הודעה בדבר עריכת רשימת מציעים לאספקת רישיונות מייקרוסופט מסוג EES
בהתאם לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) התש"ע2010 -

 .1אוניברסיטת אריאל בשומרון ,ע"ר ו -המרכז לעיצוב ולטכנולוגיה ,ע"ר (להלן במשותף לצרכי פניה
זו" :האוניברסיטה" ו/או "המזמין") מודיעה בזאת כי בכוונתה לערוך רשימה של מציעים לאספקת
רישיונות מייקרוסופט מסוג  ) Enrollment for Education Solutions ( EESאשר יהיו רשאים
להשתתף במכרזים סגורים ו/או בפניה תחרותית לקבלת הצעות שתערוך האוניברסיטה מעת לעת
ומזמינה בזאת ספקים להיכלל ברשימת מציעים זו.
 .2רשימת המציעים (להלן" :הרשימה") תנוהל ותעודכן בהתאם לכל דין .תוקף הופעתו של מציע
ברשימה יהיה לשנה אחת .ועדת המכרזים תהא רשאית לעדכן הרשימה מעת לעת ,כולל הוצאת
ספקים שאינם רלוונטיים עוד ,בהתאם להחלטות ועדת המכרזים.
 .3האוניברסיטה תפנה מפעם לפעם במכרזים סגורים או בפניה תחרותית לקבלת הצעות אל המציעים
הכלולים ברשימה ,כולם או חלקם ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לנהליה ותבקש מהם להגיש
הצעת מחיר לאספקת הרישיון האמור.
 .4במסגרת זו יבחר ספק אחד אשר יספק את הרישיונות לכל תקופת החוזה מול חברת מייקרוסופט.
תקופת החוזה הינה לשלוש ( )3שנים.
 .5לשם הגשת הצעת מחיר ולמילוי התחייבויותיו של הספק הזוכה ,המציע אחראי לברר מול חברת
מייקרוסופט את כל התנאים להתקשרותו מול מייקרוסופט ,ואת כל התנאים לאספקת השירותים
לאוניברסיטה על פי מסמכי פניה זו ובין היתר את התנאים הכספיים ,המסחריים והמשפטיים.
יובהר כי לאוניברסיטה לא תהא שום אחריות בכל הנוגע להתקשרות ולהתנהלות המציע מול
מייקרוסופט.
 .6האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ו/או להגדיל את כמות אספקת הרישיונות
הנדרשת בכל שנה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי .כמו כן לאוניברסיטה הזכות להגדיל ו/או להרחיב את
ההתקשרות בין היתר לנוכח שינויים ו/או עדכונים ו/או שדרוגים בסוג הרישיונות כפי שמספקת
מייקרוסופט.
 .7ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא בהתאם להוראות החוזה של חברת מייקרוסופט .השירותים
יסופקו בהתאם להוראות כל דין ,על פי כל תקן ישראלי רלוונטי ועדכני הנוגע לעניין ,על פי הוראות
הרשויות המוסמכות.
 .8מועמדים העונים על כל דרישות הסף שלהלן (באופן מצטבר) מוזמנים בזאת להגיש מועמדות
להצטרפות לרשימת המציעים (להלן" :בקשת ההצטרפות") :
א.
ב.
ג.
ד.

המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל הדרוש על פי כל דין.
למציע הסמכה למכירת רישיונות . ) Enrollment for Education Solutions ( EES
בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
המציע מקיים את הוראת ס'  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות או פטור מהן.

 .9רק מציעים העומדים בכל תנאי הסף יוכלו להיכלל במאגר.
 .10המציע יצרף לבקשת ההצטרפות את המסמכים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.

דוח עדכני מהמרשם בו רשום המציע וכן תעודת התאגדות.
אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות.
העתק ההסמכה למכירת רישיונות ) Enrollment for Education Solutions ( EES
תצהיר בנוסח נספח א' מלא וחתום ע"י מורשי חתימה מטעם המציע לרבות אימות עו"ד.

