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מתוצרת  IP מרכזיית ה של תחזוקשירות ואספקת ל
Avaya עבור המועצה להשכלה גבוהה 

 

 רקע .1

שירות אספקת "( מזמינה בזאת הצעות להמועצה" –המועצה להשכלה גבוהה )להלן  .1.1

אצלה מותקנת ר שא"( המרכזייה" –להלן ) AVAYAמתוצרת  IPמרכזיית לותחזוקת 
תחזוקת המרכזייה שירות ולת והמועצה מעוניינת לקבל הצע. 2012 ספטמברחודש מ

 2017בינואר   13מיום החל 

התיאור המלא של המערכת המותקנת במועצה, אשר לה נדרש השירות והתחזוקה,  .1.2
המפרט הטכני  – בנספח ג'וכן פירוט של כל השירותים הנדרשים למועצה מפורטים 

 ונספח השירותים.
 

 קובעים למכרז זה:ריכוז מועדים  .2

 27.10.2016 המכרזפרסום מועד 

 10:00בשעה  8.11.2016 סיור מציעים במשרדי המועצה

 15.11.2016 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה 

 24.11.2016 מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה

  16:00עד השעה  1.12.2016 מועד אחרון להגשת הצעות

 האחרון להגשת הצעותימים מהמועד  180 תוקף ההצעה

התאמה בין התאריכים המפורטים בטבלה זו ובין מועדים אחרים המפורטים בגוף -במקרה של אי
מובהר כי חוסר לא יתפרש  קובעים התאריכים המפורטים בטבלה זו. -מסמכי המכרז או בנספחיו 

 .התאמה-כאי

 

 לשון הפנייה ומסמכי המכרז .3
מכרז זה מופנית לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחות ההזמנה להציע הצעות על פי מסמכי 

 בלבד נרשמה הפניה בלשון זכר.

 

 תקופת ההתקשרות .4

חתימת  החל מיום לשנה תקופת ההתקשרות הראשונה עם הספק הזוכה תהיה .1.1
 .ההסכם על ידי המועצה



כמפורט בהסכם ההתקשרות, המועצה תהיה רשאית להאריך את תקופת  .1.2
 שנים.  5ההתקשרות הראשונה לתקופה או תקופות נוספות שלא יעלו בסה"כ על 

 –מובהר, כי בכל שלב של תקופת ההתקשרות, על הארכותיה )ככל שתהיינה( 
 המועצה תהיה רשאית להחליט כי כוונתה להחליף את המרכזייה הקיימת באחרת

 ולפעול לצורך החלפתה כאמור ולספק לא תהיה כל טענה בשל כך כלפי המועצה.
 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז זה -תנאי סף  .5

כל התנאים המפורטים להלן הינם תנאי סף מצטברים, הכרחיים ויסודיים. הצעה אשר לא 
 תיפסל.  -מהתנאים המפורטים להלן  איזהתענה על 

במפורש אחרת במסמכי המכרז, חובה על המציע לעמוד בעצמו, מודגש כי, ככל שלא נקבע 
 אחר מטעמו, בכל תנאי הסף.כל אחד ולא באמצעות 

 לא תותר הגשת הצעות במשותף. 

  אלה תנאי הסף:

  .או עוסק מורשה תאגיד ישראלי רשום כדין בישראלהוא המציע  .5.1

במועצה לפתרון הקיים  Avayaהמציע הוא ספק שירות מורשה מטעם חברת  .5.2
 להשכלה גבוהה.

השנים  (5חמש ) רצופות לפחות, בתקופה של שנים  5בעל ניסיון מוכח של  המציע .5.5
בשירות ותחזוקה של , האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז

 10מרכזייה כמו זו הנדרשת למועצה ושמאפייניה מפורטים במפרט הטכני עבור 
 . לקוחות לפחות

  בסיור מציעים במשרדי המועצה.המציע השתתף  .5.1

  1976 -על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו בתוקף ועל שמואישורים למציע  .5.5
  .במקוראישור ניכוי מס ו

 מסמכי ההצעה .6

 המסמכים הבאים:להצעתו את כל המציע יצרף 

 . כי המציע הינו ספק מורשה שלה Avayaאישור מחברת  .6.1

, אישור תעודת התאגדותהעתק מתאים למקור של  -ככל שהמציע הוא תאגיד  .6.2
עדכני מהרשם ופלט מלא ו עו"ד/רו"ח המעיד על כך שהמציע הינו תאגיד פעיל,

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

 ע. אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי החתימה המוסמכים לחייב בחתימתם את המצי .6.5

 לעיל.    5.5פירוט לקוחות המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סעיף  .6.1

 לעיל. 5.2מקור או העתק מתאים למקור של האישור הנדרש בסעיף  .6.5

מורשי ידי -כל מסמכי המכרז, לרבות נספחיו, כשהם חתומים בכל עמוד על .6.6
 .וחותמת המציעהמציע החתימה של 

בכל עמוד וחותמת המציע כשהוא חתום בראשי תיבות  ,הסכם ההתקשרות .6.7
 ובחתימה מלאה בעמוד האחרון להסכם, על ידי מורשי החתימה של המציע.

ידי -עלכל מסמכי ההבהרות והנספחים להם, ככל שהיו, כשהם חתומים בכל עמוד  .6.6
 .וחותמת המציעהמציע מורשי החתימה של 

 2002-(, התשס"ג15על מציע העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת מכרזים )מספר  .6.9
לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר לפיו המציע הוא עסק הוא 

 ., כהגדרתם בחוקבשליטת אישה



 כל מסמך אחר בהתאם להוראות המכרז ו/או המועצה.  .6.10

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

 

 שלבי תהליך בחינת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה .7

, אשר סכום הציונים ההצעה הזוכה תבחר בהתחשב באמות מידה של מחיר ואיכות ההצעה
 על פי הפירוט להלן: נקודות, 100למדדים אלו לא יעלה על 

לעיל על תתי  5 תנאי הסף המפורטים בסעיףבההצעות עמידת תיבדק  - שלב ראשון .9.1
 שלב השני.תעבורנה להצעות שתעמודנה בתנאי הסף רק סעיפיו. 

בסעיף ינתן ניקוד איכות לכל הצעה, בהתאם לאמות המידה המפורטות י - שנישלב  .9.2
 מהציון הסופי. 25%, אשר יהווה להלן 6

בהתאם לקבוע בסעיף  -מהציון הסופי   75%בחינת ההצעה הכספית,  - שלישי שלב .9.5
 להלן. 9

שקלול ציוני האיכות וציון המחיר ובחירת הזוכה, בהתאם לקבוע  - שלב רביעי .9.1
 להלן.  10בסעיף 

 

 ניקוד האיכות  .8

 נקודות 15עד  - רצון של לקוחות המציע שביעות .8.1

מבין לקוחות המציע, כפי שהוצגו על ידיו לצורך  5-המועצה תפנה ל .6.1.1
ותציג בפניו את  או בנספח הממליצים, הוכחת עמידתו בתנאי הסף

למועצה שיקול  למכרז. 'יהשאלות המפורטות בשאלון המצורף כנספח 
דעת מוחלט באשר ללקוח או ממליץ של המציע אליו היא תפנה לצורך 

 . מילוי השאלון

ככל שאחד מבין לקוחות המציע הוא המועצה, היא תהיה רשאית  .6.1.2
 לבחור בעצמה כאחד הלקוחות ולנקד את השאלון.

 נקודות.   5ון יוכל לצבור המציע עד בגין כל שאל .6.1.5

 

 - "GOLD PARTNER" "PLATINUM PARTNER" היותו של המציע במעמד של .8.2
 נקודות 10עד 

 Avayaמורשה מטעם חברת מציע שיציג אישור לפיו הוא ספק  .6.2.1
 . נקודות 1יקבל עוד  - "GOLD PARTNER"במעמד של 

 Avayaמציע שיציג אישור לפיו הוא ספק מורשה מטעם חברת  .6.2.2
 . נקודות 6יקבל עוד  - "PLATINUM PARTNER"במעמד של 

 

 ניקוד הצעת המחיר .9

את ניקוד האיכות הגבוה ביותר יעברו לשלב  נהקבלתש( ההצעות 5רק שלוש ) .9.1
 . "(ההצעות המובילות" -השלישי, של ניקוד ההצעה הכספית )להלן 

השלישי ואלו לשלב  ןלוהצעות, תעבורנה כ 5-פחות מ השנישלב יעברו את ככל ש .9.2
 . תיקראנה "ההצעות המובילות"

חרף האמור, ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( להחליט כי הצעות  .9.5
 .השלישינקודות לא תעבורנה לשלב  70-פחות משל שקיבלו ניקוד איכות 

הצעות המחיר ינוקדו באופן יחסי, בהתאם לפירוט הניקוד שלהלן, כך שלגבי כל  .9.1
יר, הצעת המחיר הזולה ביותר תקבל את מלוא הניקוד סעיף של הצעת המח-תת

 ויתר ההצעות ינוקדו ביחס אליה: 



 65עד  -מתן שירות ותחזוקה למרכזייה עבור לשנה בגין הצעת המחיר  .9.1.1
 נקודות; 

בגין הצעת המחיר עבור עלות שעת טכנאי לשירותים נוספים שאינם  .9.1.2
 נקודות;  7.5עד  -כלולים בהסכם השירות 

המחיר עבור עלות שעת מהנדס לשירותים נוספים שאינם בגין הצעת  .9.1.5
 נקודות. 7.5עד  -כלולים בהסכם השירות 

 

   שקלול ציוני האיכות וציון המחיר .10

 נתוני המחיר והאיכות יעשה כדלקמן:  שקלול .10.1

 9בהתאם לסעיף ציון מחיר )+  0.25*לעיל( 6בהתאם לסעיף ציון איכות )        
  .0.75*לעיל(

לעיל יהיה  10.1 החל, המציע שיזכה בציון המקסימלי בהתאם לסעיףבכפוף לדין  .10.2
 הספק הזוכה.

