פניה לקבלת הצעות מחיר לאספקת רישיונות מייקרוסופט מסוג EES
 .1אוניברסיטת אריאל בשומרון ,ע"ר ו -המרכז לעיצוב ולטכנולוגיה ,ע"ר (להלן במשותף לצרכי
פניה זו" :האוניברסיטה" ו/או "המזמין") פונה בזאת לספקים הכלולים ברשימת המציעים
לאספקת רישיונות מייקרוספט מסוג  ) Enrollment for Education Solutions ( EESלהגשת
הצעות מחיר לאספקת רישיונות מייקרוספט מסוג  EESלאוניברסיטה לשלוש ( )3השנים
הקרובות וכפי שיפורט להלן.
 .2האוניברסיטה תבחר את ההצעה הזוכה מבין המציעים הכלולים ברשימת המציעים.
 .3המציע הזוכה יידרש להעביר הזמנה לחברת מייקרוסופט עד ליום  25.12.2018לכל המאוחר.
 .4על המציע למלא את טבלת הצעת המחיר בנספח ב' המצורף.
 .5המציע שהציע את הצעת המחיר הסופית הזולה ביותר יקבל את הציון המקסימלי של 100
נקודות ,והיתר יקבלו ציון יחסי ,על פי הנוסחה הבאה:
𝑛𝑖𝑚𝑃𝑇
𝑖𝑃𝑇

= 𝑖𝐺𝑃

כאשר:
 = PGiציון מחיר של ההצעה הנבחנת.
 = TPminהצעת המחיר הזולה ביותר.
 – TPiהצעת המחיר של ההצעה הנבחנת.

