשנות  ההסכם נוסח לבין המכרז נוסח בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות

 ליישב מאמץ יעשה במקרה של סתירה בין הצעת הספק למסמכי המכרז .המיטבים עם המועצה
 מסמכי המכרז נוסח לבין הצעת הספק בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות. הנוסחים שני בין

 .יקבע הנוסח או הפרשנות המיטבים עם המועצה

עניין שהוא, מוסיפות על התחייבויות הספק במסגרת כל התחייבויות הספק בהסכם, בכל  .8
 הוראות המכרז )ואינן מחליפות אותן( ולהיפך.

 הצהרות הספק והתחייבויותיו

 הספק מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

הוא קרא בקפידה את כל מסמכי המכרז תוך תשומת לב מיוחדת למפרטי הדרישות ולסעיפים  .6
המפרטים את חובות הספק והוא מתחייב לבצע את השירותים ואת כל הפעולות הכרוכות בהם, 
גם אם אינן נזכרות במפורש בהסכם זה ונספחיו והכל במקצועיות, בדייקנות, ביעילות, 

 דים הקבועים בהסכם זה. באדיבות, במומחיות ובמוע

 הסכם זה. והיכולת לביצוע השירותים לפי , כוח האדםןנסיוהידע המקצועי, הכל ו יביד .2

נו, הכשרתו, נסיוכל הפרטים וההצהרות שמסר במסגרת הצעתו במכרז, ובכללם פרטים על  .5
כולם  -הרישיונות וההיתרים שבידו, כוח האדם המועסק על ידיו והציוד המצויים ברשותו 

 לאים מדויקים ונכונים.מ

 ספקת השירותיםאהכלים והחומרים, הדרושים לשם הציוד, האמצעים, כל הוא אחראי כי,  .9
ימצאו ברשותו ובחזקתו ויעמדו לשימושו לשם , ועמידה בכל התחייבויות הספק על פי ההסכם

 ביצוע המטלות שנטל על עצמו, משך כל תקופת ההסכם.  

קשור לביצוע השירותים על פי הסכם זה, וכל פעולה הנלווית הוא ישתף פעולה עם המל"ג בכל ה .03
להם או כרוכה בהם, לרבות התחייבות לתקן ולשפר את כל הטעון תיקון ושיפור, מייד עם קבלת 
דרישתה הראשונה של המל"ג, והכל על אחריותו, על חשבונו ובלוח הזמנים הקצר ביותר 

 האפשרי.
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

תר ורישיון הדרושים )ככל שדרושים( לביצוע הוא אחראי להחזיק בידו וברשותו כל הי .00
השירותים נשוא הסכם זה וכל פעולה הכרוכה בהם. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוא 
מתחייב שלא לבצע פעולה כלשהי, אלא בכפוף לקבלת היתר ו/או רישיון הנדרשים כדין לשם 

 ביצועה.  

 ן כנדרשנסיובעל כישורים, כח אדם בהיקף ו , במשך כל תקופת ההתקשרות,עסיקהוא י .07
לאספקת השירותים ברמה הגבוהה ביותר לרבות באיכות הנדרשת ותוך עמידה בלוחות 

 הזמנים.

, לא יהיה רשאי להעביר לאחר את חובותיו או זכויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן הוא .00
 .אלא באישור המל"ג בכתב ומראש

 תקופת ההסכם

תקופת ההתקשרות הראשונה עם הספק תהיה החל מיום חתימת ההסכם על ידי המועצה ועד  .04
 "(. תקופת ההתקשרות הראשונה" -)להלן  ___________________ליום 

ההתקשרות הראשונה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי המל"ג תהיה רשאית להאריך את תקופת  .08
חמש שנים נוספות  עדבסה"כ לק ממנה ומדי שנה לתקופה של שנה או ח, ובהודעה מראש לספק

לעשות שימוש בזכות הברירה או בכל חלק  תרשאי"(. המל"ג תהיה זכות הברירה" -)להלן 
לפי שיקול דעתה ולרבות בכפוף למידת שביעות רצונה מהשירותים שנתקבלו בפועל ממנה, 

ראות כל דין אישור התקציב מדי שנה בשנה, להוה, לבכפוף לצרכיבהתאם להוראות מכרז זה, 
ולהוראות  והתקנות שהותקנו מכוחו 0997-לרבות הוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב

  סכם.הה

תוך בכל עת ב ה,או חלק הכול ההתקשרות עם הספק לסיומה,להביא את המל"ג תהיה רשאית  .06
, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה כלל ולספק ימים מראש 03בהתראה של ההתקשרות תקופת 

 טענה בעניין. לא תהא כל

הסכם ללא את הלבטל  תרשאי המל"גהיה ת -תחייבויות הספק של ה יסודיתבמקרה של הפרה  .02
מובהר כי אי שביעות רצון של המל"ג מרמת השירותים של הספק תהווה  התראה מוקדמת.

, וזאת אם לא תוקנה ההפרה כאמור בסעיף הפרה יסודית של הספק את התחייבויותיו כלפיה
 .ידי הספק-ם מדובר בהפרות חוזרות ונשנות שלא תוקנו עללהלן או א 07
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 לשלםהספק או חובה לפצות את יה עלחול , לא תהמל"גידי -בכל מקרה של ביטול ההסכם על .05
עד בפועל, עבור השירותים שסיפק  תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכםלו 

 . סעד לו תהיה זכאית המל"ג במקרה כזהמועד ההודעה בדבר ביטול ההסכם, וזאת בכפוף לכל ל

להשתמש  תרשאי המל"גהיה תהא הסיבה לכך אשר תהא, תבוטל ההסכם או הגיע לידי סיום,  .09
במסגרת  המל"ג,ידי הספק או עובדיו או הפועלים מטעמו עבור -שהוכנו על מידע או בכל מסמך

 מתן השירותים או לעניין ביצוע הסכם זה.