1

 .11כל המעוניין להיכלל ברשימת המציעים יגיש בקשת הצטרפות בכתב על כל נספחיה במעטפה סגורה
לתיבת מכרזים במשרדי האוניברסיטה  -חדר .3א 13 .0 .בקומה  0בבניין ההנהלה מספר 3א ,קמפוס
מילקן ,אריאל או בדוא"ל לכתובת michrazim@ariel.ac.il :וזאת עד ליום א'  23.12.2018בשעה
 13:00לכל המאוחר.
 .12מציע העומד בתנאי הסף לעיל אשר מעוניין להיכלל ברשימת המציעים ,יהיה רשאי להגיש יחד עם
בקשת ההצטרפות גם הצעת מחיר לאספקת הרישיונות עבור שלוש ( )3השנים הקרובות בנוסח
נספח ב' המצורף לפניה לקבלת הצעת מחיר (להלן" :הצעת המחיר").
הגשת הצעת המחיר תהיה אך ורק באמצעות הגשה פיזית לתיבת מכרזים במשרדי האוניברסיטה
 חדר .3א 13 .0 .בקומה  0בבניין ההנהלה מספר 3א ,קמפוס מילקן ,אריאל וזאת עד ליום א' 23.12.2018בשעה  13:00לכל המאוחר.
 .13אין במענה לפניה זו ,בהגשת בקשת הצטרפות או בהגשת הצעת המחיר משום התחייבות של
האוניברסיטה ,כי המציע רשאי להיכלל ברשימת המציעים ו/או משום התחייבות להתקשרות עם
מציע שנענה לפניה .כמו כן אין בצירוף מציע לרשימה בכדי לחייב את האוניברסיטה להתקשר עם
המציע לרכישת רישיונות.
 .14מציע ייכלל ברשימת המציעים בנושא ההתקשרות אם תמצא אותו ועדת המכרזים כעומד בכל
תנאי הסף שפורטו לעיל .ועדת המכרזים תהא רשאית שלא לכלול ספק ברשימת המציעים או
להורות על מחיקתו מרשימה כאמור ,בהתאם להוראות הדין.
 .15האוניברסיטה תהיה רשאית לבדוק את התעודות והפרטים אשר יוצגו לפניה ולקבל חוות דעת
מגורמים שונים ,על פי שיקול דעתה .האוניברסיטה רשאית אך לא חייבת ,לדרוש מהמציעים
פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או השלמות לשביעות רצונה המלא גם לאחר
פתיחת ההצע ות על מנת לבחון את המציע ועמידתו בתנאי הסף .לא המציא המציע פרטים ו/או
מסמכים כאמור ,ייחשב כמי שסירב לעשות כן ,והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו.
 .16לאוניברסיטה אפשרות לשנות את מסמכי ו/או תנאי הפניה עד למועד האחרון להגשת המסמכים,
ובאחריות המציע להתעדכן באתר האוניברסיטה.
טלפון לצורך הגשת בקשת הצטרפות ו/או הצעת מחיר בלבד –.0549079499

בברכה,
לילך יונאי
מנהלת אגף רכש
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נספח א  -תצהיר
לכבוד
אוניברסיטת אריאל בשומרון
אנו הח"מ ,מר/גב' ____________ ,נושא/ת מס' ת.ז שמספרה ______________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
מצהיר/ה בכתב כדלקמן
 .1הנני משמש בתפקיד __________ בחברת _____________ (להלן" :המציע" או "החברה")
ומוסמך לתת תצהיר בשמה.
 .2אנו מבקשים בזאת להצטרף לרשימת מציעים לאספקת רישיונות מייקרוסופט מסוג EES
( ) Enrollment for Education Solutionsלאוניברסיטת אריאל בשומרון (להלן" :המזמין" ו/או
"האוניברסיטה").
 .3אנו מודיעים בזאת על הסכמתנו להיכלל ברשימת המציעים וכי פרטינו המופיעים ברשימה יהיו
נגישים לעיון הציבור באתר האינטרנט של האוניברסיטה.
 .4פרטי המציע
.5

שם המציע:

.6

ח"פ/ת"ז:

.7

תאריך יסוד הקמת החברה:

.8

שם המנהל (שם מנכ"ל):

.9

שמות מורשי חתימה:
_____________________________________
_____________________________________

.10

כתובת המציע:

.11

מס' טלפון:

.12

מס' פקס':

.13

כתובת דוא"ל לקבלת הודעות :

.14

איש קשר המוסמך לקבל הודעות בשם המציע:

.15

טל' נייד איש קשר:

.16

פרטי רו"ח של המציע:

 .5הגבלים עסקיים
א .הצעה זו מוגשת בתום לב .המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על
ידינו באופן עצמאי ,ללא הסדר או דין ודברים עם מציע פוטנציאלי אחר .
ב .לא היינו מעורבים בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ו/או להשפיע
על מתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתנו.
ג .ידוע לנו כי העונש על תיאום מחירים בהליך מכרזי יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל
לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח.1988-
ד .ידוע לנו כי האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לדווח לרשות ההגבלים העסקיים
במקרים של חשד ממשי לתיאום הצעות.
 .6חוק עסקאות גופים ציבוריים
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א .בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-הנני מצהיר בזאת כי עד
למועד חתימתי על תצהיר זה ,לא הורשעה החברה ו/או בעל זיקה אליה ,ביותר משתי
עבירות עפ"י חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא עדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-ו/או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-ואם הורשעו ביותר משתי עבירות,
הרי שחפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה (להלן " -העבירות").
ב .החברה מתחייבת כי תדווח לאוניברסיטה על כל הרשעה שתורשע בגין העבירות
האמורות.
ג .הריני להצהיר כי חברתנו עומדת בכל תנאי הסף שהוגדרו במכרז וכי היא מסוגלת לספק
את המוצרים המבוקשים על ידי האוניברסיטה בהתאם לכל הוראות המכרז.
 .7ניגוד עניינים
א .הריני להתחייב כי החברה ,נושאי המשרה שבה ,עובדיה ,קבלני המשנה וכל אדם אחר
מטעמה ,לא נמצאים ולא ימצאו במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים לכל אורך
תקופת ההתקשרות ואף במהלך תקופה של שנה לאחריה ,וזאת לרבות ניגוד עניינים עם
האוניברסיטה ,עובדיה ,יועציה למכרז זה ומי מטעמה.
ב .הוסבר לי וידוע לי כי הימצאות כאמור במצב של ניגוד עניינים עלולה לגרום לאוניברסיטה
נזק מרובה.
ג .על כן אני מתחייב כלפי האוניברסיטה כי במועד חתימתי על ההצעה לא ידוע לי על כל
עניין או עיסוק העלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים בקשר עם העבודות
והשירותים הכלולים במכרז.
ד .אני מתחייב שלא לעסוק ,לטפל או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות
במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים כאמור לעיל ,במישרין או בעקיפין.
ה .אני מתחייב להודיע לאוניברסיטה ,לאלתר ,בכתב ,על כל תיק או עניין שבטיפולי אשר
עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ,ולפעול על פי הוראותיו
של אוניברסיטה.
ו" .ניגוד עניינים" בהתחייבות זו מתייחס :לענייני; עניינו של קרוב משפחתי בדרגה
ראשונה; לענייניהם האישיים של כל מי שמועסקים על-ידי ו/או נשכר על-ידי לצורך מתן
השירותים לאוניברסיטה; לעניינו של לקוח שאני או מעסיקי או שותפי או עובדי ,מיצגים
או מייעצים או מבקרים; לעניינו של תאגיד אשר לי או לקרוב משפחה שלי מדרגה
ראשונה ,או למי מהעובדים אצל נותן השירותים יש קשר עימו – חבר בו ,מנהל אותו או
עובד בו ,או יש לו חלק בו או בהון מניותיו ,או זכות לקבל רווחים ,או בעל שליטה בו,
כהגדרתן בחוק ניירות ערך.
ז .בן משפחה ממדרגה ראשונה" משמעותו – בן זוג ,הורה ,אח ,צאצא ,ובני זוגם של כל אחד
מאלה.
ח .התחייבותי זו תהא תקפה עד לתום שנה לאחר סיום מתן השירותים לאוניברסיטה ותהא
תקפה לכל העובדים אצל נותן השירותים ו/או כל גורם אחר מטעמו המעורב במתן
השירותים לאוניברסיטה.
ט .ככל שהתחייבות זו ממולאת על-ידי נותן השירותים עצמו ו/או מורשה החתימה מטעמו
– למען הסר ספק ,אין בהתחייבות כללית זו כדי לגרוע מהתחייבותי והתחייבותם של כל
המועסקים על-ידי ו/או הפועלים מטעמי ,להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר
לכל עניין אשר יטופל על-ידי במסגרת מתן השירותים לאוניברסיטה.
 .8סודיות
א .ידוע וברור לנו ,כי מידע שיימסר לנו ו/או יגיע אלינו בין ע"י האוניברסיטה ובין בדרך
אחרת ,במהלך הכנת והגשת ההצעה למכרז ,לפני תקופת ההתקשרות ,במהלך תקופת
ההתקשרות עם האוניברסיטה ולאחריה ,הוא סודי ואין לעשות בו שימוש ,ללא אישור
בכתב ומראש של האוניברסיטה.
ב .בכתב התחייבות זה ולעיל "מידע" משמעו לרבות וללא הגבלה :כל מידע בקשר עם ומכל