 זהה, משוקללת תוצאה מספר הצעות יקבלו התוצאות שקלול לאחר בו במקרה .10.5
 שזכתה ההצעה תיבחר אז, לעיל 10.1ביותר בהתאם לסעיף  הגבוהה התוצאה שהיא
ון זהה לחלוטין ככל שתתקבלנה הצעות בעלות צי .יותר הגבוה האיכות בציון

   )איכות ומחיר( תערך ביניהן הגרלה לבחירת הזוכה.

 שתי קיבלו אם, התוצאות שקלול לאחר, חובת המכרזים חוק פי על כי יובהר .10.1
 מן ואחת, ביותר הגבוהה התוצאה שהיא זהה משוקללת תוצאה יותר או הצעות

 ובלבד במכרז כזוכה האמורה ההצעה תיבחר, אישה בשליטת עסק היא ההצעות
 .לעיל כמפורט" תצהיר" -ו" אישור, "הגשתה בעת לה שצורף

 

 אופן הגשת ההצעות במכרז  .11

 מיילעל מציע המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט לשלוח לכתובת ה חובה .11.1
Mechrazim@che.org.il  את פרטיו המלאים בטופס פרטי המציע המצורף

 דואר האלקטרונילמסמכי המכרז. הטפסים המתקבלים ב א'כנספח ומסומן 
שיעדכנו את המציעים הפוטנציאליים בדבר  הרלבנטייםמועברים לטיפול הגורמים 

 לשלוח שלא מתבקשים הפוטנציאליים המציעיםענייני המכרז, ככל שיש בכך צורך. 
 ".קריאה אישור" באמצעות המייל קבלת לוודא אלא הטופס קבלת לאישור בקשות

לא יקבל הודעות ועדכונים בדבר המכרז, דבר  -מציע שלא ישלח את הפרטים כאמור  .11.2
אף להביא לפסילת ועדר הפרטים הנחוצים, יהעלול לגרוע מיכולתו לזכות במכרז, בה

ציע שלא ישלח הצעתו, בשל אי עמידה בתנאים נוספים שידרשו, ככל שידרשו. מ
 המועצהטופס פרטי מציע כנדרש במסמכי מכרז זה, לא יוכל להעלות כל טענה כנגד 

 בעניין זה.

 

 הבהרות ושינויים .12

ו/או סתירות ו/או אי התאמות כלשהן בין מסמכי המכרז  מציע שימצא אי בהירויות .12.1
השונים ו/או בין הוראות שונות מהוראותיהם ו/או כל אי התאמה ו/או פגם אחר 

, אחרת הוא לעילמכרז זה בבהם, יפרטם בכתב עד למועד הקבוע בטבלה המפורטת 
גמים יהא מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר סתירות ו/או אי התאמות ו/או כל פ

 אחרים כאמור. 

 בלבד   Mechrazim@che.org.ilאת השאלות כאמור יש להגיש לכתובת המייל  .12.2
02-. באחריות המציעים לוודא קבלת המייל בטלפון בלבד WORDבקובץ ו

 הבא:; השאלות תוגשנה בפורמט 5091561/96

 השאלה/ההבהרה מספר הסעיף במכרז מס' סידורי

mailto:Mechrazim@che.org.il
mailto:Mechrazim@che.org.il
mailto:Mechrazim@che.org.il


   

   

   

 

. באחריותם המועצהשל  באתר האינטרנט נהפורסמתהתשובות לשאלות/הבהרות  .12.5
יובהר כי רק תשובות  .הבלעדית של המציעים לעקוב אחר פרסומי התשובות באתר

רשאיות תהיינה , והן גם המועצהתחייבנה את  המועצהבאתר  נהפורסמתבכתב ש
 .לפרסם יותר מקובץ הבהרות אחד, אם יהיה בכך צורך

מהוות חלק ההבהרה לשאלות המועצה באתר  נהפורסמתמובהר כי התשובות ש .12.1
 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

רשאית, בכל עת, קודם למועד אחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים תהיה המועצה  .12.5
. המציעים הפוטנציאלייםאו בתשובה לשאלות  הותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמת

השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב 
 . לעילשלחו טופס פרטי מציע כמפורט אלו שלידיעתם של 

 הבהרות קובץ לבין נספחיו או המכרז מסמכי בין סתירה של מקרה בכל כי, מובהר .12.6
 בקובץ האמור יגבר, סעיפיו תתי על זה בסעיף כאמור תיקונים/או ו

 אחד/תיקונים הבהרות מקובץ יותר ופורסם היה. העניין לפי/התיקונים ההבהרות
 של מקרה בכליותר.  שפורסם במועד המאוחר הקובץ יגבר, סתירה ביניהם ויש

 שני בין ליישב מאמץ יעשה ההסכם נוסח לבין , על נספחיו,המכרז נוסח בין סתירה
 יגבר, ההסכם נוסח לבין המכרז נוסח בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות. הנוסחים

 .שהוא לטובת המועצה. יובהר, כי חסר לא ייחשב כסתירה נוסחה

 

 ההצעה הגשת .13

 :ההצעות למכרז תוגשנה באופן הבא

מעטפה אחת שתכיל את כל המסמכים שהגשתם נדרשת במכרז זה על גבי מעטפה זו  .15.1
לאספקת שירות ותחזוקה של   04/2016מכרז פומבי מספר תרשמנה המילים "

 ".עבור המועצה להשכלה גבוהה Avayaמתוצרת  IPמרכזיית 

את מעטפת ההצעה כאמור, כשהיא סגורה, יש להגיש ולהכניס לתוך תיבת המכרזים  .15.2
 15של המועצה, הנמצאת במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ברחוב ז'בוטינסקי 

. הימצאות ההצעה בתוך תיבת הצעות להגשת מועד האחרוןמהבירושלים, לא יאוחר 
המכרזים נכון למועד זה היא באחריות המציע בלבד. הצעה שלא תמצא במועד 

 לא תידון. -הנקוב לעיל בתוך תיבת המכרזים של מכרז זה 

ין ניתן להכניס הצעות לתיבה, לפני המועד האחרון להגשת הצעות, בימים א' עד ה' ב .15.5
 ערבי חג, חגים וימי חול המועד(.ימי שבתון, )למעט  16:00 עד 6:00 שעותה

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז המצורפים בזה או כל הסתייגות  .15.1
לגביהם בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא 

 לפסילתה.יובאו בחשבון בעת הדיון על ההצעה ואף עלולים לגרום 

ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות בהתאם לדרישות מכרז זה, במדויק, ללא כל  .15.5
הסתייגויות, תוספות או שינויים. אי עמידה בדרישה זו, ו/או חסרונם של מסמכים 

או להתעלמות מהשינויים/תוספות  שצירופם נדרש, עלול להביא לפסילת ההצעה
 .והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה

 

 תוקף ההצעה .14

ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות.  160הצעה שהוגשה במסגרת הליך זה תעמוד בתוקפה 
יאריך המציע את תוקף הצעתו, עד לקבלת החלטה סופית בדבר  -היה ותבקש זאת המועצה 

 המציע הזוכה בהליך זה. 



 

 
 והעיון במסמכי המכרז ההצעה סודיות .15

 -הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן  מציע .15.1
"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום סודיים חלקים"

 המכרז ינהג כדלקמן:

 -במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים באופן ברור וחד ויסמן יציין  .15.1.1
 משמעי.

, ופרטים הדרושים לצורך הוכחת תנאי סף המציעיודגש, פירוט ניסיונו של  .15.1.2
בהצעה ויהיו חשופים לזכות  כחלק סודי ולא יחשב -כנדרש בתנאי מכרז זה 

  .העיון של המשתתפים במכרז, חרף האמור במכרז זה

יראוהו כמי שמסכים למסירת  ייםשלא סימן חלקים בהצעתו כסוד מציע .15.1.5
 מכרז.ההצעה לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה ב

מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה  ייםחלקים בהצעה כסוד סימון .15.1.1
סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר 

 האחרים. םמראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעי

, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, יודגש .15.2
 אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים.

ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה  החליטה .15.5
ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך  כךהגדירם כסודיים, תיתן על 

 בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

המכרזים למציע הזוכה  תה, תודיע על כך ועדועדת המכרזים לדחות את ההשג החליטה .15.1
 בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

 

 יםכלליתנאים  .16

אינה מתחייבת לבחור בהצעה בעלת הניקוד הטוב ביותר ו/או  המועצהבכפוף לדין החל,  .16.1
 בהצעה כלשהי.

שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה  המועצה .16.2
מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי 

מונע הערכת ההצעה כדבעי. מבלי לגרוע מהיקף שיקול הדעת  המועצההמכרז, שלדעת 
הנקוב בה אינו  תהיה רשאית שלא לבחור בהצעה שהמחיר המועצההשמור למועצה, 

סביר ו/או את דרישות המכרז, והכל בין אם המחיר גבוה מדי או נמוך מדי, לדעת 
באופן שיש בו כדי להטיל ספק ביכולתו המעשית של המציע לבצע את  המועצה

 התחייבויותיו באופן התואם את דרישות מכרז זה.

שירותים שומרת על זכותה לבטל מכרז זה או לוותר על ביצוע חלק מה המועצה .16.5
המפורטים בו בכל עת, לרבות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. במסגרת שיקול 

רשאית להתחשב, בין היתר, במספר ההצעות שתוגשנה  המועצהדעתה לעניין זה, תהיה 
בפועל, במידת התאמתן של הצעות אלה לדרישות מכרז זה ובסכומי התשלום שננקבו 

 בהן.

עתה הבלעדי, לפנות למשתתף בדרישה להמציא תהא רשאית, לפי שיקול ד המועצה .16.1
הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס לבקשתו, ו/או לאפשר למשתתף לעשות כן, 

שיון כנדרש לפי תנאי הליך זה, ילרבות בעניין המצאת כל מסמך, אישור, היתר או ר
ן ובלבד שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרו

 להגשת ההצעות.

נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע בכדי לקבל  למועצה .16.5
הבהרות להצעתו או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או 

והתקנות  1992-לבדוק את התאמתם, כפוף לכללי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב
 שתוקנו מכוחו.



 לפנות ההתקשרות )אך בכל מקרה לא חייבת( תקופת במהלך עת רשאית בכל המועצה .16.6
 לתקופת שירותים את לבצע לו אחרי מציע זוכה, ולהציע הבא במקום שדורג למציע

 עומד במכרז זה אינו הזוכה התברר כי שבו במקרה מכרז זה, לפי שנותרה ההתקשרות
 במכרז. בדרישות המפורטות

הוראות כל דין והלכה פסוקה, ועדת המכרזים סף ומבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, בנו .16.7
רשאית מנימוקים שיירשמו להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, 
וזאת אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן המרבי  את טובת הציבור ואת תכליתו של 

 מכרז זה.

ת המועד רשאית בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב, להקדים או לדחות א המועצה .16.6
האחרון להגשת ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז זה, על פי 

 שיקול דעתה המוחלט.

שאו בהוצאות השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי יהמציעים י .16.9
 בגין הוצאות אלו, לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה. המועצהמאת 

, כי אין בהודעה על מציע זוכה במכרז זה בכדי לסיים את הליכי מובהר ספקלמען הסר  .16.10
והמציע הזוכה וכי בטרם חתימת  המועצההבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין 

רשאי לבטל או לשנות  המועצהעל החוזה בין הצדדים,  המועצהמורשי החתימה מטעם 
 את החלטתו על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

על פי כל דין ו/או לוועדת מכרזים על פי  המועצהאין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות  .16.11
 או התקנות על פיו. 1992-בחוק חובת מכרזים, התשנ"

במקרה שסרב מציע שהצעתו נתקבלה לחתום על ההסכם, או בכל מקרה אחר שבו  .16.12
תהא רשאית  )אך בכל  המועצהההסכם לא ייחתם עימו תהא הסיבה לכך אשר תהא, 

מקרה לא חייבת(, לפי שיקול דעתה המוחלט, להתקשר בחוזה עם מציע אחר. מובהר 
בזה למען הסר כל ספק כי במקרה שבו המציע הזוכה )הראשון( יסרב לממש את הצעתו 
כאמור, ותהא לכך הסיבה אשר תהא, לא עומדת למציע הבא אחריו כל זכות קנויה או 

זוכה במכרז, וההחלטה בעניין זה תהא נתונה לשיקול דעתה של אחרת להיבחר כמציע ה
 .המועצה

תהא רשאית, לפי שיקול  המועצהבכל מקרה שבו המציע הזוכה יהיה תאגיד, כי אז  .16.15
דעתה, וכתנאי לביצוע ההתקשרות עם התאגיד כאמור, לדרוש כי שניים מבעלי העניין 

 סכם נושא המכרז. בתאגיד יהיו ערבים אישית להתחייבויות הזוכה לפי הה

הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית  .16.11
 המשפט המוסמך לדון בו מבחינת העניין בעיר ירושלים.
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 .פרטי המציעטופס  -' נספח א   

 טופס הגשת הצעה.  - ב'נספח    

 .המפרט הטכני ותיאור השירותים - 'גנספח 

 הצעת המחיר. - 'דנספח 

  .ההסכם - נספח ה'

 פירוט ניסיונו של המציע.           -' ונספח 

 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים.  -ז' נספח 

 התחייבות בדבר שמירה על סודיות.  -' חנספח 

 אישור עריכת ביטוחיםנספח  - 'טנספח 



 .שאלון עבור ממליצים  - 'נספח י

 .חתימה מטעם המציע אישורי מורשי  - אנספח י"

  



 טופס פרטי מציע -נספח א' 

 : _________ תאריך

  לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה 

 mechrazim@che.org.il: ל"בדוא

 

לאספקת שירות  04/2016מספר  מכרז פומבימסמכי מצויים בידינו מצהירים כי  מ/י הח"אנו
ומבקשים לשלוח לנו כל הודעה , מועצה להשכלה גבוההעבור ה AVAYAותחזוקה למרכזיית 

 לכתובת הבאה: ההאמור הפנייה בדבר

 

 המציע ________________________________ מספר תאגיד: _________________ שם

 שם ותפקיד איש הקשר לצורך מכרז זה ________________________________________

 ___________________: ___ נייד  _______________________________:  טלפון מספר

____________ כתובת: : _______ פקסימיליה מספר

_____________________________ 

 ____________________________________________________: ____אלקטרוני דואר

 

בדבר  ועדכוניםמלשלוח לנו הודעות  פטורה המועצה  - זהלנו כי במידה ולא נשלח טופס  ברור
והבהרות  נוספיםעלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים  אז נהיה, והפנייה

עריכת הפנייה, ככל שתפרסם, או שעלולים להיפגע סיכויינו מעת לעת לאחר  תפרסם המועצהש
 אשר ימצא אותה עת בידי המתמודדים האחרים. –לזכות בהליך, בהעדר מידע מספיק 

בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת המייל באמצעות  הנכם מתבקשים שלא לשלוח
 "אישור קריאה".

 , בברכה

 ___________________________: ___ותפקידמלא  שם   

  

 וחותמת _________________ חתימה 

  



 טופס הגשת הצעה -נספח ב'  

 

 בהסכם יעמלהתקשר מועצה להשכלה גבוהה מציע בזה לאני ______________, החתום מטה, 

מועצה עבור ה AVAYAלאספקת שירות ותחזוקה למרכזיית  04/2016מספר  מכרז פומבי בעקבות
זו ובמסמכים  נובהתאם לאמור בהצעת המכרז,בנוסח הכלול במסמכי , להשכלה גבוהה

 .המצורפים לה

 

 המציע ___________________________________ שם

 : ___________________התאגיד רישום יך_____________________ תאר תאגיד ' מס

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

 כתובת  המשרד הראשי:  _________________________________________________.

 : ____________________.פקסימיליה מספר טלפון: _______________________ מספר

 אלקטרוני: ______________________________-דוארכתובת 

 _____._____________________________:______מספר טלפון נייד

 

את תוכן מסמכי המכרז, את תנאי  נווהב נובעיון, בח נולאחר שקראהצעתנו זו ניתנת  .1
זמן מספיק לבדוק את נושא המכרז,  נו, ולאחר שניתן לפיםם המצורמיהמכרז, וההסכ

אנו מצהירים כי אנו  .לשם הגשת הצעה נואת כל הפרטים שהיו נחוצים ל נוחר שקיבלולא
 מקבלים את כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז, ללא סייג.

התמורה המבוקשת על ידינו מפורטת בהצעת המחיר המוגשת במסגרת הצעתינו זו,  .2
 במעטפה נפרדת, על פי דרישות המכרז.

ימים לאחר  160 בתוקף תעמוד ונספחיה חלקיה, ביהמרכי, פרטיה כל על, זו הצעה .5
ההכרזה על המציע הזוכה או לתקופה נוספת, לפי הודעת המועצה, ככל שתבחר המועצה 

 להאריך את תוקפה כאמור.

, לרבות לזה את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי המכרזאנו מצרפים  .1
החתימה שלו, וקובץ מסמכי  ההסכם כשהוא חתום על ידי המציע באמצעות מורשי

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

 את לאחר להעביר אנו מצהירים בזה, כי ידוע לנו ואנו מסכימים כי, לא נהיה רשאים .5
 או כולן שייחתם עמנו, באם נבחר כמציע זוכה, ההסכם על פי זכויותינו או חובותינו
 מקצתן.

בלי שערכנו תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או אנו מגישים הצעה זו מ .6
חלקי, עם המשתתפים האחרים או משתתפים פוטנציאליים או מי מטעמם במכרז זה 

 ידינו.-לגבי איזה מן הפרטים המפורטים בו ואשר מוצעים על



 

 

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

     

שם מורשה   תאריך
 חתימה

 חתימה 

 

     

שם מורשה   תאריך
 חתימה

 חתימה 

  



 המפרט הטכני ומפרט השירותים –נספח ג' 
 

 הקיימת המערכת תיאור .1

 בתצורה הבאה: Avaya Communication Managerהינה   במועצה המערכת הקיימת

 .6.5 היא הגרסה כיום, RLS6 ההתקנה בעת תוכנה מהדורת .1.1

 G450 Mediaמארזי  2)לצורך שרידות(  המותקנים ב   S8300שרתי מרכזייה  2 .1.2
Gateway. 

 בכל אחד(. 6ממשק שלוחות אנלוגיות ) 2 .1.5

 .לרשת הציבורית PRIממשק  2 .1.1

 .מערכת דואר קולי )מובנה( .1.5

 .)מובנה( )פקס נכנס(  UMאפליקציית  .1.6

 .)כולל רישיונות( ללא אספקת מתח 1616iמסוג  IPטלפוני  120 .1.7

 . 1616יחידות הרחבה לטלפון  10 .1.6

  .טלפון לחדר ישיבות 1 .1.9

1.10. Avaya oneX  communicator. 

 .פקסים ושלוחות חייגן עם כניסה  קודני לטובת SIP to Analog חיבורי 1 .1.11

 אופטי בסיב) המחוברים משנה אתרי שני עוד ויש הראשי במשרד מותקנת המערכת .1.12
 .(תמסורת ובקו

 –יוסכם שיכללו בהסכם התחזוקה ייקראו להלן כל אלו יחדיו וכל רכיב נוסף עליו
 ".המערכת"

 תחזוקהו שירות .2

 :כולל את הרכיבים הבאיםמהספק הזוכה השירות הנדרש 

 .Avaya Cm למרכזיית( SSU) תוכנה ביטוח .2.1

 .Avaya Cm למרכזיית( PSS) חומרה ביטוח .2.2

 .טכנאים שירות .2.5

 תפעול שוטף .2.1

מבלי לגרוע מכל השירותים המפורטים בנספח זה, בהם מחוייב הספק, ידאג 
 הספק במסגרת התפעול השוטף, בין היתר, גם לאלו:

שירותי תמיכה  הספק הזוכה ידאג לתפעול השוטף של המערכת ויעניק .2.1.1
ורגילה(. כל דחופה דרגות חומרה של תקלות ) 2 -מיידיים בהתאם ל

ההוצאות הדרושות לביצוע התיקונים הכלולים באחריות יחולו על 
הפעלת קבלני התקנה, חלקים, הובלה, כל סוגי ההספק, לרבות החלפת 

 משנה וכו'. 