התקשרות עם הספק יעביר הספק באופן מסודר את כל שנדרש במידה והוחלט על הפסקת ה .73
 ספק החדש שייבחר ע"י המל"ג זאת על מנת לשמור על רצף שירותי וביטוחי תקין.מל"ג ו/או לל

 תמורהה

התמורה תשולם לספק בכפוף לנספח הצעת המחיר של הספק ולהוראות הסכם זה, ורק עבור  .70
  לשביעות רצון המועצה.שירותים או רכיבים שסופקו על ידיו 

תמורה נוספת כל שלם תלא  ל"גהמ. הוא סופיבהצעת המחיר של הספק,  , כאמורסכום התמורה .77
עבור השירותים המפורטים בהסכם זה, לא במהלך ביצוע השירותים ולא לאחר פקיעת תוקף 
הסכם זה, לא עבור ביצוע השירותים ולא בקשר להם או כל הנובע מהם, לא לספק ולא לכל 

  אדם אחר.

בסיום כל חודש, יגיש הספק לנציג המל"ג דו"ח ביצוע מפורט לגבי השירותים ו/או הרכיבים  .70
שחלף. לאחר שיאושר הדוח על ידי נציג המל"ג, הספק יגיש למל"ג חשבונית מס   בחודששסיפק 

תשלום שבהתאם להצעת המחיר הינו בדולרים ישולם  בהתאם לדוח המאושר לתשלום.
לשער הדולר היציג הידוע אשר פורסם ע"י בנק ישראל סמוך למועד הפקת בשקלים בהתאם 

 החשבונית.

יום מקבלת חשבונית המס  48המל"ג תבצע את התשלום בהעברה בנקאית לחשבון הספק תוך  .74
 לעיל. 03כאמור בסעיף 

לספק לא תהיינה כל דרישות או טענות כלפי המל"ג עקב עיכובים באישור דוח הביצוע, מסיבות  .78
חוסר פרטים בדוח ו/או קיומם של פרטים שאינם נכונים ו/או כל חוסר בכל מסמך אחר של 

שעות מרגע שהמל"ג הודיעה  45הקשור בדוח הביצוע, ככל שאלה לא תוקנו על ידי הספק בתוך 
 לספק עליהם.

 ליקויים ופגמים

תקן את קבעה המל"ג כי מתן השירותים אינו מתבצע כראוי, תהא קביעתה סופית ועל הספק  ל .76
 ידי המל"ג ולשביעות רצונה.-הטעון תיקון במועד שנקבע לכך על

לא תיקן הספק את הטעון תיקון בהקדם האפשרי, לפי דרישת המל"ג, אזי המל"ג תהא רשאית  .72
להעסיק אחר שיבצע את השירותים הנדרשים, וזאת מתוך התמורה המגיעה לספק על פי הסכם 

 מורה להשתלם להספק על פי הסכם  זה.זה וכל תשלום כאמור יקוזז מהתמורה הא

 ושמירה על סודיות ניגוד עניינים

הספק מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית שהיא,  .75
/או ומתן השירותים ע"פ הסכם זה, וכי אין הוא קשור עם להפריע לסתור או שיש בה כדי 

להתחייבויותיו  יין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחסמעורב, באופן ישיר או עקיף בכל ענ
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

סכם זה מלקחת חלק ו/או להיות המכוח הסכם זה. הספק מתחייב להימנע במשך כל תקופת 
 מעורב בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה

 ד ליועמ"ש המל"ג ולפעול בהתאם להנחיותיה.וככל שיתעורר מצב כזה עליו להודיע על כך מי

תכריע  - בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים .79
 .  ל"גמה של יועמ"ש הדעתחוות 

עקב או אגב נתינתם,             לספק כל חומר, מסמך או מידע הקשור במתן השירותים או שנמסר  .03
, והספק, עובדיו וכל הפועל ל"ג והיא בעלת הזכויות הבלעדיות בוהבלעדי של המ הרכושו הינ

המוסמכים לכך, כל חומר, מסמך  ל"גאינם  רשאים  למסור לאדם אחר, פרט לעובדי המ מטעמו
 או מידע הקשור במתן השירותים, וכן אינם רשאים לשמור לעצמם העתקים של כל חומר או

האמור בסעיף זה לא יחול על  .מל"גבכתב מאת בא כוח ה מסמך כאמור אלא בכפוף לאישור
מידע כאמור שהפך לנחלת הכלל, ובלבד שלא הפך לנחלת הכלל עקב הפרת הדין או עקב הפרת 

 מי מהתחייבויות הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו.

הספק אינו רשאי להשתמש בכל חומר שהגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה לצורך עבודות אחרות  .00
הפועל מטעמו לא ישתמשו  מי אוו לצורך אחר כלשהו. הספק אחראי לכך כי אף אחד מעובדיו א

 בכל מסמך או חומר כאמור.

כלשהם שהגיעו ר הספק אינו רשאי לפרסם, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, מידע, מסמך או חומ .07
  .ל"גהמציג  מנבקשר עם ביצוע הסכם זה או אגב ביצועו, אלא בכפוף לאישור בכתב  ולידיעת

לחוק   005 על הוראות הסכם זה ועל הספק, עובדיו וכל והפועלים מטעמו יחולו הוראות סעיף .00
 .0092-זהעונשין, תשל"

לא יחול על מידע ו/או חומר שזכויותיו נרכשו כדין על ידי הספק וכי  44עד  09האמור בסעיפים  .04
שיחול, בקשר עם השימוש  הוא בעל ההרשאה לעשות בהם שימוש וכי כל תשלום שיחול, ככל

 בהם יחול במלואו על הספק, בתקופת ההתקשרות לפי הסכם זה ובכל עת לאחריה. 

 קבלן עצמאי -הספק 

ובין הספק לבין  מל"גבין ה סיקמוסכם ומוצהר בין הצדדים כי אין ולא יהיו יחסי עובד ומע .08
ובדיו את השכר בהתאמה, הספק מחוייב לשלם לע או הפועלים מטעמו.המל"ג ועובדי הספק 

 והתשלומים המגיעים להם לפי כל דין. 