ההצעה שתעמוד בתנאי הסף ותזכה לציון הגבוה ביותר ,בכפוף לשיקול דעת האוניברסיטה
לבטל הליך זה ,תוכרז כהצעה הזוכה.
ועדת המכרזים רשאית למנות צוות בדיקה מטעמה לשם בחינת ההצעות והמציעים .הצוות
רשאי ,אך לא חייב ,לבחון את המציעים ו/או חלקם וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע
ו/או לשירות המוצע על ידו .ועדת מכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש
ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/ו הבהרות נוספות ,ו/או
כל פעולה ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכל דרך שימצא לנכון ,למלוא שביעות רצונו ,על מנת
לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליו.
 .1מחיר ,תמורה והצמדה
המחיר בהצעתו של המציע ,לרבות פריטי המחירים השונים בסעיפים ובטבלאות השונות,
יכלול את כל הפעולות הנדרשות מהמציע לפי מסמכי הפניה על כל תנאיה לרבות ,אך לא רק,
ביצוע העבודות ,ציוד ,חומרים ,אחזקת מכונות ,הוצאות כוח אדם ,ביטוח ,ערבויות ,הסעות,
מסים ככל שיחולו ,ללא תוספת מע"מ.
התמורה שתשולם לזוכה במכרז ,תשולם בתנאי שוטף  ,45 +ותעשה אך ורק לאחר
שהשירותים או חלקם אושרו על ידי המזמין.
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המחירים המפורטים בחוזה ו/או בהזמנה ו/או בהצעת המציע יהיו בדולר אמריקני ()USD
והתשלום יהיה בשקלים חדשים ,בהתאם לשער היציג ביום הנפקת החשבונית.
המציע לא יהיה זכאי לתמורה נוספת ו/או להחזר הוצאות ו/או לתשלומים נוספים כלשהם.
עבור פריטים שהמציע לא מילא מחיר עבורם בטבלת הצעת המחיר ,רשאית האוניברסיטה,
לפי שיקול דעתה הבלעדי ,למלא בעצמה מן המחיר הנמוך ביותר שהוצע עבור פריטים אלו
מבין ההצעות שהתקבלו ,ו/או למלא בעצמה את המחיר הגבוה ביותר שהוצע עבור פריטים
אלו מבין ההצעות שהתקבלו ,ו/או לפסול את ההצעה או את חלקה.
יצוין כי האוניברסיטה לא מחויבת לנהוג כלפי כל ההצעות החסרות באותה אפשרות ,אלא
בהתאם לנסיבות ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
יובהר כי המחירים המפורטים בחוזה ו/או בהזמנה ו/או בהצעת המציע לא יהיו צמודים
למדד ו/או לכל הצמדה ו/או תוספת אחרת.
 .2סמכויות ועדת מכרזים
ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה תתקבל על ידי ועדת מכרזים אצל האוניברסיטה.
הוועדה רשאית ,אך אינה חייבת ,לדרוש מסמכים ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים מהמציע וכן
לברר פרטים לגבי עבודות ופרויקטים שבוצעו על ידי המציע אצל צדדים שלישיים .מציע אשר
בוחר להגיש הצעה מביע בכך את הסכמתו לסעיף זה ואין ולא יהיו לו טענות כלפי האוניברסיטה
בשל כך.
הועדה רשאית ,אך אינה חייבת ,לפנות למציע להשלמת מסמכים חסרים.
הוועדה רשאית להיפגש בפרק הזמן שנועד לבדיקת ההצעות ,עם מציעים או חלקם ,על פי שיקול
דעתה ,לשם התרשמות אישית מיכולתם לספק את השירותים ברמה ובאופן הנדרשים.
הוועדה שומרת לעצמה את הזכות להתחשב בניסיון קודם שלה עם המציע במידה והאוניברסיטה
לא הייתה שבעת רצון מאיכות העבודה או בהתנהלותו של המציע.
מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל ,ועדת מכרזים רשאית לפסול הצעות מהטעמים הבאים:
הצעה שיקבע לגביה כי חסרים בה פרטים על מנת להעריכה כדבעי;
בשל חוסר התייחסות לסעיף מסעיפי המכרז;
הצעה שלא צורפו לה המסמכים הנדרשים;
הצעה שיש בה :אי בהירות ,דו משמעות;
הצעה שאינה ממלאת אחר דרישות המכרז.
ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה תכסיסנית או חסרת תום לב או הצעה שמניתוחה עולה כי
מדובר בהצעה שאינה מבוססת על אדנים כלכליים ברורים ומוצקים.
ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לבטלו בהתאם לדין ו/או
מסיבות ארגוניות ,תקציביות ,נסיבתיות או אחרות ,וזאת גם אם כבר הוכרז זוכה במכרז ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק ו/או הודעה מוקדמת ו/או פיצוי כלשהו.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,ועדת מכרזים שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז
בנסיבות הבאות:
רק שתי הצעות או פחות עונות על כל תנאי הסף ,תנאי המכרז ועל הוראות המפורטות
במסמכי המכרז.
חל שינוי נסיבות ,או שהשתנו צרכי האוניברסיטה ,באופן המצדיק לדעתה ,את ביטול
המכרז.
יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם ,תאמו את הצעות המחיר ,או פעלו באופן המהווה
הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את מטרות המכרז.
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התברר לאוניברסיטה ,לאחר פרסום המכרז ו/או לאור שאלות הבהרה ו/או לאחר פתיחת
ההצעות ,שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים ,או שהושמטו
נתונים/דרישות מהותיות מהמפרט ,או שאלה בוססו על נתונים שגויים או בלתי שלמים.
מובהר ,כי בנסיבות המפורטות לעיל ,תהא האוניברסיטה פטורה מתשלום כל פיצוי למציע כלשהו
בקשר לביטול המכרז ,לרבות ,אך לא רק ,בגין הוצאות שהוציא המתעניין ו/או המציע לצורך הכנת
הצעתו ו/או אובדן רווחים עתידיים ו/או צפויים.
 .3בחירת ההצעה הזוכה
האוניברסיטה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או המיטבית או כל הצעה שהיא.
האוניברסיטה תבחר בהצעה אשר לפי החלטתה מתאימה לה ביותר ומעניקה לה את מירב
היתרונות.
כל הצעה שתיבחר לא תחייב את האוניברסיטה כל עוד לא נחתם חוזה בהתאם לנהלים המקובלים
אצל האוניברסיטה.
האוניברסיטה רשאית לקבל הצעה לגבי כל הסעיפים המבוקשים לגבי חלקם או לגבי חלק מסעיף
בלבד ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדית.
 .4ביטול הודעת זכייה
האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הודעת הזכייה במקרים הבאים:
המציע לא המציא את המסמכים הדרושים תוך  7ימים מיום הזכייה או לא המציא מסמכים עד
למועד חתימת ההסכם על ידי האוניברסיטה בהתאם לנוהלי האוניברסיטה.
המציע לא התארגן תוך זמן סביר ו/או בהתאם להוראות המכרז למרות שהאוניברסיטה הודיעה
לו על תחילת העבודה.
לידי האוניברסיטה הגיע מידע לגבי המציע ,ההצעה או תוכנה אשר היה משפיע על החלטתה בדבר
הזכייה אם הייתה מודעת לה בטרם בחינת ההצעות.
קיים ספק סביר אם המציע ערוך לביצוע מתן השירותים בהתאם לתנאי המכרז לרבות החוזה.
יודגש ,האוניברסיטה לא תהא אחראית לתשלום כל פיצוי בגין נזק שנגרם למציע עקב הסתמכותו
על הודעת הזכייה שבוטלה מהטעמים לעיל.
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נספח ב'  -הצעת המציע
אני החתום מטה( ,___________________________ ,להלן" :המציע") לאחר שקראתי בעיון
ובשקידה את מסמכי הפניה על נספחיה ואת תנאי ההתקשרות ,והבנתי את השיטה לפיה אצטרך
לספק את השירותים ולקבל את התמורה ובהתאם לכל הנ"ל .כל הפריטים יסופקו בהתאם למפרט.
הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את השירותים המופיעים ,בתנאי
ההסכם ובמחירים אותם הנני מציע בהצעתי המצורפת.

