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כללי
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון (להלן " -המרכז" או "המזמין") ,מזמין בזאת את המעוניינים להגיש הצעות לביצוע
השירותים הבאים :אספקת שירותי גישה לאינטרנט כמפורט במסמכי המכרז (להלן " -השירותים").
השירותים כוללים אספקה של כ 55-מגה תקשורת סימטרית וכ 55-קווי תקשורת א-סימטרית וכן שרידותLoad -
.Balancing
מדובר באומדן בלבד ואין באמור משום התחייבות כלשהי של המרכז להזמנת כמות כלשהי של רוחב פס וקווים א-
סימטריים ,המרכז שומר לעצמו את הזכות להגדיל ו1או להקטין את כמות האספקה הנדרשת.
במסגרת המכרז יבחרו שני ספקים.
הצעות המציעים תכלולנה שירותי תשתית אשר תסופק על ידי ספק משנה ,כאשר בכל הצעה יכללו לפחות שתי הצעות
לספקי תשתית שונים ולמרכז תהא הזכות לבחור אחד מבין ספקי התשתית.
ההתקשרות הינה ל 11 -חודשים ,עם אופציה של המזמין בלבד ,להאריך את ההתקשרות בארבע שנים נוספות כל פעם בשנה
נוספת.
להלן פירוט מסמכי המכרז ואופן הגשתם:
המסמך
א
א5-
ב

שם המסמך
הזמנה להציע הצעות
(תנאי ניהול המכרז)
מפרט
טופס הצעה
טופס  :1תצהיר ואישור
עו"ד
טופס  :1הצהרות
המציע
טופס  :3אישור רו"ח
טופס  :4הצעת מחיר

ד

הסכם

אופן הגשה
חתימת מורשי חתימה1בעלי סמכות לחייב את המציע +
חותמת ותאריך בכל תחתית עמוד
במעטפה ראשונה (בנפרד ממעטפה של ההצעה הכספית)
למלא באופן שלם בהתאם להוראות (ללא עיפרון 1טיפקס1
דפים מצולמים)
חובה למלא ולחתום בפני עו"ד

חובה למלא ולחתום בפני רו"ח
לחתום בכל עמוד בחוזה בראשי תיבות ,בעמוד האחרון
חתימה מלאה של מורשי החתימה  +חותמת.
לגבי הנספחים  -מורשי החתימה יחתמו על כל עמוד בראשי
תיבות ,אך לא למלא פרטים (הנספחים יוגשו במלואם רק על
ידי המציע שיזכה)

המסמכים הנ"ל מתארים את העבודות ,אופן ביצוען ותנאיהם של עבודות נשוא מכרז זה.
מסמכים אלו יהפכו אחרי חתימת החוזה עם המציע שהצעתו תתקבל ,למסמכי החוזה.
תיאור אופן ההגשה נועד להקל על המציע ,אך מחובתו לבדוק שהצעתו עומדת בכל הוראות המכרז ,וביניהן גם בדבר אופן
ההגשה והדרישות השונות.
יש לקרוא את מסמכי המכרז בעיון ולמלא אחר ההוראות הכלולות בהם.

תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :
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מסמך א  -הזמנה להציע הצעות
( )1טבלת מועדים  -להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז (כפוף להוראות המכרז):
הפעילות
מס'
פרסום המכרז
1
סיור קבלנים
1
תאריך אחרון לשאלות הבהרה
3
תשובות לשאלות הבהרה
4
תשלום דמי השתתפות בסך 3,555
5
ש"ח
6
1.1
1.1
1.3

מועד הגשת הצעות (עד השעה
 !15:55בלבד)

התאריכים
1125121.55
לא ייערך
12521.55
552521.55
עד למועד הגשת הצעות ובלבד
שלהצעה יצורף אישור על תשלום
דמי השתתפות
512521.55

במקרה של סתירה בין המועדים הנקובים בטבלה שלעיל לבין המועדים המצוינים במסמכי המכרז ,יגברו
המועדים הנקובים בטבלה.
המועדים המופיעים לעיל הינם סופיים .באחריות המציע לעמוד בכל המועדים לעיל בהתאם לשלבי המכרז.
המזמין רשאי לשנות כל מועד המופיע לעיל ,וכן לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז כל עוד לא
חלף מועד זה .על המציע לעקוב אחר הודעות בדבר דחיית מועדים באתר האינטרנט של המזמין.