 -לגבי הספק, עובדיו או הפועלים מטעמו  תאחראי האינ ל"גמוסכם בזאת בין הצדדים כי המ .06
למי מהם תוך כדי מתן  באחריות כלשהי בגין מחלה, תאונת עבודה או כל נזק העלול להיגרם

 השירותים לפי הסכם זה או כתוצאה מביצועו.

 ביטוחנזיקין 

הספק יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שייגרמו לרכוש ו/או לציוד המשמשים אותו במתן  .02
 שירותים על פי הסכם זה ו/או לכל נזק שייגרם מהם.

הספק יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה או נזק, מכל סוג שהוא, וללא  .05
לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד ג' כלשהו  יוצא מהכלל, לגוף או לרכוש, שיגרמו למל"ג, ו/או

ו/או לספק ו/או לעובדיו של הספק ו/או למי מטעמו של הספק והכל בין אם במישרין ובין אם 
 בעקיפין כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

ם המגיע להם כדין הספק יפצה וישפה את המל"ג ו/או את הניזוקים, לפי הנסיבות, בכל תשלו .09
והוא משחרר את המל"ג ואת עובדיה ומי מטעמה מכל אחריות וחבות בגין כל תאונה ו/או חבלה 

 ו/או נזק שחל עליהם.

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי -מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על .43
קיום ביטוחים המצ"ב  פי כל דין. הספק מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור על-על

"(. עלות ביטוחים קיום על אישור" -להסכם כנספח ט' זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  )להלן
 הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחלו על הספק  בלבד.

הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על קיום ביטוחים,  .40
ישור של המל"ג או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד הנם מזעריים ואין בהם משום א

לביטוח. על הספק יהיה להסדיר ביטוח ולקבוע סכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על 
 מנת למנוע הפסד לו, למל"ג ולצד שלישי כלשהו.

בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הספק וקבלני המשנה מטעמו )ככל שאישר זאת הסכם זה(  .47
ר קשורים לנשוא ההסכם, יהיה סעיף בדבר וויתור על זכות תחלוף כלפי המל"ג וכל הבאים ואש

 מטעם המל"ג. 

הספק למל"ג את האישור על קיום ביטוחים  ימציא לתוקף זה הסכם כניסת לפני ימים 04 .40
ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח -כשהוא חתום על

 הרשומים בו. 

ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים, ימציא הספק למל"ג שוב  04 .44
את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת "אנו 

 מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:...". 

עם סיומה, ימציא הספק  למל"ג את במידה והספק יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או  .48
העתק האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד 

 לא הסתיימו העבודות וההתחייבויות נשוא ההסכם.

הספק ימשיך וירכוש ביטוח אחריות מקצועית גם לאחר תום ההתקשרות בין הצדדים ויחזיקו  .46
 בות על פי החוק.בתוקף כל עוד קיימת לו ח

בחתימתו על ההסכם מאשר הספק כי הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש על פי הסכם זה,  .42
 וימציא למל"ג את אישור עריכת ביטוחים במועד כפי שנקבע.

 הפרה של סעיף זה תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.  .45

אין משום מתן פטור מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל,  .49
כלשהו לספק  מאחריותו על פי הסכם זה, ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה 
לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי המל"ג  כאמור לעיל, אין בה 

 כדי להטיל על המל"ג  אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

ין הצדדים כי המל"ג תהיה רשאית לבדוק את האישור על קיום ביטוחים אך מוצהר ומוסכם ב .83
 לא תהיה חייבת לעשות כך .

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המל"ג תהיה רשאית לבקש מהספק לשנות או לתקן את האישור  .80
על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא 
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על המל"ג   אחריות כל תהווה 
 שהיא.  

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או אי  .87
 הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הספק בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך למל"ג. 

ם בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות הספק לבדו יהיה אחראי לנזקי .80
 העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי. סעיף זה מתייחס רק לכל הקשור להסכם זה.

הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים  .84
 בפוליסות. סעיף זה מתייחס רק לכל הקשור להסכם זה.

לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המל"ג  והבאים מטעמה הספק מצהיר כי  .88
בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק 

 כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.

יע את זכויותיו ו/או זכויות המל"ג והבאים הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפק .86
מטעמה, יהא הספק אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות ו/או 
טענות, כספיות או אחרות, כלפי המל"ג והבאים מטעמה והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה 

 כאמור כלפי המל"ג  והבאים מטעמה.

י המפורט לעיל במלואו או בחלקו, תהיה המל"ג זכאית, אך לא לא עמד הספק בהתחייבותו לפ .82
חייבת )וככל שתוכל( , לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הספק  ועל חשבונו ו/או 
לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המל"ג  לכל סעד אחר. הזכות 

 של ביטול הביטוח במהלך תקופת ההסכם .לערוך ביטוח במקומו של הספק תחול גם במקרה 

הוראות סעיף זה אינן גורעות מכל חיוב או התחייבות של הספק   שבהסכם זה או לפי כל דין  .85
ואין בהן כדי להטיל אחריות כלשהי על המל"ג בקשר לביטוחים שמחובתו של הספק לערוך לפי 

 ההסכם ו/או לפי דין.

 כללי

יתפרשו  על פי הסכם זה לא הבמימוש זכויותי מל"גי של השום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהו .89
 יתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.וכו

הספק מוותר בזאת על כל זכות לעיכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או מידע שנמסר לו  .63
 על ידי המל"ג לצורך ביצוע השירותים.

אחר שמגיע לה מהספק, בקשר  למל"ג זכות קיזוז של כל סכום שמגיע לספק ממנה עם כל סכום .60
  להסכם זה או לכל הסכם אחר ביניהם.