על המציע למלא את המחיר המוצע על ידו עבור כל אחד מן הפריטים בטבלה וכן לחשב את
נתוני העמודה השמאלית ביותר (סה"כ המחיר לאותו פריט).
ככל שיהיה חסר נתון בטבלה ,ידוע לי כי ועדת המכרזים של האוניברסיטה רשאית לתקן את ההצעה
(ואף לנקוב במחיר הנמוך או הגבוה ביותר מבין ההצעות האחרות) על פי שיקול דעתה הבלעדי.
המחירים אשר מציין המציע צריכים להיות מועמסים בכל הוצאותיו כגון :מיסים ,משכורות מנהלי
עבודה ,חומרים ,הובלה ,ביטוח ועוד.
הכמויות הינן הערכה בלבד ואינן מחייבות את האוניברסיטה.
להלן הצעתי :
(יש לציין מחיר בדולרים וללא מע"מ)
EES With M365 A3 + M365 A5
Part Number
AAA-73004
AAA-72992
H30-00237
77D-00110
7NQ-00302
D87-01057
AAA-10732
9EM-00265
9EM-00562
9EA-00271
9EA-00039

Item Name

Price

M365 EDU A3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr
M365 EDU A5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr
PrjctPro ALNG LicSAPk MVL w1PrjctSvrCAL
VSProSubMSDN ALNG LicSAPk MVL
SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic
VisioPro ALNG LicSAPk MVL
EntMobandSecE3Full ShrdSvr ALNG SubsVL MVL
PerUsr
WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 16Lic CoreLic
WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic
WinSvrDCCore ALNG LicSAPk MVL 16Lic CoreLic
WinSvrDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic

QTY
700
300
1,000
1,000
12
1,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,000
4
6
6
12

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0.00

Total per Year:

שם המציע:

___________________________________________

חתימה וחותמת המציע:

___________________________________________
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Extended Amount