.1מבוא
1.1
1.1

1.3
1.4
1.5
1.6

1.1
1.1
1.1
1.15
1.11

תקופת ההתקשרות  -ההתקשרות הינה ל 11 -חודשים ,עם אופציה של המזמין בלבד ,להאריך את ההתקשרות
בארבע שנים נוספות כל פעם בשנה נוספת .לפני כל תחילת אופציה באפשרות המציע להציע אחוזי הנחה
נוספים על הצעתו במכרז .בכל מקרה תקופת ההתקשרות והארכתה יארכו בהתאם להוראות ההסכם.
הגשת טופס ההצעה על כל הכרוך בה ,באחריות המציע בלבד .באחריותו של המציע למלא את המסמכים,
הטפסים והנספחים בהתאם להוראות המכרז ולחתום בכל מקום שנדרש לכך ולהשלים את כל הפרטים
הנדרשים למילוי ,וכן להשיג את כל האישורים והמסמכים הדרושים ,וכן להחתים רו"ח ו1או עו"ד בהתאם
למפורט במסמכי המכרז .ועדת מכרזים רשאית ,אך אינה חייבת ,לפסול הצעה שיהיו חסרים בה פרטים 1לא
ימולאו פרטים במקומות הנדרשים 1לא יוחתמו רו"ח או עו"ד בניגוד להוראות המכרז.
המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההסכם וכל מידע רלוונטי הקשור למכרז ,לרבות הדינים
הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור והוא מוותר על כל טענת אי ידיעה ו1או טעות ו1או אי
התאמה.
בכל מקרה של פגם או חסר בהליך ,חובה על המציע ליתן למזמין הודעה בכתב בדבר האמור ו1או לשלוח שאלת
הבהרה כמפורט להלן ,שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.
כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,ויש לראותם כמשלימים זה את זה.
במקרה של סתירה ו1או אי בהירות לגבי האמור במסמכי המכרז השונים ,יהיה המזמין רשאי לבחור לפי
שיקול דעתו הבלעדי את הנוסח הנכון ו1או העדיף של מסמכי המכרז ,וכן יפורשו הסתירה ו1או אי הבהירות
באופן המרחיב את חובות המציע או את זכויות המזמין .הגשת הצעה כמוה כהסכמת המציע לתנאים אלו ואין
ולא יהיו לו כל טענות כלפי המזמין בשל כך.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לתקן את מסמכי המכרז ו1או להוסיף להם ו1או לעדכנם בכל שלב עד למועד
הגשת ההצעות.
המציע מתחייב לעדכן את המזמין ללא כל שהות אודות כל שינוי שישנו במידע שמסר בהצעתו עד לקבלת
החלטה בדבר ההצעה הזוכה.
ביטויים המופיעים בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה ולהפך.
סמכות השיפוט בכל הקשור למכרז זה ולהסכם המצורף לו ,נתונה לבית המשפט בתל-אביב יפו.
באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן בהודעות ו1או בשינויים ו1או בתוספות אשר יפורסמו מעת לעת
באתר האינטרנט של המזמין2 http://www.ariel.ac.il/management/open:

תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :
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 .2תנאי סף
 1.1על מגיש ההצעה לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן ,באופן מצטבר ,ונכון למועד האחרון להגשת הצעות
למכרז .עמידה בתנאי הסף הינה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז .מציע אשר לא מתקיימים בו כל תנאי הסף,
לא יוכל להשתתף במכרז והצעתו תיפסל.
 1.1התנאים צריכים להתקיים במציע עצמו ,אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
 1.3תנאי הסף:
1.3.1
1.3.1
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.1
1.3.1
1.3.1
1.3.15
1.3.11
1.3.11
1.3.13