מוסכם בזה כי כל הודעה לפי הסכם זה תימסר מאת צד אחד למשנהו באופן אישי או בדואר  .67
שנתקבלה לאחר  תחשב -רשום בהתאם לכתובות הצדדים הנקובים בהסכם זה, ומשנמסרה כך 

תשמש ראייה לתאריך  הנושאת חותמת הדוארארבעה ימים מיום המסירה לבית הדואר, קבלה 
, או באמצעות מכשיר הפקסימיליה, ומשנמסרה כך תחשב שנתקבלה עם קבלת אישור המסירה

 מכשיר הפקסימיליה כי המסמכים אכן עברו בפקס וקבלת אישור טלפוני בע"פ מהצד המקבל.

 מס' הפקסימיליות של הצדדים הם:
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 ______________ -_____________  הספק   -המל"ג 

 : _________________________.אולצורך ביצוע הסכם זה ה ל"גהמ נציג .60

 _________________________הוא: נציג הספק לצורך ביצוע הסכם זה  .64

 החתימה: מורשיולראייה באו הצדדים על החתום באמצעות 

 הספק בשם המועצה 

 _______________________  ________________________ 
 )שם( )שם וחתימה( 

 

 _______________________  ________________________ 
 )שם( )שם וחתימה( 

 דין בישראל-דין, בעל רשיון לעריכת-עורךאישור של 

חברת היועץ המשפטי של רשיון ________, מס'  ,__________עו"ד ___________ ,אני הח"מ

 :, כימאשר בזאת "החברה"(, -__________________________________________ )להלן 

 פי מסמכיה ולפי כל דין.-החברה רשאית להתקשר לפי הסכם זה על .א

 ]שם ומספרי זהות[, החברהחתימה של הנחתם בפני ע"י מורשי  ההסכם .ב

 שהוסמכו לכך כדין.____________________, ___________________________, 

על  דרישתה של המועצה להשכלה גבוהה והמועצה מסתמכתכי אישור זה ניתן לפי  ,ידוע לי .ג

 זה. בהסכםאישורי זה כתנאי להתקשרות 

 ___________   _______________________   ________________________ 
 הדין-חתימה וחותמת של עורך הדין-עורךשמו של  תאריך 
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 סיונו של המציעפירוט נ : 'ונספח 

 הנספח למילוי כלליות הנחיות

  ,לצורך בחינת העמידה בתנאי הסף ולמתן ציוני האיכותבנספח זה על המציע לפרט את נסיונו .
 על המציע למלא את כל הפרטים הנדרשים בטבלאות שלהלן.

  רשאית, אך לא חייבת, לפנות ללקוחות המציע ו/או לכל גורם המועצה להשכלה גבוהה תהיה
אחר שיצוין על ידי המציע להלן לשם אימות הנתונים ולקבלת פרטים נוספים. כמו כן, תהא 
המועצה רשאית לדרוש מן המציע פירוט של נתונים נוספים למיצוי בחינת יכולותיו של המציע. 

 דרשו ממנו.המציע מתחייב לספק את כל הנתונים כפי שיי

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

"(, המציע" -__, שהוא המציע )להלן ______הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________
 TM1לתחזוקה של מערכת  02/30/1מספר דו שלבי מכרז פומבי המועצה בהמבקש להתקשר עם 

 .במועצה להשכלה גבוהה

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

 ותק של המציע .0

 8.0סעיף -, כרשום בתתTM1בתחזוקה של מערכות המציע עומד בדרישות הסף לנסיון 
 במפרט.

 :, לצורך הוכחה של עמידה בתנאי הסף ולמתן ציוני איכותמקבלי השירותיםפרוט של 

שם הגוף  מס.
מקבל 

 השירותים 

תאור מהות 
השירות שניתן 

 מטעם המציע

תחומי 
הפעילות 

של הלקוח 
 והיקפים

תאריך 
התחלה 
)חודש 
 ושנה(

תאריך 
סיום 

)חודש 
 ושנה(

אנשי קשר 0 
ממליצים )שם, 

תפקיד, מס. 
 טלפון נייד(

0.        

7.        

0.        

4.        

8.        

6.        

2.        

 
 )ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמדות דלעיל(.
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 :TM1תחזוקה של מערכות ממליצים על המציע מגופים, להם נתן שירותים של  .7

 מספרי טלפון ארגון ותפקיד שם ממליץ מס.

0.     

7.     

0.     

4.     

8.     

 

 אדם-כח .0

אדם בעל כישורים ומיומנות כנדרש במסמכי המכרז -המציע מתחייב, כי יעסיק כח 0.0
 ונספחיו.

 (:במפרט 1.1-ו 1.4)בהתאם לדרישות בסעיף  ראשון למתן השירותים מומחהפרטי  0.7

 _________________________________________________ : מומחההשם 

 ___________________________________ פרטי השכלה )תארים, קורסים(: 

עמידה בתנאי הסף , לצורך הוכחה של TM1בתחום התחזוקה של מערכות עבודות 
 ולמתן ציוני איכות:

שם הגוף מקבל  מס.
 השירותים 

תאור מהות 
שניתן  השירות

 מטעם המציע

תחומי 
הפעילות של 

הלקוח 
 והיקפים

תאריך 
התחלה 

)חודש 
 ושנה(

תאריך 
סיום 

)חודש 
 ושנה(

אנשי קשר 0 
ממליצים )שם, 

תפקיד, מס. 
 טלפון נייד(

0.        

7.        

0.        

4.        

8.        

 
 )ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש(
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 :TM1מגופים, להם נתן שירותים של תחזוקה של מערכות  המומחהממליצים על 

 מספרי טלפון ארגון ותפקיד שם ממליץ מס.

0.     

7.     

0.     

4.     

8.     

 

המעידות על השכלה  ,קורות חיים מפורטים, העתקים של תעודותלנספח זה יש לצרף 
ומסמכים נוספים לגביו, ככל שהם רלבנטיים להערכה של , עבר שהמועמד ,וקורסים

 נסיונו, של כישוריו ושל המיומנויות שלו.