, בדיקות תקופתיות ופעולות במערכת תחזוקה מונעתהספק ידאג ל .2.1.2
ר בדיקות עומסים כדי להקטין ככל האפשלרבות ביצוע מקובלות אחרות 

את הסבירות לתקלות ולמנוע פגיעה בטיב השירותים בתקופת 
 התקשרות.ה

 

 



עם  תקופת ההתקשרותכל במשך שדרוגי תוכנה למערכת יבצע ספק ה .2.1.5
  .המועצה

צוות תמיכה  עם מועצה יעסיק לכל אורך תקופת ההתקשרותהספק  .2.1.1
 . מיומן ומקצועי 

שתבוצע על ידי מובהר, כי בכל התקנה, עדכון, שינוי וכל פעולה אחרת  .2.1.5
נדרש לקבל מראש את אישור  -הספק במסגרת השירותים עבור המועצה 

 הנציג המקצועי של המועצה.

  המועצה עבור לקוח מנהל מטעמו ימנה הספק .2.1.6

 

 ותמיכה שירות מוקד הפעלת .2.5

 הספק יפעיל מוקד שיהיה זמין לקבלת קריאות והודעות על תקלות. .2.5.1

 .16:00עד  07:50ה', בין השעות -המוקד יפעל בימים א' .2.5.2

 בנציגי שירות מקצועיים. יאויש המוקד  .2.5.5

דיווח על תקלות או בקשות שונות ניתן יהיה להעביר למוקד השרות   .2.5.1
 בשעות הפעילות באמצעות שיחה טלפונית/פקס/דואר אלקטרוני.

את חומרת התקלה מטעם המועצה בעת דיווח על תקלות ימסור המדווח  .2.5.5
 /  רגילה(. דחופה)

במידה ותתעורר מחלוקת סביב הקביעה אם תקלה מסוימת תיחשב 
 .המועצההקביעה של  תכריעאו רגילה,  דחופה

 שינויים עדכוןביצוע  .6.2

 של ותקינה מלאה פעולה לצורך שיידרשו והשינויים העדכונים כל את יבצע הספק
 :אלו כל ולרבות, המערכת

 .)ברמת הגדרות תוכנה בלבד( העתקת שלוחות מסוגים שונים .2.6.1

 עדכון רמות שירות ותכונות השלוחה. .2.6.2

 .המערכתקונפיגורציה של עדכון  .2.6.5

 עדכון טבלאות חסימה. .2.6.1

 עדכון שינויים בהגדרות המערכת. .2.6.5

 עדכון שינויים הדרושים להפעלת המערכת ברשת. .2.6.6

, ספריות לחיוג מקוצר, קודי LCR :כגון ,עדכון תכונות וטבלאות שונות .2.6.7
 כדומה.ופתיחת דלת 

עדכון שמות ומספרי שלוחה במערכות הרלוונטיות )טלפונים חכמים,  .2.6.6
 (.ACDמענה קולי, מערכת רישום שיחות, מערכות  מערכות 

וממשקים לדואר אלקטרוני היכן  מערכות מענה קוליבהגדרות ועדכונים  .2.6.9
 .שקיים

 עדכון קבוצות לקט וגישוש, אינטרקום, קבוצות מנהל. .2.6.10

  תכנות בטלפונים חכמים.שינוי תכונות, הגדרות ו .2.6.11

 גיבוי ושיחזור תוכנה  .6.2

במערכת, הגיבוי יתייחס לכל בסיס הנתונים הספק יבצע גיבוי לפחות אחת לחודש. 
. הגיבוי יאפשר הקמה מהירה של מערכת אשר יצאה מכלל שימוש. על רכיביה



הספק ינהל במערכת המידע שלו עצמו את הגיבויים. הספק ישמור שני גיבויים 
 לפחות. אחרונים

 התקנת אביזרים חיצוניים .6.2

 השמעת מערכות sip to analog , כגון: חיצוניים אבזרים להתקנת ידאג הספק
  .דומהם, נתבים, קווי בזק וכימוסיקה והודעות, ממשקים סלולרי

 המרכזייה מול רכיבים בהפעלת שלישי צד גורמי מול פעילות .6.2

שלישי, ככל הנדרש לפעולה שוטפת הספק יפעל, בתיאום עם המועצה, מול גורמי צד 
 ותקינה של המערכת, על רכיביה

 

 ( SLA) תיקון תקלות  .2.10

 תקלה דחופה .2.10.1

 :תקלה דחופה תהיה כל אחת מאלו

 .מערכתאת התקלה המשביתה  .א

 :כגון ,ממשאבי מערכת מרכזיים 10% -למעלה מ תקלה המשביתה .ב
 וכדומה. Trunksהשלוחות, 

כל אתר תקלה לציוד קצה ו/או כל מערכת אחרת שתוגדר קריטית ע"י  .ג
 .בנפרד

  .מהשיחות שלא להגיע ליעדם 5% -תקלה הגורמת ללמעלה מ  .ד

  .משתמשים 10 תקלה המונעת שימוש במערכת ל .ה

 תקלה המשביתה משאבי מערכת מרכזיים. .ו

 תקלה הגורמת לפגיעה באבטחת מידע. .ז

 ימי עבודה. 5תקלה רגילה שלא תוקנה בתוך  .ח

התקבל דווח על תקלה דחופה, יגיב הספק מידית בסיוע טלפוני במקביל להגעה  .1
הטיפול בתקלה דחופה יבוצע על  .המועצהבמידה ויידרש על ידי  לאתר התקלה

 ידי גורמים מומחים מטעם הספק.

גורם יציע הספק ויבצע לאחר אישור  - אם לא ניתן לבצע את התיקון מידית .2
, פתרון זמני שיאפשר הורדת חומרת התקלה מתקלה ועצההממקצועי מטעם 

 דחופה לתקלה רגילה.  

אי עמידה בזמני התגובה או הזמן לפתרון התקלה לא יוריד מהספק את  .5
לנסות  בתאום עם הספקלמועצה האחריות לתיקון התקלה, אולם יאפשר 

את  ולחייב למזעור נזקי התקלהולהפעיל אלטרנטיבות שונות לזירוז הפתרון או 
 הספק בעלויות הכרוכות בכך. 

 

 תקלה רגילה .2.10.2

 שאינה דחופה. תקלה רגילה היא תקלה 

  



 

 :זמני התגובה מתייחסים למועד הדיווחו לתיקון תקלות SLAטבלת  .2.10.5

 

לתחילת טיפול  זמן התגובה חומרה
 בתקלה

 זמן אסקלציה זמן תיקון תקלה

תקלה 
 דחופה

 , עם הדיווח מיידי

 

ככל שנדרשת הגעה של איש 
עד  -מקצוע מטעם הספק 

  ממועד הדיווח, שעתיים

ממועד  שעות 1בתוך 
 הדיווח

 

 

ממועד תחילת שעות  1לאחר 
אין כיוון הטיפול בתקלה, ככל ש

או שינוי חומרת  לסיום טיפול
פתיחת קריאה אצל  -התקלה 

 יצרן המערכת.

 

 התקל
 רגילה

עבודה ממועד  עד יום
 הדיווח

ממועד  ימים 5בתוך 
 הדיווח

לא בהם  ימי עבודה 5לאחר 
, התקלה נה תקלה רגילהקות

 דחופההופכת להיות תקלה 
ומאותו רגע יחולו עליה המועדים 

 .של "תקלה דחופה"

 

ישלח הספק הודעה בכתב  –טיפול בתקלה )רגילה או חמורה(  בסיום .2.10.1
 דוא"ל(.  באמצעותלנציג המועצה )לעניין זה "בכתב" לרבות 

 גרסאות ,שינויים ושיפוריםשדרוג  .2.11

 

המציע עדכן את מהדורות וגרסאות התוכנה במערכות שנרכשו במשך כל  .2.11.1
, למהדורת התוכנה האחרונה המשווקת ההתקשרות עם המועצהתקופת 

הספק יעדכן את המועצה לגבי גרסאות חדשות המשווקות  ע"י היצרן.
פועלת ופירוט התוספות והשינויים של גרסאות אלו בהשוואה לגרסא ה

 באתר המועצה, והמועצה תקבע האם ברצונה לקבל שדרוג זה.

תוך לכל המאוחר בעדכון מהדורות וגרסאות תוכנה יוצע למועצה  .2.11.2
חודשיים מיום הכרזה על מהדורת תוכנה חדשה, וזאת רק לאחר הבאת 
מהדורת התוכנה למצב תפעולי מלא )סיום בדיקות שדה(. ביצוע העדכון 

 תשומרהמועצה תוך שלושה חודשים. ועצה המיבוצע בהתאם לדרישת 
את הזכות לא לעדכן מהדורות כל עוד הדרישה אינה מחוייבת  הלעצמ

 מבחינת היצרן לצרכי תחזוקה רציפים.

, עדכונים יבוצעו ע"י המועצהעל מנת למנוע הפרעה למהלך התקין של  .2.11.5
. בכל (16:00)ככל, אחרי השעה  הספק לאחר שעות הפעילות היומית

 כון יסתיים לפני תחילת יום העבודה.מקרה, עד

יכלול עדכון של כלל רכיבי המערכת  על ידי הספק כל עדכון שיבוצע .2.11.1
 המקושרים ביניהם על מנת להבטיח אחידות גרסאות ומהדורות.