המציע הינו אזרח ישראלי או תאגיד המאוגד כדין בישראל;
המציע הוא בעל רישיון למתן שירותי גישה לאינטרנט של משרד התקשורת;
למציע ניסיון באספקת השירותים נשוא מכרז זה בחמש השנים האחרונות ,לכל הפחות בשלושה
ארגונים כאשר בכל אחד מהם קיימות לפחות  1,555תחנות עבודה המחוברות לאינטרנט;
ברשות המציע גישה לרשת הבינ"ל ברוחב פס של לפחות ; 5GB
ברשות המציע לפחות שלושה  POPבישראל ולפחות אחד בחו"ל;
למציע לכל הפחות ,שתי יציאות בלתי תלויות לרשת הבינ"ל שברשותו;
המציע מצהיר כי הוא מסוגל לספק שירותים בכל עת לרבות בשעת חירום;
מחזור הכספים של המציע לא פחת מסך של  555,555ש"ח בשנת ;1515
המציע שילם דמי השתתפות בסך  3,555ש"ח;
המציע אינו בהליכי פירוק ו1או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו1או נמצא בעריכת הסדר נושים;
בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1116-
המציע משלם לעובדיו שכר מינימום כחוק ,לרבות הפרשות בגין זכויות סוציאליות;
המציע אינו מבצע פעולה שקיים ניגוד עניינים בינה ובין פעילות המזמין ,והמזמין רשאי על פי שיקול
דעתו הבלעדי לקבוע כי המציע אינו יכול לזכות במכרז זה;

 2הגשת ההצעה
3.1
3.1
3.3

3.4
3.5

3.6
3.1

3.1

3.1
3.15

3.11
3.11
3.13

תאריך__________ :

את מסמכי המכרז ,לרבות ההצעה ,יש להגיש בשני העתקים כרוכים.
אין לכתוב ו1או למלא פרטים בעיפרון על שום מסמך .כתיבה בעפרון עלולה להביא לפסילת ההצעה.
אין להשתמש בטיפקס בהצעה .במקרה שיש צורך לתקן ,יש לסמן " "xעל המספר או האותיות
שרוצים לתקן ,ולכתוב מחדש (בעט) .שימוש בטיפקס עלול להביא לפסילת ההצעה.
על ההצעה המוגשת לענות על דרישות תקן ישראלי ו1או מחו"ל על פי המקובל בתחום השירותים.
אין לצרף ערבות בנקאית להצעה! נוסח כתב ערבות ביצוע הינו נספח לחוזה ויומצא רק על ידי הזוכה
במכרז בהתאם להוראות המצאת כתב ערבות ביצוע.
יודגש ,המחירים והנתונים הסופיים והקובעים הם אלו המופיעים בהצעת המחיר של המציע (טופס
מס' .)4
על המציע לחתום באמצעות מורשי החתימה על כל עמוד במסמכי המכרז במקום המיועד לכך
ובתוספת חותמת המציע .כך גם יחתום המציע במסמך ההסכם בראשי תיבות על כל עמוד מעמודיו
(לרבות נספחיו) ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך בעמוד האחרון להסכם .אין למלא פרטים בכתב
הערבות ובאישור עריכת ביטוחים המצורפים כנספחים להסכם ,אלא רק לחתום בשולי נספחים אלו.
למעט במקומות המיועדים לכך ,וכאשר נדרש על ידי תנאי המכרז ,אין להוסיף כל הערה ו1או תוספת
ו1או הסתייגות למסמכי המכרז ותנאיו .הערה ו1או תוספת ו1או הסתייגות אשר יצוינו על גבי מסמכי
המכרז ו1או ההצעה עלולים להביא לפסילת ההצעה על ידי ועדת מכרזים או שועדת מכרזים תקבל
את הצעה בהתעלמות מהם .הגשת הצעה תהווה הסכמה לתנאי זה ולמציע אין ולא יהיו טענות כלפי
המזמין בשל כך.
את ההצעות יש לערוך בשפה העברית ,ובצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי
המכרז.
את ההצעה יש להגיש באופן מושלם וחתום לפי כל דרישות מסמכי המכרז ,במסירה אישית בלבד,
במעטפה סגורה וחתומה ללא זיהוי חיצוני רק ביום  512521.55עד השעה  15:55בלבד ,ללשכת
המנכ"ל ,בניין 3א' (קומת כניסה) ,קמפוס מילקן ,אריאל  -לא תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו! כל
הצעה שלא הגיעה לתיבת המכרזים בהתאם לסעיף זה  -לא תובא לדיון.
על המעטפה יצוין "מכרז מס'  - 15111לאספקת שירותי גישה לאינטרנט" בלבד.
הגשת ההצעה הינה על אחריות המציע בלבד ,וכן הגשתה במועד הקבוע.
הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז ,הבין
את האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.