 במפרט(: 1.1-ו 1.4שני למתן השירותים )בהתאם לדרישות בסעיף  מומחהפרטי  0.0

 _________________________________________________ : המומחהשם 

 ___________________________________ פרטי השכלה )תארים, קורסים(: 

 :TM1בתחום התחזוקה של מערכות עבודות 

שם הגוף מקבל  מס.
 השירותים 

תאור מהות 
שניתן  השירות

 מטעם המציע

תחומי 
הפעילות של 

הלקוח 
 והיקפים

תאריך 
התחלה 

)חודש 
 ושנה(

תאריך 
סיום 

)חודש 
 ושנה(

אנשי קשר 0 
ממליצים )שם, 

תפקיד, מס. 
 טלפון נייד(

0.        

7.        

0.        

4.        

8.        

 
 )ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש(
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 :TM1מגופים, להם נתן שירותים של תחזוקה של מערכות  מומחהממליצים על 

 מספרי טלפון ארגון ותפקיד שם ממליץ מס.

0.     

7.     

0.     

4.     

8.     

 

המעידות על השכלה  ,קורות חיים מפורטים, העתקים של תעודותלנספח זה יש לצרף 
רלבנטיים להערכה של ומסמכים נוספים לגביו, ככל שהם , עבר שהמועמד ,וקורסים

 נסיונו, של כישוריו ושל המיומנויות שלו.

בתחום  TM1הרכב כח האדם בחברה הרלבנטי לשירותים המוצעים )מומחי תאור של  0.4
 התשתיות, פתוח, אינטגרציה, הדרכה וכן מנהלי פרויקטים, יועצי מחשוב וכיוצ"ב(.

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 )ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש(.

 חברהפרופיל  .4

המציע מתבקש לצרף פרופיל חברה, למתן ידע כללי על החברה, מספר שנות קיומה, תחומי 
 ההתמחות שלה וכיוצ"ב.
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

הנני מצהיר, כי שמי הוא ____________________, כי החתימה, המופיעה בשולי גליון זה, היא 
 חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת.

 ___________   _______________________   ________________________ 
 המצהירחתימתו של  שמו של המצהיר תאריך 

 דין-עורךאישור 

אני הח"מ, עו"ד __________________, מרחוב ___________________________, בישוב 

__________________, מאשר בזאת, כי ביום ______________, התייצב/ה בפני מר/גב' 

________________________, שהזדהה/תה לפי תעודת זהות מס. _________________ / 

לי אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים  המוכר/ת

 ירו/ה וחתם/מה עליו.צההקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את ת

 ___________________________________   _____________________________ 
 דין-מס. רשיון לעריכת הדין-שמו של עורך 

 ___________   _______________________   ________________________ 
 הדין-חותמת של עורך הדין-חתימה של עורך תאריך 
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 בדבר העדר ניגוד עניינים התחייבות :ז'נספח 

מר/גב' _____________ ת"ז -אנו הח"מ, מר/גב' _______________, ת"ז  ____________  ו

______________ מורשי החתימה של המציע/המציע, לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת 

 בכתב, כדלקמן:וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים 

 ע"מאנו מוסמכים להצהיר כאמור להלן בשם המציע __________________ ח"פ/ .0

 TM1לתחזוקה של מערכת  102/30/מספר דו שלבי  מכרז פומבי__________________ 

 "( ולהתחייב בשמו. המכרז" -)להלן  במועצה להשכלה גבוהה

מציע מתחייב ומצהיר כי הוא איננו מצוי במצב של ניגוד עניינים ו/או במצב של חשש לניגוד ה .7

 ו/או עם מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל. המועצהעניינים כלשהו עם 

 ואסיפה מנהל ועד) בו המנהלים המוסדות לחברי או/ו בו המשרה לנושאי או/ו למציע אין .0

 אחר או כלכלי עניין כל, מאלו אחד כל של ראשונה מדרגה משפחתם לבני לרבות(, כללית

 המכרז נשוא והשירותים המכרז עם עניינים לניגוד בחשש או עניינים בניגוד לעמוד העלול

 .לעיל 7 בסעיף לאמור מעבר גם, כזה עניינים לניגוד חשש ליצור או, ל"הנ

ניגוד עניינים כאמור, או  נולידיעת יובאכאמור,  נועוד, כי אם במהלך עבודת יםמתחייב ונא .4

ונפעל  ללא דיחויליועצת המשפטית של המועצה ודיע עליו נליצור חשש לניגוד עניינים כזה, 

 .בהתאם להוראותיה

 זה שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהירנו דלעיל אמת. .8

 ולראיה באנו על החתום:

 ___________   _______________________   ________________________ 
 חתימה שם מורשה חתימה תאריך 

 ___________   _______________________   ________________________ 
 מהחתי שם מורשה חתימה תאריך 
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 אישור

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיעו בפני, עו"ד ______________, במשרדי ברחוב 

__________________, מר/גב'______________ ומר/גב' _____________, שזיהו עצמם על 

ידי תעודת זהות מספר ____________ ומספר _____________ )בהתאמה( המוסמכים לחתום 

בהליך ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת  על ההצעה

צהרתם דלעיל וחתמו וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות ה

 עליה בפני.

 ___________________________________   _____________________________ 
 דין-מס. רשיון לעריכת הדין-שמו של עורך 

 ___________   _______________________   ________________________ 
 הדין-עורךחותמת של  הדין-חתימה של עורך תאריך 
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 התחייבות בדבר שמירה על סודיות ח': נספח

 כללי א.