הנובע מההתקשרות עם האוניברסיטה ,מידע בקשר לאוניברסיטה ו/או מוסדותיה ו/או
חבריה ו/או צד ג' הקשור אליה ו/או כל העובדים ובני משפחותיהם ,מידע עסקי ,מסחרי,
טכנולוגי ,תכנוני ,רפואי ,תפעולי ושיווקי ,לרבות כל תכנית ומסמך עיוני ,מדעי ו/או מעשי,
בכתב ,בעל פה ,מצולם ,בקבצי מחשב ,ברשת האינטרנט העולמית ,מוקלט ,ניתן לקריאה
ולפענוח בצורה גרפית ו/או בכל מדיום ,פורמט ואופן אחר.
ג .המידע לא יכלול מידע ספציפי המצוי בנחלת הכלל או שהגיע אל נחלת הכלל שלא ע"י
הפרת התחייבויותינו בכתב התחייבות זה ,אולם יכלול מידע שנמסר לנו ע"י צד ג' בדין,
אולם לא יכלול מידע שחובה עלינו לגלותו עפ"י דין ,ובכפוף להודעה על כך טרם לגילוי.
ד .אנו מתחייבים בזאת:
 .iלשמור בסודיות מוחלטת על המידע ולא לגלותו לכל אדם ו/או לגוף כלשהו ,זולת
האנשים המורשים עפ"י כל דין ,בין במישרין ,בין בעקיפין ובין בכל דרך אחרת,
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לרבות וללא הגבלה ,לסוכנות ,יועץ ,סוכן ,קבלן ו/או ספק כלשהו ,לרבות ספקים
ו/או קבלני משנה של האוניברסיטה.
 .iiלא להעתיק ו/או לא לגרום ו/או להרשות לאחרים לבצע שכפול ,העתקה ,צילום,
תדפיס וכל צורת העתקה אחרת של כל מידע שהוא.
 .iiiלשמור בהקפדה על פרטי המידע ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות
הסבירים הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחרים שאינם מורשים
לכך ע"י האוניברסיטה ו/או פרסומו בכל צורה שהיא.
 .ivלא לעשות במידע ,כולו או חלקו ,שימוש ו/או ניצול ו/או יישום כלשהו באופן
ו/או בדרך כלשהי שלא לצורך העבודה/השירות/המטרה שלשמה נמסר לנו
המידע ע"י האוניברסיטה.
 .vלהחזיר לאוניברסיטה מיד עם סיום ההתקשרות עפ"י המכרז שפרטיו לעיל,
באופן מסודר ותקין ,את כל עותקי המידע מכל מין וסוג שהוא המצוי ברשותנו
(לרבות כל מידע המאוכסן באופן מגנטי ,אופטי ו/או אמצעי מדיה אחר) ,לרבות
חומרים שהופקו מתוך המידע ובאמצעותו ,ולרבות המסמכים והפריטים שהוכנו
על ידינו ו/או ע"י מי מטעמנו ,שהיו בשימושנו ו/או בשימוש מי מטעמנו ו/או
שהגיעו לידינו ו/או לידי מי מטעמנו במהלך העבודה/השירות.
 .viלהביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מעובדינו אשר ייתן
שירותים לאוניברסיטה במסגרת הסכם ההתקשרות ,לדאוג כי כל אחד מהם
יתחייב אישית בחתימתו לפעול עפ"י הוראות כתב התחייבות זה ולפעול לאכיפת
ההתחייבויות בכתב התחייבות זה ע"י עובדינו .היה ומי מעובדינו יפר התחייבות
כלשהי ,אנו נודיע לאוניברסיטה מיד ובכתב על הפרה כאמור.
 .viiכל ההתחייבויות בכתב התחייבות זה תעמודנה ותשארנה בתוקפן לתקופה של
 7שנים מתום תקופת ההתקשרות ,הן לפני תקופת ההתקשרות ,הן בתקופת
ההתקשרות ולאחריה בכל הנוגע להגשת ההצעה לביטוח כאמור לעיל ,ותהיינה
תקפות בין בארץ ובין בחו"ל.
 .9העסקת אנשים עם מוגבלויות
(סמן  xבמשבצת המתאימה):
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998לא חלות על המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע והוא
מקיים אותן.
(במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות
על המציע נדרש לסמן  xבמשבצת המתאימה):
 המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
(במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  xבמשבצת המתאימה):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות ,התשנ"ח  , 1998ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח
 ,1998הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע
התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
הנני מצהיר כי זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.
________________
חתימת מורשה חתימה

_______________
תאריך
אישור עו"ד

הנני מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני עורך דין ____________ במשרדי ברחוב
__________________________ ,ה"ה __________________ שזיהה/ו עצמו/ם על ידי
תעודת זהות מס'_____________ ,ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.
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וכן כי ה"ה ____________ הינו מורשה חתימה של החברה לצורך חתימה על תצהיר זה וחתימתו
זו מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.
_______________________
חתימה וחותמת

________________
תאריך
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