חתימה  +חותמת____________ :
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ההצעה תוגש באופן הבא ויצורפו אליה המסמכים הבאים:
3.14
במעטפה יונחו כל מסמכי המכרז לרבות כל הנספחים חתומים ומלאים בהתאם
3.14.1
להוראות המכרז ,וכן כל המסמכים והאישורים אשר יש לצרף על פי הוראות
המכרז ,לרבות:
הגשת ההצעה מלאה וחתומה בהתאם לכל הוראות מסמכי המכרז על
3.14.1.1
כל מסמכיה;
רישיון למתן שירותי גישה לאינטרנט של משרד התקשורת ע"ש
3.14.1.1
המציע;
אישור רו"ח בדבר מחזור כספי (טופס ;)3
3.14.1.3
אישור עו"ד (טופס ;)1
3.14.1.4
תעודת התאגדות;
3.14.1.5
אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1116-
3.14.1.6
אישור עוסק מורשה;
3.14.1.1
אישור תשלום דמי השתתפות;
3.14.1.1
עותק חתום של המציע על מסמך תשובות ההברה ,ככל שישנו;
3.14.1.1
הצהרת המציע (טופס ;)1
3.14.1.15
מסמך  SLAשל המציע (הכולל התייחסות לאספקת כלל השירותים
3.14.1.11
לרבות :שירותי  ,Load Balancingמספר שנות אחריות ברכש
וכיוצ"ב);
ועדת מכרזים רשאית לדרוש צירוף ממסכים ואישורים נוספים אם סברה כי הם זקוקים לשם הכרעה במכרז.
וכן רשאית לבקש ממציע השלמה של מסמכים.
הערה :על המציע לוודא כי המספר המזהה (למשל ח"פ) ,יהא זהה בכל המסמכים המוגשים עם ההצעה,
ובמידה שאין כך הדבר עליו לצרף הסבר לכך או אישור מהרשויות המוסמכות בדבר אי ההתאמה.

 1שלבי המכרז ובחינת ההצעות
בחינת ההצעות תיערך במספר שלבים:
שלב א' -בשלב זה ייבדקו ההצעות ועמידותן בתנאי הסף ושלמות ההצעה על כל מסמכיה ועל כל
דרישות מילוי ההצעה כמפורט במסמכי המכרז.
שלב ב'  -בדיקת והשוואת ההצעות מבחינת האיכות ומחיר כמפורט בטבלה להלן:

4.1
4.1
4.3
4.4

איכות 0.% -
כמות GB
כמות POP
מספר יציאות לרשת בינ"ל
איכות וטיב SLA
מחזור כספי של המציע ()1515
ניסיון המציע
מחיר 0.% -
תקשורת סימטרית
תקשורת א-סימטרית
שירותיLoad Balancing

5
5
5
5
5
5
45
15
15

אופן השקלול:





ועדת המכרזים רשאית למנות צוות בדיקה מטעמה לשם בחינת ההצעות והמציעים .הצוות רשאי ,אך לא
חייב ,לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו1או לשירות המוצע על ידו ,ולהתחשב
בכך במתן הניקוד להצעה .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 לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עיניו אודות המציעים ,כולם או
מקצתם ,ובכלל זה אודות עברם וניסיונם ,ולהתחשב בכך במתן הניקוד להצעה .הגשת הצעה כמוה
כהסכמה לסעיף זה וכן מתן הסכמה לשיתוף פעולה מלא ככל שיידרש לשם הבדיקה והחקירה.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו1ו הבהרות נוספות ,ו1או כל פעולה ,על
פי שיקול דעתו הבלעדי ובכל דרך שימצא לנכון ,למלוא שביעות רצונו ,על מנת לבחון את המציע והצעתו
במסגרת שיקוליו.

תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :
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 1מחיר ותמורה
5.1

5.1

הצעת המחיר בהצעתו של המציע תכלול את כל הפעולות הנדרשות למציע למלא את המכרז על כל
תנאיו לרבות ,אך לא רק ,ביצוע העבודות ,ציוד ,חומרים ,אחזקת מכונות ,הוצאות כוח אדם ,ביטוח,
ערבויות ,הסעות ,הובלה ,פריקה ,מכס ,מסים ככל שיחולו ,ולא תכלול מע"מ .המזמין ישלם רק את
התמורה כפי שזו תאושר בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,והמציע לא יהיה זכאי לתמורה נוספת ו1או
להחזר הוצאות ו1או לתשלומים נוספים כלשהם.
התמורה שתשולם לזוכה במכרז ,תהא לפי העלות הנמוכה במבין העלויות הבאות:
(א) עלות שפורטה על ידי המציע במכרז (טופס מס' ;)4
(ב) עלות שיציע המציע מעת לעת בתיחור בינו ובין ספק האינטרנט הנוסף;
ותשולם על פי הוראות ההסכם המצורף למסמכי המכרז ,ותעשה אך ורק לאחר שהשירותים אושרו
על ידי המזמין.

 6דמי השתתפות ורכישת מסמכי המכרז
6.1
6.1

יש לשלם דמי השתתפות בסך  3,555ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו בשום מקרה.
התשלום יבוצע על ידי הפקדת הסכום כאמור לחשבון מס'  ,333655115בנק  ,15מס' סניף  ,654רח'
יגאל אלון  65ת"א .יש לשלוח בפקסימיליה אישור עבור תשלום דמי השתתפות למחלקת הנהלת
חשבונות בפקס' מס' .53-1311411 :על הפקס' יש לציין את שם המציע ומס' המכרז.

 0סיור קבלנים
לא ייערך סיור קבלנים.
 8בדיקות מוקדמות והליך הבהרות
1.1
1.1

1.3
1.4
1.5
1.6
1.1
1.1

המציע יקרא בעיון ויבדוק את מסמכי המכרז לרבות את ההסכם ,וינקוט בכל האמצעים הנראים לו
בכדי לחקור את תנאי ההתקשרות עם המזמין.
אם המציע מצא סתירות ו1או אי התאמות במסמכי המכרז ו1או ספקות לגבי המובן המדויק של
תנאי מתנאי המכרז ,עליו להודיע על כך בכתב למזמין עד ליום  .4.1.2011במידת הצורך המזמין
ימסור תשובות ,אשר יהוו חלק ממסמכי המכרז ואותם יצרף המציע להצעתו לאחר שחתם עליהן.
מזמין אשר לא יפנה כאמור בסעיף זה יהיה מנוע מלטעון נגד סעיפי המכרז בהמשך.
המזמין אינו נושא בכל אחריות לפירושים ו1או הסברים שיינתנו בעל פה למציעים על ידי מתכנן,
מהנדס ,יועץ ,מפקח או איש מעובדיו ,ואלה לא יחייבו אותו.
ניתן להגיש שאלות הבהרה אך ורק לכתובת המייל הבאה .michrazim@ariel.ac.il :יש לבקש אישור
בדוא"ל על הגעת שאלת ההבהרה ליעדה .באחריות המציע לבדוק כי פנייתו התקבלה .המזמין אינו
מתחייב לענות לפניות שיומצאו אליו לאחר התאריך הנ"ל.
על המציע הפונה בשאלת הבהרה לציין את מספר המכרז ,נושאו ,שאלת ההבהרה ,העמוד ממנו
עולה שאלתו ,שמו של המציע ופרטי הקשר עמו .במידה ולא ציין הפונה כתובת דוא"ל ,תשלח
תשובה לדוא"ל ממנו נשלחה שאלת ההברה.
תשובות המזמין לשאלות ההבהרה ,יהוו חלק ממסמכי המכרז.
המזמין רשאי ,אך אינו חייב ,לפרסם מעת לעת באתר האינטרנט של המזמין את תשובותיו לחלק
משאלות ההבהרה.
על המציע לצרף את מסמך שאלות ותשובות ההבהרה ,ככל שישנו ,חתום על ידו בצירוף להצעתו.