)להלן: "חוק העונשין"( קובע הוראות בדבר החובות  0922 –חוק העונשין, תשל"ז  .0 
הקשורות בשמירת סודות רשמיים ובשמירת ידיעות המגיעות לידיעתו של אזרח בכלל 
ושל אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח 

 )נוסח משולב( בפרט. 0985

, קובע כי המל"ג תהא גוף 0985 –גבוהה, תשי"ח להשכלה  המועצהב' לחוק  0סעיף  .7 
 . לב[נוסח משו] 0985( לחוק מבקר המדינה, תשי"ח 6)9מבוקר כמשמעו בסעיף 

לחוק העונשין, משמעות מיוחדת לגבי אדם שהינו בעל חוזה עם המדינה או  005לסעיף  .0 
רשמיות שהגיעו עם גוף מבוקר כמל"ג, מאחר והוא קובע הוראות בדבר מסירת ידיעות 

לבעל החוזה בתוקף תפקידו וההתקשרות עם המל"ג, ו/או התרשלות בשמירתן 
 ים על הוראות אלה.רובהחזקתו, והוא מטיל עונשים חמורים על העוב

 )א( לחוק העונשין קובע: 005סעיף  .4 

היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר  (א)  
, ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד [נוסח משולב] 0985 –המדינה, תשי"ח 

ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה 
 כאמור לאדם שלא היה מסומך לקבלה, דינו מאסר שנה אחת.

לרבות מי שהועסק כעבוד או נותן שירותים, לשם  –בסעיף זה "בעל החוזה"  (ב)
א זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ביצוע החוזה; ואולם תה

 התחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב".

 "ידיעה" .ב

 ככוללת:העונשין לחוק  009סעיף ב"ידיעה" מוגדרת  .8 

לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תבנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ  – ""ידיעה  
 או חלק מהם המכילים ידיעה או עשויים לשמש מקור לידיעה;

איסור מסירת "ידיעה" שהגיעה לבעל החוזה עקב ביצוע החוזה, אינו חל איפוא על   
מסירת כל ידיעה וקא, ואפילו לא רק על ידיעה חשובה. האיסור חל על וידיעה סודית ד

 שבעל החוזה קיבל עקב ביצוע החוזה, מאיזה סוג שהוא כמוגדר לעיל.

 "סמכות למסירת ידיעה" .ג

בעל חוזה רשאי למסור ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע החוזה רק אם הוסמך כדין  .2 
למסור אותה, ובתנאי נוסף שהוא מוסר אותה לאדם המוסמך לקבלה. הוראה זו חלה 

 החוזה גם לאחר תום החוזה.על בעל 

או עובד  –סמכות למסור ידיעה יכולה להינתן במפורש או מכללא, הסמיכה המל"ג  .5 
במפורש בעל חוזה למסור ידיעה מסויימת או ידיעות מסוג מסויים, הרי אין  –בשמה 

עבירה בעצם מסירת הידיעה. כמו כן, גוררת על פי רוב עצם הטלת התפקיד על בעל 
ה המקבל זהחוזה גם סמכות למסור ידיעות. כגון סמכותו של דובר המל"ג או בעל חו

ינים עליו למסרם לעובדים אחרים יידיעות שהגיעו אליו בתוקף תפקידו ושמטבע הענ
ור. במסגרת זו מותרת גם מסירת ידיעה על הוראה חדשה על ידי בעל בבמל"ג או לצי

החוזה  שקבע אותה. כן מוסמך בעל החוזה למסור ידיעות לעובדי המל"ג שהוכפפו לו 
והמוסמכים למסור ידיעות לעובדי מל"ג אחרים. כל סמכות לסמור ידיעות כנ"ל קיימת 

 א אלא אם נשללה במפורש.מכלל

 "סמכות לקבלת ידיעה" .ד
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 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

בעל חוזה שיש לו "סמכות כדין" למסור ידיעה, אינו רשאי למסרה לכל אדם. החוק  .9 
מתיר למסור ידיעה רק לאדם המוסמך לקבלה. כאן יש להבדיל בין מסירת ידיעות 

לצרכי עבודתו בפנים ובין מסירתן החוצה. עובד מל"ג מוסמך לקבל כל ידיעה הדרושה 
 משרדובין ב משרדד מל"ג אחר, בין באותו בולמילוי תפקידו. אין למסור ידיעה לעו

עה לצרכי עבודתו ומילוי יאחר אם אין אותו עובד מוסמך או חייב לקבל את היד
 תפקידו. 

 ישנן. ידיעות לקבל המוסמכים האנשים מספר קטן המדינה לשירות או ג"למל מחוץ .03 
 הקשורה ידיעה כל כגון, לציבור שתימסרנה כדי נוצרו ברייתן שמטבע ידיעות כמובן
 אדם בני סוג או מסוים שאדם ידיעות ישנן כן כמו. הרחב לציבור כללי שירות במתן

 מוגדר שירותים לנותן המוסמכים האנשים מספר אז אולם, שירותים לנותן זכאים
 .בהוראות כלל בדרך נקבע והוא, ומוגבל

לעיל מסתבר כי הסמכות למסור ידיעה שונה ממקרה למקרה, ובעל חוזה  מכל הנאמר .00 
אשר עומד בפני הצורך למסור ידיעה, חייב לשקול בזהירות רבה אם אמנם הוא מוסמך 
למסור את הידיעה, ואם האדם לו הוא עומד למסור אותה אמנם מוסמך לקבלה, 

ו/או מחוץ לשירות  ומשנה זהירות דרושה כאשר מדובר במסירת ידיעה מחוץ למל"ג
 המדינה.