טרם ביצוע עדכון גרסאות או שינוי בתצורה ידאג הספק לגבות את  .2.11.5
  המערכת סמוך לביצוע העדכון ויתחייב שיש ביכולתו לבצע

Roll Back. 

 התקנת גרסא קודמת: .2.11.6

, לדרוש התקנה של גרסא אחת לאחור תרשאיהמועצה  .א
ולבקש מהספק שלא יתקין עבורה את הגרסא המתקדמת 

ווכח על פי נסיון מלקוחות אחרים כי יבמידה וי יותר, וזאת
 סיון עם הגרסא המוצעת.יאין מספיק נ



לדרוש התקנה של גרסא קודמת במידה  תרשאיהמועצה  .ב
והגרסא העדכנית שתותקן לא תעמוד ברמת האיכות 

 .ולשיקול דעת המועצה שנדרשת

התקנת גרסא קודמת כאמור המועצה דרוש תבמידה ו .ג
לעיל, מועד המעבר לגרסא עדכנית הינו א' או ב' בסעיפים 

 .ללא תוספת עלותהוא יתבצע בלבד והמועצה לשיקול 

שידרשו בגין  בלבד שינוי חומרה ו/או תוספת חומרה ו/או החלפת חומרה .2.11.7
שלא לצורך פתרון  החלפת תוכנה ו/או עדכון תוכנה ו/או שינוי תוכנה

שיבוצעו על ידי הספק לדרישת , ההתקשרותבמהלך תקופת  בעיות
יהיו בתוספת תשלום לספק בהתאם לתמורה שתקבע בין המועצה, 

 . הצדדים

ה הספק יהיה ערוך לפני כל שדרוג עם גרסת תוכנה קודמת ו/או חומר .2.11.6
 .ייעודית כגיבוי לרכיבי מערכת נדרשים )מחשבים וכד'(

 לאחור.המציע יתייחס לתמיכת המערכת בניהול מספר גרסאות  .2.11.9

 

 מלאי  .2.12

המועצה, אי זמין של חלפים עבור תחזוקת המערכות של הספק יחזיק מל .2.12.1
ממספר המערכות והרכיבים   5%-בכמות שלא תפחת מ על כל רכיביה,

מקרה, מלאי זה יכיל את מחשב המערכת ובכל הפועלים במועצה, 
 המרכזי.

ן תקלה מחייב הסרת רכיבי מערכת באתר צוע תיקובמקרה שבי .2.12.2
למעבדות הספק/יצרן לצרכי תיקון, יחליף הספק את רכיבי  םהעברתו

המערכת ו/או יספק רכיב חלופי בתצורה זהה למצב הקיים עד כמה 
 . למועצהשניתן, לצורך מתן רציפות תפעולית 

 

 

כל השירותים שפורטו לעיל יכללו בהצעת המחיר של  –הר, כי למעט אם צוין אחרת ובמפורש יוב
 המציע והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגינם.

 

  



 הצעת המחיר -נספח ד' 

 

 ______ ____:____תאריך       

  לכבוד

 ועצה להשכלה גבוהה המ

____________ מתכבדים בזה לפרט  /ח"פע"מ )שם המציע( אנו הח"מ ________________
לאספקת שירות ותחזוקה למרכזיית  01/2016 מכרז פומבי מספרב את הצעת המחיר של המציע

AVAYA  כדלקמן: ,גבוההעבור המועצה להשכלה 

 הצעת המחיר הרכיב 
 )בש"ח, לא כולל מע"מ(

מתן שירות ותחזוקה עבור  לשנההצעת המחיר  .1
 למרכזייה.

את כל השירותים המפורטים במפרט מחיר זה יכלול 
 הטכני )נספח ג' למכרז(, למעט אם צוין אחרת בנספח זה.

 

הצעת המחיר עבור עלות שעת טכנאי ומהנדס לשירותים  .2
שאינם כלולים במפרט הטכני או מעבר לשעות הפעילות 

 המנויות במפרט הטכני:

 

עבור קריאות שאינן נכללות במפרט  טכנאישעת  .2.1 
 או בימי שבת וחג.  16:00רי השעה הטכני או אח

יובהר, כי לא תשולם כל תמורה בגין פעילות 
ומשך הטיפול  16:00שהחלה ביום חול עד השעה 

 .16:00בה חרג מהשעה 

 

עבור קריאות שאינן נכללות במפרט  מהנדסשעת  .2.2 
 או בימי שבת וחג. 16:00הטכני או אחרי השעה 

פעילות יובהר, כי לא תשולם כל תמורה בגין 
ומשך הטיפול  16:00שהחלה ביום חול עד השעה 

 .16:00בה חרג מהשעה 

 

 

 

התמורה המפורטת בהצעתנו זו כפי שהיא מפורטת בטופס זה הינה תמורה הרינו להצהיר כי 
 .תשלום ו/או החזר הוצאות נוסף מכל סוג שהואכל סופית ומוחלטת ואנו לא נהיה זכאים ל

 

 ולראיה באנו על החתום, 

 

___________________ ___________________ 

 + חותמת שם מלא + חתימה + חותמת שם מלא + חתימה

 

 

 

 



 הסכם -נספח ה' 

 2016שנת  שנערך ונחתם בירושלים, ביום ____  חודש __________

 

   :בין

 מועצה להשכלה גבוההה

 ירושלים 15מרחוב ז'בוטינסקי 

 ("המל"גאו " "מועצהה" -)להלן 

 ;מצד אחד        

   :לבין

 _________________________ 

 מספר זיהוי _________________

 _____________________ מרחוב

 "(הספק" -)להלן 

 ;מצד שני        

 

מכרז פומבי מספר במסמכי בקבלת השירותים כמפורט  נתמעוניי ל"גוהמ  הואיל
01/2016 

 -)להלן גבוהה המועצה להשכלה עבור  AVAYAלאספקת שירות ותחזוקה למרכזית  2016/
 ;(1"( )מסמכי המכרז מצורפים להסכם זה ומסומנים כנספח המכרז"

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

את מתן השירותים בהתאם להצעה שהגיש   והספק הסכים לקבל על עצמו  והואיל
 רותיםימצהיר כי הוא מוכן ומסוגל לבצע את הש, והוא ובכפוף לתנאי הסכם זה

 ;לשביעות רצונה של המל"ג

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

 

 אשר על כך מוסכם, מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כלהלן:



 נספחים, הגדרות ופרשנות מבוא,

 .ובסיס להתקשרות הצדדים לפיו המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו .1

 נספחי ההסכם הם: .2

 .מכרזהמסמכי  - 1נספח 

 הצעת המחיר של הספק.  - 2נספח 

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 

 זה.ההגדרות הכלולות במסמכי המכרז תשמשנה גם לצורכי הסכם  .5

 שני בין ליישב מאמץ יעשה ההסכם נוסח לבין המכרז נוסח בין סתירה של מקרה בכל .1
 נוסח יגבר ההסכם נוסח לבין המכרז נוסח בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות. הנוסחים
מובהר כי  .בהסכם הכתוב וכנוסח המחייב כנוסח זה נוסח ויראו המכרזעל נוסח  ההסכם

ובהיעדר  בכל מקרה ייעשה מאמץ לפרש את המסמכים כמכלולכי חוסר לא ייחשב לסתירה, 
 .יקבע הנוסח או הפרשנות המיטבים עם המועצה –הכרעה 

כל התחייבויות הספק בהסכם, בכל עניין שהוא, מוסיפות על התחייבויות הספק במסגרת  .5
 הוראות המכרז )ואינן מחליפות אותן( ולהיפך.

 הצהרות הספק והתחייבויותיו

 מתחייב בזה כדלקמן:הספק מצהיר ו

הוא קרא בקפידה את כל מסמכי המכרז תוך תשומת לב מיוחדת למפרטי הדרישות ולסעיפים  .12
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 האדםהידע המקצועי, הניסיוןכל ו יביד .15

כל הפרטים וההצהרות שמסר במסגרת הצעתו במכרז, ובכללם פרטים על ניסיונו, הכשרתו,  .11
 כולם -הרישיונות וההיתרים שבידו, כוח האדם המועסק על ידיו והציוד המצויים ברשותו 

 מלאים מדויקים ונכונים.

 ספקת השירותיםאהכלים והחומרים, הדרושים לשם הציוד, האמצעים, כל הוא אחראי כי,  .15
ימצאו ברשותו ובחזקתו ויעמדו לשימושו , ועמידה בכל התחייבויות הספק על פי ההסכם

 לשם ביצוע המטלות שנטל על עצמו, משך כל תקופת ההסכם.  

הקשור לביצוע השירותים על פי הסכם זה, וכל פעולה  הוא ישתף פעולה עם המל"ג בכל .16
הנלווית 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.

לביצוע )ככל שדרושים( היתר ורישיון הדרושים הוא אחראי להחזיק בידו וברשותו כל  .17
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.  



 אדם בהיקף ובעל כישורים, ניסיון כנדרש כח , במשך כל תקופת ההתקשרות,עסיקהוא י .16
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 .19
 .אלא באישור המל"ג בכתב ומראש

 תקופת ההסכם

הראשונה עם הספק תהיה החל מיום חתימת ההסכם על ידי המועצה ועד תקופת ההתקשרות  .20
 "(. תקופת ההתקשרות הראשונה" -)להלן  12.1.2016  7 ליום

 ההתקשרות הראשונה בהתאם לשיקול דעתהת להאריך את תקופת ה רשאיהמל"ג תהי .21
 חמשלתקופה או תקופות נוספות שלא יעלו בסה"כ על וזאת , הבלעדי ובהודעה מראש לספק

לעשות שימוש בזכות הברירה או  תרשאי"(. המל"ג תהיה זכות הברירה" -)להלן  שנים נוספות
מהשירותים שנתקבלו  הולרבות בכפוף למידת שביעות רצונ הלפי שיקול דעתבכל חלק ממנה, 

אישור התקציב מדי שנה בשנה, להוראות ה, לבכפוף לצרכיבפועל בהתאם להוראות מכרז זה, 
 והתקנות שהותקנו מכוחו 1992-הוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"בכל דין לרבות 

  סכם.הולהוראות ה

מובהר, כי חרף האמור לעיל, המל"ג תהיה רשאית, בכל עת, להחליף את המרכזייה הקיימת  .22
 באחרת ולפעול לצורך החלפתה כאמור. 