 9ביצוע העבודה
1.1
1.1

ביצוע העבודות יהא בהתאם לכל מסמכי המכרז.
המזמין רשאי לשנות את דרישותיו לגבי ביצוע השירותים וכן לבטל חלק מהם או את כולם או
להוסיף עליהם ,ולמציע אין ולא יהיו טענות כלפי המזמין בגין כך.

 15תוקף ההצעה
15.1

תאריך__________ :

ההצעות יהיו בתוקף למשך  115יום מהיום האחרון להגשת הצעות.

חתימה  +חותמת____________ :
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במקרה בו הזוכה יחזור מהצעתו או יפר את ההתקשרות עמו או מחסור שביעות רצון של המזמין,
ועדת המכרזים רשאית ,אך לא חייבת ,במקרים אלו להכריז על ההצעות הבאות אחרי הצעת הזוכה
בטיבן ,כ"זוכה שלישי" וכ"זוכה רביעי" לכל מקרה שההתקשרות עם הזוכה הראשון1השני 1שניהם
לא תצא לפועל.
במידה ואכן ההתקשרות עם הזוכה הראשון1השני 1שניהם לא תצא לפועל ,הזוכה השלישי או הזוכה
הרביעי בהתאמה ,מתחייבים תוך  1ימים להתחיל לבצע את האמור בהסכם ההתקשרות על פי הודעת
המזמין.
יודגש כי הכרזה על זוכה שלישי ורביעי והפעלתם במקרה הצורך נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של
המזמין והוא לא מחויב להפעיל אפשרות זו.

15.1

15.3
15.4

 11סודות מקצועיים1מסחריים
ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים (להלן " -חלקים
סודיים") שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם ,יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את
החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם ,וכן עותק של הצעה ללא החלקים הסודיים
לטעמו.
מציע שלא צירף נספח כאמור ,יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים אם זכה
במכרז.
ציון של חלקים סודיים בנספח נפרד ,מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות האחרים,
יחשבו סודיים ,היינו ,שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות של אחרים.
יודגש ,שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי המכרז נתונה לועדת מכרזים.
כל מציע המשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.
זכות עיון מותנית בתשלום סך של  555ש"ח ,בכפוף להוראות כל דין.

11.1

11.1
11.3
11.4
11.5

 11מימוש ההתקשרות
11.1
11.1

11.3
11.4

התקשרות המזמין עם ההצעה1ות הזוכה1ות ,תהא בהסכם המצורף למכרז זה כמסמך ד' לרבות
הנספחים המצורפים לו (להלן " -ההסכם").
על מציע שיוכרז כזוכה במכרז להעביר תוך  0ימים מיום ההודעה על זכייתו את המסמכים הבאים,
והמצאתם בתוך תקופה זו הינה תנאי למימוש ההתקשרות עם הזוכה ותנאי לחתימת המזמין על
ההסכם:
 11.1.1ערבות ביצוע בסך  15,555ש"ח ,בתוספת מע"מ ,בנוסח המצורף כנספח א' להסכם ,אשר
תחודש בכל מימוש אופציה או חלק ממנה .והמציע מתחייב לחדשה בהתאם.
 11.1.1אישור עריכת ביטוחים  -אישור זה יהא ערוך בהתאם לנוסח המצורף כנספח להסכם
כנספח ב'.
ידוע ומוסכם על הזוכה ,כי שינויים ו1או הסתייגויות אשר יצוינו על טופס ההצעה ,לרבות באישור
עריכת הביטוחים1ערבות  -לא יתקבלו!
מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם.