 

 מאשר יותר ידיעות לקבל מוסמך אינו, עיתונאי היותו בתוקף, עיתונאי כי להדגיש יש
 לכך הוסמכו לעיתונאי ידיעות מסירת לצורך. שירותים לנותן זכאי הרחב הציבור

 .המל"ג ל"מנכ ידי על עובדים ג"במל

 

, וכי נהירות לי עילבזה כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט ל מתחייבאני 

 . 0922 -התשל"ז ,לחוק העונשין 005מכוח סעיף  יחובותי

 

_______________ 

 תאריך

_______________ 

 חתימה

 

  



 

עמוד  docx.נוסח סופי - TM1  30-7302מכרז לתחזוקה של מערכת  TM1מכרז לתחזוקה של מערכת 
 עמודים 85, מתוך 87

 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 אישור עריכת ביטוחים ט':נספח 

 לכבוד

 להשכלה גבוהה  המועצה

 )  להלן :  "המועצה"  (   

 אישור על קיום ביטוחים של ___________הנדון: 

 מספר ח.פ _______________________  )להלן "הספק"(

התאם לרשיונות ב  TM1לתחזוקה של תוכנת  02/30/1מספר דו שלבי למכרז פומבי בקשר 

 במועצה להשכלה גבוהה "TM1השימוש בתוכנה ושירותי מומחים למערכת ה

לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הספק את אנו הח"מ __________חברה 

 הביטוחים להלן:

אחריותו המקצועית של הספק כלפי  הפוליסה מבטחת את  . מקצועית אחריות לביטוח פוליסה

אחד ובמצטבר במשך  למקרה  ₪ 7,333,333 המועצה וצד שלישי כלשהו  בגבולות אחריות של 

 .תקופת הביטוח

אין כל חריג או סייג בגין אובדן מידע ומסמכים , עיכוב או השהיה עקב מעשה או מחדל  בפוליסה

אם הפוליסה תבוטל או לא תחודש תחול תקופת גילוי של שישה חודשים .   או טעות או השמטה.

 . ₪  63,333ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך  

מועצה לרבות ממלאי תפקידים בגין מעשה או מחדל על פי פוליסה זו מורחב לשפות את ה הביטוח

או טעות או השמטה של הספק ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד 

 הפוליסה אינה מכסה תביעות של הספק כלפי המועצה.עבור כל אחד מהמבוטחים על פי ביטוח זה. 

 מורחב הביטוח עובדיו. כלפי הספק חבות ת את . הפוליסה מבטח מעבידים אחריות לביטוח פוליסה

 .הספק ידי על מהמועסקים מי של כמעביד יחשבתו במידה המועצה את לשפות

צד שלישי  כלפי הספק חבות . הפוליסה מבטחת את  שלישי צד כלפי אחריות לביטוח פוליסה

 . הביטוח תקופת במשך ובמצטבר למקרה  ₪ 0,333,333  של אחריות בגבולות

 המועצה את לכלול מורחב המבוטח שם,  לאומי לביטוח המוסד של שיבוב תביעות מכסה זה ביטוח

 אחד כל עבור בנפרד נערך כאילו הביטוח יחשב לפיו צולבת אחריות לסעיף ובכפוף מטעמה והבאים

 . זה ביטוח פי על מהמבוטחים

  



 

עמוד  docx.נוסח סופי - TM1  30-7302מכרז לתחזוקה של מערכת  TM1מכרז לתחזוקה של מערכת 
 עמודים 85, מתוך 80

 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 :לעיל לפוליסות בהתייחס

ידי המועצה ואנו מוותרים על כל טענה -נערך עלהפוליסות דלעיל קודמת לכל ביטוח אשר  .0

 .) טענת ביטוח כפל (  ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה

בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח, אלא אם  .7

 יום מראש. 63לפחות  המועצהתישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי 

 .בלבד הספק על חלות פרמיות ותשלום עצמיות השתתפויות .0

 אדם כלפי יחול לא הוויתור. המטעמ והבאים המועצה כלפי התחלוף זכות על מוותרים אנו .4

 .בזדון נזק שביצע

 אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.

 בכבוד רב,

 _________________________ הביטוח חברת שם

 ______________       ____________     ___________           _________________ 

 המבטח וחותמת חתימת   החותם תפקיד    החותם שם    תאריך

 רשימת הפוליסות מתאריך עד תאריך 'מס פוליסה

 ביטוח צד שלישי   

 מעבידים אחריות ביטוח   

 אחריות מקצועית  ביטוח   

 

 פרטי סוכן הביטוח:

 שם _____________;  כתובת ________________;  טלפון ____________
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 עמודים 85, מתוך 84

 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך 'מס פוליסה

 ביטוח צד שלישי   

 מעבידים אחריות ביטוח   

 אחריות מקצועית  ביטוח   

 

 בכבוד רב,

 _______________________________________________________ שם חברת הביטוח: 

 ____________________ , תפקיד החותם:  _________________________ שם החותם: 

 _________________________ , חתימה וחותמת:  _______________________ תאריך: 



 

עמוד  docx.נוסח סופי - TM1  30-7302מכרז לתחזוקה של מערכת  TM1מכרז לתחזוקה של מערכת 
 עמודים 85, מתוך 88

 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 מורשי חתימה מטעם המציע :'נספח י

 לכבוד 

 המועצה להשכלה גבוהה

 מורשי חתימה הנדון: אישור 

הנני עורך הדין של )שם המציע( __________________________ מס' רישום 

לתחזוקה של  102/30/מספר דו שלבי  למכרז פומבי"המציע"(   -______________ )להלן 

 .  "המכרז"( -)להלן  במועצה להשכלה גבוהה TM1מערכת 

 כעורך הדין של המציע הנני מאשר כדלקמן:

אשר חתימתם מחייבת את המציע לצורך הגשת הצעה למכרז, מורשי החתימה של המציע,  .0

 הינם אלה:

 
 ,ביחד עם0לבדומר/גב' _____________ ת"ז _____________ דוגמת חתימה ____________ 

 
 ,ביחד עם0לבדומר/גב' _____________ ת"ז _____________ דוגמת חתימה ____________ 

 
 ,ביחד עם0לבדומר/גב' _____________ ת"ז _____________ דוגמת חתימה ____________ 

 
 ביחד עם0ללא חותמת המציע )מחק את המיותר(.

 
החתימה על גבי הצעת המציע למכרז הינה חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין,  .7

תו למכרז ובהסכם לרבות לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז, בהצע

 שבגדר מסמכי המכרז.

 התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין. .0

 ___________________________________   _____________________________ 
 דין-מס. רשיון לעריכת הדין-שמו של עורך 

 ___________   _______________________   ________________________ 
 הדין-חותמת של עורך הדין-חתימה של עורך תאריך 
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 עמודים 85, מתוך 86

 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 קנין זכויות בדבר הצהרה :אי" נספח

אני, ________________, החתום/מה מטה, נותן/נת תצהיר זה בשם __________________, 
 -)להלן  המועצה להשכלה גבוהה"המציע"(, המבקש להתקשר עם  -שהוא המציע )להלן 

במועצה  TM1לתחזוקה של מערכת  102/30/מספר דו שלבי  מכרז פומבי"(, לפי המועצה"
 "(.המכרז" -)להלן  להשכלה גבוהה

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

אני מצהיר/ה, כי כל זכויות הקנין בתוצרים, שיפותחו ויוכנו במהלך אספקתם של השירותים לפי 
 למועצהוכי אין ולא יהיה באספקה של השירותים  המועצהמכרז זה, יהיו בבעלותם הבלעדית של 

 כויות רוחניות או קניניות של צד שלישי כלשהו.או השימוש בהם ע"י החברה, הפרה של ז

אני מצהיר/ה ,כי זכויות הקנין בחלק מן התוצרים או השירותים הבאים או בכולם שייכות לצד 
 שלישי:

0.  ________________________________________________________________ 

7.  ________________________________________________________________ 

0.  ________________________________________________________________ 

4.  ________________________________________________________________ 

אישורים מאת הצד השלישי כאמור בדבר זכותי להציע לחברה תוצרים או שירותים אלו מצורפים 
 בזאת.

בכל מקרה של תביעה של צד שלישי, הקשורה בזכויות  המועצהת אני מצהיר/ה, כי אשפה א
 שבתוצרים ובשירותים שיסופקו.

 ____________________________________________________________ שם המציע: 

 _____________________________________________ : מספר חברה / שותפות / עמותה

 __________________________ , תפקיד:  _________________________ שם החותם: 

 _________________________ , חתימה וחותמת:  _______________________ תאריך: 

  



 

עמוד  docx.נוסח סופי - TM1  30-7302מכרז לתחזוקה של מערכת  TM1מכרז לתחזוקה של מערכת 
 עמודים 85, מתוך 82

 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 כנדרש סוציאליים ותשלומים כחוק מינימום שכר תשלום על תצהיר -י"ב  נספח

 המציעהצהרתו של 

 ,______________________________________________ המציע ,אניכי  ,הריני להצהיר
מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים  בקביעות בשנה האחרונה, לכל עובדי כמתחייב מתישיל

עלי, ובכל מקרה לא פחות משכר ככל שהם חלים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עלי, 
 .סוציאליים כנדרש ותשלומיםמינימום כחוק 

 ____________________________________________________________ שם המציע: 

 ________________________________________ : חברה / שותפות / עמותהזהות / מספר 

 __________________________ , תפקיד:  _________________________ שם החותם: 

 _________________________ , חתימה וחותמת:  _______________________ תאריך: 

 דין-חתימה של עורך

 ___________________________________   _____________________________ 
 דין-מס. רשיון לעריכת הדין-שמו של עורך 

 ___________   _______________________   ________________________ 
 הדין-חותמת של עורך הדין-חתימה של עורך תאריך 
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 עמודים 85, מתוך 85

 -חתימת המציע:______________  תאריך: ____________

 שכר ותשלום זרים עובדים העסקת בגין הרשעות העדר בדבר הצהרה - גי" נספח

 מינימום

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

שמספרו _______________,  ,______________________נני נותן תצהיר זה בשם _____ה
 מכרז פומבי, לפי המועצה להשכלה גבוהההמבקש להתקשר עם  ,("המציע" -)להלן שהוא המציע 

. "(.המכרז" -)להלן  במועצה להשכלה גבוהה TM1לתחזוקה של מערכת  102/30/מספר דו שלבי 
 אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 - וק עסקאות גופים ציבוריים התשל"וחהגדרתו בכ "בעל זיקה"מונח השמעותו של מתצהירי זה, ב
כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה  ,אני מאשר/ת .("חוק עסקאות גופים ציבוריים" -להלן ) 0926

 .וכי אני מבין/ה אותו

 .מציע הינו תאגיד, הרשום בישראלה

 בעיגול את הסעיף המתאים( 0להקיף)חובה לסמן

לפי חוק עובדים יותר משתי עבירות ב ,בפסק דין חלוט לא הורשעו ואליהמציע ובעל זיקה  .0
 -וחוק שכר מינימום, עד למועד האחרון להגשת ההצעות מטעם המציע למכרז )להלן  זרים

 "(.מועד ההגשה"

 עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותרחלוט,  דין בפסק הורשעו אליו זיקה בעל או המציע .7
 למועד ועד האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה וחלפה מינימום שכר וחוק זרים

 .ההגשה

 עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותרחלוט,  דין בפסק הורשעו אליו זיקה בעל או המציע .0
 למועד ועד האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה ולא המינימום שכר חוק זרים

 .ההגשה

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 ___________   _______________________   ________________________ 
 חתימתו של המצהיר שמו של המצהיר תאריך 

 אישור

, בישוב _______________מרחוב ____________ ,__________________אני הח"מ, עו"ד 

מר/גב' התייצב/ה בפני ___, ________ביום ___כי  ,מאשר בזאת__________________, 

/  _________________שהזדהה/תה לפי תעודת זהות מס. , ________________________

המוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תהצירו/ה וחתם/מה עליו.

 ___________________________________   _____________________________ 
 דין-שיון לעריכתמס. ר הדין-שמו של עורך 

 ___________   _______________________   ________________________ 
 הדין-חותמת של עורך הדין-חתימה של עורך תאריך 