עת  בכל ה,או חלק הכול ההתקשרות עם הספק לסיומה,להביא את ת ה רשאימל"ג תהיה .25
, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה כלל ימים מראש 50בהתראה של ההתקשרות תוך תקופת ב

 ולספק לא תהא כל טענה בעניין.

הסכם את הלבטל  תרשאי גמל"ההיה ת -תחייבויות הספק של ה יסודיתבמקרה של הפרה  .21
מובהר כי אי שביעות רצון של המל"ג מרמת השירותים של הספק  ללא התראה מוקדמת.

 ווה הפרה יסודית של הספק את התחייבויותיו כלפיה. תה

 לשלםהספק או חובה לפצות את יה עלחול , לא תהמל"גידי -בכל מקרה של ביטול ההסכם על .25
עד בפועל, עבור השירותים שסיפק  תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכםלו 

המל"ג במקרה  ה זכאיתתהי מועד ההודעה בדבר ביטול ההסכם, וזאת בכפוף לכל סעד לול
 . כזה

 תרשאי המל"גהיה תהא הסיבה לכך אשר תהא, תבוטל ההסכם או הגיע לידי סיום,  .26
ידי הספק או עובדיו או הפועלים מטעמו עבור -שהוכנו על מידע או להשתמש בכל מסמך

 במסגרת מתן השירותים או לעניין ביצוע הסכם זה. המל"ג,

ת עם הספק יעביר הספק באופן מסודר את כל שנדרש במידה והוחלט על הפסקת ההתקשרו .27
 לספק החדש שייבחר ע"י המל"ג זאת על מנת לשמור על רצף שירותי וביטוחי תקין.

 תמורהה

, ורק עבור בכפוף לנספח הצעת המחיר של הספק ולהוראות הסכם זה התמורה תשולם לספק .26
 .שירותים או רכיבים שסופקו על ידיו לשביעות רצון המועצה

תמורה כל שלם תלא  ל"גהמ. הוא סופיבהצעת המחיר של הספק,  , כאמורום התמורהסכ .29
נוספת 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.



השירותים ו/או הרכיבים , יגיש הספק לנציג המל"ג דו"ח ביצוע מפורט לגבי חודשבסיום כל  .50
. לאחר שיאושר הדוח על ידי נציג המל"ג, הספק יגיש למל"ג חשבונית שחלף רבעוןשסיפק ב

 מס  בהתאם לדוח המאושר לתשלום.

יום מקבלת חשבונית המס  15המל"ג תבצע את התשלום בהעברה בנקאית לחשבון הספק תוך  .51
 לעיל. 29ור בסעיף כאמ

לספק לא תהיינה כל דרישות או טענות כלפי המל"ג עקב עיכובים באישור דוח הביצוע,  .52
מסיבות של חוסר פרטים בדוח ו/או קיומם של פרטים שאינם נכונים ו/או כל חוסר בכל 

שעות מרגע  16מסמך אחר הקשור בדוח הביצוע, ככל שאלה לא תוקנו על ידי הספק בתוך 
 יעה לספק עליהם.שהמל"ג הוד

 ליקויים ופגמים

קבעה המל"ג כי מתן השירותים אינו מתבצע כראוי, תהא קביעתה סופית ועל הספק  לתקן  .55
 ידי המל"ג ולשביעות רצונה.-את הטעון תיקון במועד שנקבע לכך על

תהא  לא תיקן הספק את הטעון תיקון בהקדם האפשרי, לפי דרישת המל"ג, אזי המל"ג .51
רשאית להעסיק אחר שיבצע את השירותים הנדרשים, וזאת מתוך התמורה המגיעה לספק על 

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

 ושמירה על סודיות ניגוד עניינים

ה חוקית שהיא, הספק מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניע .55
/או ומתן השירותים ע"פ הסכם זה, וכי אין הוא קשור עם להפריע לסתור או שיש בה כדי 

להתחייבויותיו  מעורב, באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס
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 
וככל שיתעורר מצב כזה עליו להודיע על כך מיד ליועמ"ש המל"ג ולפעול בהתאם  זה

 להנחיותיה.

תכריע  - בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים .56
 .  ל"גמה של יועמ"ש התדעחוות 

עקב או אגב נתינתם,             לספק כל חומר, מסמך או מידע הקשור במתן השירותים או שנמסר  .57
, והספק, עובדיו וכל הפועל ל"ג והיא בעלת הזכויות הבלעדיות בוהבלעדי של המ הרכושו הינ

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

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

 יבויות הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו.עקב הפרת מי מהתחי

הספק אינו רשאי להשתמש בכל חומר שהגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה לצורך עבודות  .56
הפועל מטעמו  מי אואחרות או לצורך אחר כלשהו. הספק אחראי לכך כי אף אחד מעובדיו 

 לא ישתמשו בכל מסמך או חומר כאמור.

כלשהם ר בין על ידי אחרים, מידע, מסמך או חומהספק אינו רשאי לפרסם, בין בעצמו ו .59
מנציג  בקשר עם ביצוע הסכם זה או אגב ביצועו, אלא בכפוף לאישור בכתב  ושהגיעו לידיעת

  .ל"גהמ

לחוק   116 על הוראות הסכם זה ועל הספק, עובדיו וכל והפועלים מטעמו יחולו הוראות סעיף .10
 .1197-זהעונשין, תשל"



לא יחול על מידע ו/או חומר שזכויותיו נרכשו כדין על ידי הספק  59עד  51האמור בסעיפים  .11
וכי הוא בעל ההרשאה לעשות בהם שימוש וכי כל תשלום שיחול, ככל שיחול, בקשר עם 

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

 קבלן עצמאי -הספק 

ובין הספק לבין  מל"גבין ה סיקכי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעמוסכם ומוצהר בין הצדדים  .12
בהתאמה, הספק מחוייב לשלם לעובדיו על את  או הפועלים מטעמו.המל"ג ועובדי הספק 

 השכר והתשלומים המגיעים להם לפי כל דין. 

 -לגבי הספק, עובדיו או הפועלים מטעמו  תאחראי האינ ל"גמוסכם בזאת בין הצדדים כי המ .15
למי מהם תוך כדי מתן  ריות כלשהי בגין מחלה, תאונת עבודה או כל נזק העלול להיגרםבאח

 .ם לפי הסכם זה או כתוצאה מביצועוהשירותי

 נזיקין ביטוח

הספק יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שייגרמו לרכוש ו/או לציוד המשמשים אותו במתן  .11
 שירותים על פי הסכם זה ו/או לכל נזק שייגרם מהם.

ק יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה או נזק, מכל סוג שהוא, הספ .15
וללא יוצא מהכלל, לגוף או לרכוש, שיגרמו למל"ג, ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד 
ג' כלשהו ו/או לספק ו/או לעובדיו של הספק ו/או למי מטעמו של הספק והכל בין אם 

כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי במישרין ובין אם בעקיפין 
 מטעמו.

הספק יפצה וישפה את המל"ג ו/או את הניזוקים, לפי הנסיבות, בכל תשלום המגיע להם כדין  .16
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 -תחייבויות הספק עלמבלי לגרוע מה .17
פי כל דין. הספק מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור על קיום ביטוחים המצ"ב -על

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

 

הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על קיום ביטוחים,  .16
הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של המל"ג או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד 

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

 

בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הספק וקבלני המשנה מטעמו )ככל שאישר זאת הסכם  .19
זה( ואשר קשורים לנשוא ההסכם, יהיה סעיף בדבר וויתור על זכות תחלוף כלפי המל"ג וכל 

 הבאים מטעם המל"ג. 
 

ימים לפני כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת העבודות בפועל, המוקדם מבניהם,  11 .50
ידי חברת ביטוח בעלת -ימציא הספק למל"ג את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על

 רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הרשומים בו. 
 

קיום ביטוחים, ימציא הספק למל"ג ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על  11 .51
שוב את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת 

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



 

במידה והספק יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה , ימציא הספק  למל"ג את  .52
קורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד העתק האישור המ

 לא הסתיימו העבודות וההתחייבויות נשוא ההסכם.
 

הספק ימשיך וירכוש ביטוח אחריות מקצועית גם לאחר תום ההתקשרות בין הצדדים  .55
 ויחזיקו בתוקף כל עוד קיימת לו חבות על פי החוק.

 

כי הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש על פי הסכם זה, בחתימתו על ההסכם מאשר הספק  .51
 וימציא למל"ג את אישור עריכת ביטוחים במועד כפי שנקבע.

 

 הפרה של סעיף זה תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.  .55
 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור  .56
פי הסכם זה, ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה  כלשהו לספק  מאחריותו על

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.

 

תהיה רשאית לבדוק את האישור על קיום ביטוחים  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המל"ג .57
 אך לא תהיה חייבת לעשות כך .

 

תהיה רשאית לבקש מהספק לשנות או לתקן את  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המל"ג .56
האישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או 

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

 

כוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עי .59
 בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך למל"ג.  הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הספק אי

 
הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  .60

 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי. סעיף זה מתייחס רק לכל הקשור להסכם זה.
 

הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים  .61
 בפוליסות. סעיף זה מתייחס רק לכל הקשור להסכם זה.

 

מטעמה הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המל"ג  והבאים  .62
וטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל, והוא פ

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

הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המל"ג והבאים  .65
/או מטעמה, יהא הספק אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות ו

והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה מטעמה טענות, כספיות או אחרות, כלפי המל"ג והבאים 
 .מטעמהכאמור כלפי המל"ג  והבאים 

 



לא עמד הספק בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו, תהיה המל"ג זכאית, אך לא  .61
ספק  ועל חשבונו ו/או חייבת )וככל שתוכל( , לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של ה

לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המל"ג  לכל סעד אחר. הזכות 
 לערוך ביטוח במקומו של הספק תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת ההסכם .

 

הוראות סעיף זה אינן גורעות מכל חיוב או התחייבות של הספק   שבהסכם זה או לפי כל דין  .65
ואין בהן כדי להטיל אחריות כלשהי על המל"ג בקשר לביטוחים שמחובתו של הספק לערוך 

 לפי ההסכם ו/או לפי דין.
 

 כללי

 על פי הסכם זה לא הבמימוש זכויותי מל"גשום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של ה .66
 יתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.ויתפרשו כו

הספק מוותר בזאת על כל זכות לעיכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או מידע שנמסר לו  .67
 על ידי המל"ג לצורך ביצוע השירותים.

זכות קיזוז של כל סכום שמגיע לספק ממנה עם כל סכום אחר שמגיע לה מהספק,  למל"ג .66
  .להסכם זה או לכל הסכם אחר ביניהםבקשר 

מוסכם בזה כי כל הודעה לפי הסכם זה תימסר מאת צד אחד למשנהו באופן אישי או בדואר  .69
שנתקבלה  תחשב -רשום בהתאם לכתובות הצדדים הנקובים בהסכם זה, ומשנמסרה כך 

ה תשמש ראיי לאחר ארבעה ימים מיום המסירה לבית הדואר, קבלה הנושאת חותמת הדואר
, או באמצעות מכשיר הפקסימיליה, ומשנמסרה כך תחשב שנתקבלה עם לתאריך המסירה

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

 מס' הפקסימיליות של הצדדים הם:

 ______________ -הספק   _____________  -המל"ג 

 : _________________________.אוביצוע הסכם זה הלצורך  ל"גהמ נציג .70

 __________.__________________הוא: נציג הספק לצורך ביצוע הסכם זה  .71

 

 החתימה: מורשיולראייה באו הצדדים על החתום באמצעות 

 

                                          ____________________________________ 

 גבוהה להשכלה המועצה                                                      הספק             

  



 פירוט ניסיונו של המציע  –' ונספח 

 : הנספח למילוי כלליות הנחיות

בנספח זה על המציע לפרט את ניסיונו, לצורך בחינת העמידה בתנאי הסף. על המציע  .1
ולציין את פרטיו של איש קשר מטעם  למלא את כל הפרטים הנדרשים בטבלאות שלהלן

 כל לקוח ואת הפרטים הנחוצים לשם יצירת קשר עמו.
, לפנות ללקוחות המציע ו/או לכל ת, אך לא חייבהמועצה להשכלה גבוהה תהיה רשאית .2

גורם אחר שיצוין על ידי המציע להלן לשם אימות הנתונים ולקבלת פרטים נוספים. כמו 
מן המציע פירוט של נתונים נוספים למיצוי בחינת  לדרוש תרשאיהמועצה הא תכן, 

 יכולותיו של המציע. המציע מתחייב לספק את כל הנתונים כפי שיידרשו ממנו.
 

אני הח"מ _______________, ת"ז __________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 
מצהיר/ה בזה בכתב, את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 כדלקמן:

    

הנני משמש בתפקיד __________________ אצל _____________________ מס'  .1
לאספקת שירות ותחזוקה  01/2016במכרז מספר רישום ______________, המציע 

 .גבוההעבור המועצה להשכלה  AVAYAלמרכזית 
 הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם המציע. .2
 לתצהירי זה ריכוז הפרטים שנדרשים לצורך בחינת תנאי סף.מצורף  .3
, לפנות ללקוחות לאימות ת, אך לא חייבתהיה רשאית המועצהידוע לי ואני מסכים כי  .4

 הנתונים ולקבלת פרטים נוספים. 
 הריני  מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות דלעיל  נכונים ומדויקים. .5
 הירי זה אמת. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצ .6

_________________ 

 חתימת המצהיר                       

 אישור

________, במשרדי ___________ הופיע בפני, עו"ד ___________הנני מאשר בזה כי ביום __
 /העצמו /תה,  זיהה/גב' ___________________, מר_______________________שברחוב 

להצהיר את האמת שאם  /הכי עליו /הולאחר שהזהרתיו ____________ על ידי ת.ז. שמספרה  
 /מהזו וחתם /האת נכונות הצהרתו /הלעונשים הקבועים בחוק, אישר /הצפוי /תהיהלא כן יהיה
 עליה בפני.

 

 

         ___________________ 

 , עו"ד                                  
  )חתימה וחותמת(



 לתנאי הסף:  5.3יף בסע לעמידתו התייחסזו על המציע לתת מענה ב בטבלה
 

האחרונות השנים  (5חמש ) רצופות לפחות, בתקופה של שנים 5בעל ניסיון מוכח של  המציע. 5.5
בשירות ותחזוקה של מרכזייה כמו זו הנדרשת , שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז

 .לקוחות לפחות 10עבור  ,ושמאפייניה מפורטים במפרט הטכני במכרז זה למועצה
 

  אורית המציע מענה
 

 'מס

  
 לקוח:השם 

 

1.  

 
 חודש ______ שנה ________

 
 : חודש ______ שנה ________עד

 
  "טרם הסתיימו" -אם טרם הסתיימה אספקת השירותים, יש להקיף * 

 

 
מועד אספקת 

שירות ותחזוקה 
למרכזייה כמו זו 

במכרז הנדרשת 
 :עבור הלקוח זה
 

2.  

 
 שם: ______________ תפקיד: ___________________ 

 
 ______________"ל: _____דוא כתובת' טלפון: ____________  מס

 

 
קשר אצל האיש 

 הלקוח:
 

5.  

 
שירות סיפק המציע לו של המציע,  ותלקוח 10לגבי  לפחותלמלא טבלה זו  יש

 בתנאי הסף.  כנדרשותחזוקה למרכזייה כמו זו הנדרשת במכרז זה ו
 

 .את הטבלה ויגישה בנפרד עבור כל לקוחידפיס המציע 
 

 

 

  



 בדבר העדר ניגוד עניינים התחייבות -' זנספח 

 

 

מר/גב' _____________ ת"ז -אנו הח"מ, מר/גב' _______________, ת"ז  ____________  ו
______________ מורשי החתימה של המציע/המציע, לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את 

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

 

 ע"ממור להלן בשם המציע __________________ ח"פ/אנו מוסמכים להצהיר כא .1
 01__________________ במכרז מספר 

גבוהה עבור המועצה להשכלה  AVAYAלאספקת שירות ותחזוקה למרכזית  2016/ .2
 "( ולהתחייב בשמו. המכרז" -)להלן 

המציע מתחייב ומצהיר כי הוא איננו מצוי במצב של ניגוד עניינים ו/או במצב של חשש  .2
 ו/או עם מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל. המועצהלניגוד עניינים כלשהו עם 

 ואסיפה מנהל ועד) בו המנהלים המוסדות לחברי או/ו בו המשרה לנושאי או/ו למציע אין .5 
 אחר או כלכלי עניין כל, מאלו אחד כל של ראשונה מדרגה תםמשפח לבני לרבות(, כללית
 המכרז נשוא והשירותים המכרז עם עניינים לניגוד בחשש או עניינים בניגוד לעמוד העלול

 .לעיל 2 בסעיף לאמור מעבר גם, כזה עניינים לניגוד חשש ליצור או, ל"הנ

ניגוד עניינים כאמור,  נולידיעת יובאכאמור,  נועוד, כי אם במהלך עבודת יםמתחייב ואנ .1
 ללא דיחויליועצת המשפטית של המועצה ודיע עליו נאו ליצור חשש לניגוד עניינים כזה, 

 .ונפעל בהתאם להוראותיה

 זה שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהירנו דלעיל אמת. .5

            

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

    _____________  חתימת המצהירים ___________             

 ___________               _____________תאריך                    

 

 אישור

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיעו בפני, עו"ד ______________, במשרדי ברחוב 
__________________, מר/גב'______________ ומר/גב' _____________, שזיהו עצמם 

עודת זהות מספר ____________ ומספר _____________ )בהתאמה( המוסמכים על ידי ת
לחתום על ההצעה בהליך ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר 
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות הצהרתם 

 דלעיל וחתמו עליה בפני.    

               
                               ________________

 עורך דיןחתימת וחותמת 



 התחייבות בדבר שמירה על סודיות -' ח נספח

 א.
 כללי

 
)להלן: "חוק העונשין"( קובע הוראות בדבר החובות  1977 –חוק העונשין, תשל"ז  .1

הקשורות בשמירת סודות רשמיים ובשמירת ידיעות המגיעות לידיעתו של אזרח 
בכלל ושל אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעו בחוק מבקר 

 )נוסח משולב( בפרט. 1956המדינה, תשי"ח 
 

, קובע כי המל"ג תהא גוף 1956 –להשכלה גבוהה, תשי"ח  המועצהב' לחוק  5סעיף  .2
 . לב[נוסח משו] 1956( לחוק מבקר המדינה, תשי"ח 6)9מבוקר כמשמעו בסעיף 

 
לחוק העונשין, משמעות מיוחדת לגבי אדם שהינו בעל חוזה עם המדינה  116לסעיף  .5

ות רשמיות או עם גוף מבוקר כמל"ג, מאחר והוא קובע הוראות בדבר מסירת ידיע
שהגיעו לבעל החוזה בתוקף תפקידו וההתקשרות עם המל"ג, ו/או התרשלות 

 ים על הוראות אלה.רבשמירתן ובהחזקתו, והוא מטיל עונשים חמורים על העוב

 
 )א( לחוק העונשין קובע: 116סעיף  .1

 
 

היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר  (א)
, ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד [נוסח משולב] 1956 –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  –בעל החוזה" בסעיף זה " (ב)
ביצוע החוזה; ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על 

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

 "ידיעה":
 

 ככוללת:העונשין לחוק  119סעיף ב"ידיעה" מוגדרת  .5
 

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 
האיסור חל על מסירת כל ידיעה וקא, ואפילו לא רק על ידיעה חשובה. וידיעה סודית ד

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

 ג.
 סמכות למסירת ידיעה:

 
בעל חוזה רשאי למסור ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע החוזה רק אם הוסמך כדין  .7

חלה למסור אותה, ובתנאי נוסף שהוא מוסר אותה לאדם המוסמך לקבלה. הוראה זו 
 על בעל החוזה גם לאחר תום החוזה.

 
או עובד  –סמכות למסור ידיעה יכולה להינתן במפורש או מכללא, הסמיכה המל"ג  .6

, הרי אין במפורש בעל חוזה למסור ידיעה מסויימת או ידיעות מסוג מסויים –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

ותרת גם מסירת ידיעה על הוראה חדשה על ידי בעל ור. במסגרת זו מבבמל"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 מכללא אלא אם נשללה במפורש.



 ד.
 סמכות לקבלת ידיעה:

 
ה שיש לו "סמכות כדין" למסור ידיעה, אינו רשאי למסרה לכל אדם. החוק בעל חוז .9

מתיר למסור ידיעה רק לאדם המוסמך לקבלה. כאן יש להבדיל בין מסירת ידיעות 
בפנים ובין מסירתן החוצה. עובד מל"ג מוסמך לקבל כל ידיעה הדרושה לצרכי 

ובין  משרדד מל"ג אחר, בין באותו בעבודתו ולמילוי תפקידו. אין למסור ידיעה לעו
עה לצרכי עבודתו יאחר אם אין אותו עובד מוסמך או חייב לקבל את היד משרדב

 ומילוי תפקידו. 

 ישנן. ידיעות לקבל המוסמכים האנשים מספר קטן המדינה לשירות או ג"למל מחוץ .10 
 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

 
מכל הנאמר לעיל מסתבר כי הסמכות למסור ידיעה שונה ממקרה למקרה, ובעל חוזה  .11

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 

חוץ למל"ג ו/או מחוץ לקבלה, ומשנה זהירות דרושה כאשר מדובר במסירת ידיעה מ
 לשירות 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 עילבזה כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט ל מתחייבאני 
 . 1977 -התשל"ז ,לחוק העונשין 116מכוח סעיף  ינהירות לי חובותי

 

_______________ 
 תאריך

_______________ 
 חתימה

 

 

 

 

  



 

 אישור עריכת ביטוחים  - 'טנספח 

 

 לכבוד

 להשכלה גבוהה  המועצה

 )  להלן :  "המועצה"  (   

 ___________  אישור על קיום ביטוחים שלהנדון: 

 )להלן "הספק"( ח.פ _______________________  מספר

 Avayaמתוצרת  IPלאספקת שירות ותחזוקה של  מרכזיית  בקשר

 

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

 הביטוחים להלן:את 

אחריותו המקצועית של  הפוליסה מבטחת את  . מקצועית אחריות לביטוח פוליסה
₪   1,000,000 הספק כלפי המועצה וצד שלישי כלשהו  בגבולות אחריות של 

שירות ותחזוקה של   מספקלתובע אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח בהיותו 
 .Avayaמתוצרת  IPמרכזיית 

חריג או סייג בגין אובדן מידע ומסמכים , עיכוב או השהיה עקב מעשה או מחדל אין כל  בפוליסה
אם הפוליסה תבוטל או לא תחודש תחול תקופת גילוי של שישה חודשים .   או טעות או השמטה.

 ₪ .  60,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך  

על פי פוליסה זו מורחב לשפות את המועצה לרבות ממלאי תפקידים בגין מעשה או מחדל  הביטוח
או טעות או השמטה של הספק ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך 

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

 

 

 

 הביטוח עובדיו. כלפי הספק חבות . הפוליסה מבטחת את  מעבידים אחריות לביטוח פוליסה
 .הספק ידי על מהמועסקים מי של כמעביד יחשבתו במידה המועצה את לשפות מורחב

צד שלישי  כלפי הספק חבות הפוליסה מבטחת את  . שלישי צד כלפי אחריות ביטוחל פוליסה
 . הביטוח תקופת במשך ובמצטבר למקרה  ₪ 1,000,000  של אחריות בגבולות

 את לכלול מורחב המבוטח שם,  לאומי לביטוח המוסד של שיבוב תביעות מכסה זה ביטוח
 נערך כאילו הביטוח יחשב לפיו צולבת אחריות לסעיף ובכפוף  המטעמ והבאים המועצה

 . זה ביטוח פי על מהמבוטחים אחד כל עבור בנפרד
 

 :לעיל לפוליסות בהתייחס



ידי המועצה ואנו מוותרים על -הפוליסות דלעיל קודמת לכל ביטוח אשר נערך על .1
 כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה   .  

בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח,  .2
ם יו 60לפחות  המועצהאלא אם תישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי 

 מראש.
 .בלבד הספק על חלות פרמיות ותשלום עצמיות השתתפויות .5
 לא הוויתור. המטעמ והבאים המועצה:   כלפי התחלוף זכות על מוותרים אנו .1

 .בזדון נזק שביצע אדם כלפי יחול
 

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

 

 

  מתאריך עד תאריך 'מס פוליסה

 ביטוח צד שלישי   

 אחריות ביטוח   
 מעבידים

אחריות  ביטוח   
 מקצועית 

 

 

 :פרטי סוכן הביטוח

 

 שם _____________;  כתובת ________________;  טלפון ____________

 

 



 

 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

 

 

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך 'מס פוליסה

    

 לביטוח ביטוח   
 מעבידים אחריות

אחריות  ביטוח   
 מקצועית 

 

 

 בכבוד רב,

 

 _________________________ הביטוח חברת שם

 

 

          ___________      __________   __________________          ____________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם   תאריך                 

 

 

 

  



 

 

  



 שאלון עבור ממליצים במסגרת ניקוד האיכות – 'נספח י

 
 ]השאלון לא נועד למילוי על ידי המציע אלא לידיעה בלבד[

 
 שם המציע: ___________________________________________ 

 
 שם הלקוח נותן ההמלצה: ________________________________

 
 _________שם הממליץ: ________________טלפון:  ___________

 
 מידע כללי -חלק א' 

 
 עבור איזה מרכזייה סיפק לך המציע שירות ותחזוקה? ______________________

 
 התקופה בה סיפק לך המציע שירות ותחזוקה למרכזייה? ____________________

 
 האם יש לך התקשרות קיימת עם המציע? ________ אם לא, מדוע? ____________

 
 

 ניקוד -חלק ב' 
 

אתה שבע רצון מאיכות השירות והתחזוקה שסיפק לך  באיזו מידהאיכות השירות:  .1
 נק'( 1)? באופן כללי המציע

1 2 3 4 5 
במידה  כלל לא

 מעטה
במידה 
 בינונית

במידה רבה  במידה רבה
 מאוד

  
 נימוק לציון המופחת: ככל שלקוח נותן ציון שאינו מקסימאלי, 

______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 
אתה שבע רצון  באיזו מידהאיכות השירות של הטכנאים והמהנדסים של המציע:  .2

 נק'( 1)? מאיכות השירות של טכנאי ומהנדסי המציע
1 2 3 4 5 
במידה  לאכלל 

 מעטה
במידה 
 בינונית

במידה רבה  במידה רבה
 מאוד

  
 נימוק לציון המופחת: ככל שלקוח נותן ציון שאינו מקסימאלי, 

______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 
אתה שבע רצון מזמינות השירות והתחזוקה שסיפק לך  באיזו מידהזמינות השירות:  .3

 נק'( 1)? המציע

1. 1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה רבה  במידה רבה
 מאוד

  
 נימוק לציון המופחת: ככל שלקוח נותן ציון שאינו מקסימאלי, 

______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
  



 
באיזה מידה היה המציע אמין ומהימן באספקת השירותים )בין  אמינות ומהימנות: .4

 נק'( 1היתר, בכל הנוגע לחשבונות וחיובים(? )
1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה רבה  במידה רבה
 מאוד

 
 נימוק לציון המופחת: ככל שלקוח נותן ציון שאינו מקסימאלי, 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

 נק'( 1ממליץ להתקשר עם המציע לאספקת השירותים? )האם היית  .5
1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה רבה  במידה רבה
 מאוד

 
 נימוק לציון המופחת: ככל שלקוח נותן ציון שאינו מקסימאלי, 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

 סה"כ הניקוד שצבר המציע עבור לקוח זה: .............. נקודות
  



 מורשי חתימה מטעם המציע - אנספח י"

 

 לכבוד 

 המועצה להשכלה גבוהה

 

 מורשי חתימה אישור הנדון: 

 

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

לאספקת שירות ותחזוקה  01/2016במכרז מספר "( המציע"  -______________   )להלן 
 .  "(המכרז" -גבוהה )להלן עבור המועצה להשכלה  AVAYAלמרכזית 

 
 כעורך הדין של המציע הנני מאשר כדלקמן:

 
מציע לצורך הגשת הצעה למכרז, מורשי החתימה של המציע, אשר חתימתם מחייבת את ה .1

 הינם אלה:
 

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

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

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

 ביחד עם/ללא חותמת המציע )מחק את המיותר(.
 
החתימה על גבי הצעת המציע למכרז הינה חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין,  .2

בהצעתו למכרז ובהסכם לרבות לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז, 
 שבגדר מסמכי המכרז.

 

 התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין. .5

 
 
 

___________ _______________ 
 שם עוה"ד, מס' רשיון תאריך  

 חתימה וחותמת 
          

 

 

 