 50סמכויות ועדת מכרזים
13.1
13.1
13.3

13.4
13.5
13.6
13.1

תאריך__________ :

ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז תתקבל על ידי ועדת מכרזים אצל המזמין.
ועדת המכרזים רשאית ,אך אינה חייבת ,לפנות למציע להשלמת מסמכים חסרים.
מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל ,ועדת מכרזים רשאית לפסול הצעות מהטעמים הבאים :הצעה
שיקבע לגביה כי חסרים בה פרטים על מנת להעריכה כדבעי ,או בשל חוסר התייחסות לסעיף מסעיפי
המכרז ,או הצעה שלא צורפו לה המסמכים הנדרשים או הצעה שיש בה :אי בהירות ,דו משמעות או
כל 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 מכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע ,כדי לקבל
הבהרות להצעתו או כדי להסיר אי בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה בכפוף לחוק חובת
המכרזים ,תשנ"ב 1111-ותקנותיו.
ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו1או לבטלו בהתאם לדין ו1או מסיבות
ארגוניות ,תקציביות ,נסיבתיות או אחרות ,וזאת גם אם כבר הוכרז זוכה במכרז ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי וללא צורך בנימוק ו1או הודעה מוקדמת ו1או פיצוי כלשהו.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,ועדת מכרזים שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז בנסיבות
הבאות:

חתימה  +חותמת____________ :
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13.1.1
13.1.1
13.1.3
13.1.4
13.1.5

רק שתי הצעות או פחות עונות על כל תנאי הסף ,תנאי המכרז ועל הוראות המפורטות
במסמכי המכרז.
חל שינוי נסיבות ,או שהשתנו צרכי המזמין ,באופן המצדיק לדעת המזמין ,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.
התברר למזמין ,לאחר פרסו המכרז ו1או לאור שאלות הבהרה ו1או לאחר פתיחת ההצעות,
שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים ,או שהושמטו נתונים 1דרישות
מהותיות מהמפרט ,או שאלה בוססו על נתונים שגויים או בלתי שלמים.
מובהר ,כי בנסיבות המפורטות לעיל ,יהא המזמין פטור מתשלום כל פיצוי למציע כלשהו
בקשר לביטול המכרז ,לרבות ,אך לא רק ,בגין הוצאות שהוציא המתעניין ו1או המציע
לצורך הכנת הצעתו ו1או אובדן רווחים עתידיים ו1או צפויים.

 51בחירת ההצעה הזוכה
14.1
14.1
14.3
14.4

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה1ות הזולה1ות ביותר או כל הצעה שהיא.
המזמין יבחר בהצעה1ות אשר לפי החלטתו מתאימה1ות לו ביותר ומעניקה1ות לו את מירב
היתרונות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי.
כל הצעה שתיבחר לא תחייב את המזמין כל עוד לא חתם המזמין על ההסכם בהתאם לנהלים
המקובלים אצל המזמין.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודה בין מספר מציעים ,כראות עיניו ולפי שיקול דעתו
הבלעדי.

 51ביטול הודעת זכייה
15.1

15.1

תאריך__________ :

המזמין שומר לעצמו לבטל את הודעת הזכייה במקרים הבאים:
 15.1.1המציע לא המציא את המסמכים הדרושים תוך  1ימים מיום הזכייה או לא המציא
מסמכים עד למועד חתימת ההסכם על ידי המזמין בהתאם לנוהלי המזמין.
 15.1.1המציע לא התארגן בתוך שבועיים מיום שהמזמין הודיע לו על תחילת העבודה.
 15.1.3לידי המזמין הגיע מידע לגבי המציע ,ההצעה או תוכנה אשר היה משפיע על החלטתו בדבר
הזכייה אם היה מודע לה בטרם בחינת ההצעות.
 15.1.4קיים ספק סביר אם המציע ערוך לביצוע העבודות בהתאם לתנאי המכרז לרבות החוזה.
יודגש ,המזמין לא יהא אחראי לתשלום כל פיצוי בגין נזק שנגרם למציע עקב הסתמכותו על הודעת
הזכייה שבוטלה מהטעמים לעיל.

חתימה  +חותמת____________ :

9
מכרז מס'  15111אספקת שירותי גישה לאינטרנט

מסמך א5-
מפרט  -תיאור השירותים הנדרשים
 25כללי
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון הוקם בשנת  ,1111וכיום לומדים בו למעלה מ11,555 -
סטודנטים ,מהם כ 1,555-לתואר אקדמי ,ויתרתם במרכז ללימודים קדם אקדמיים ובמרכז לעיצוב
ולטכנולוגיה .כמו כן מפעיל המרכז יחידה ללימודי חוץ והמשך .לצד הלימודים מתקיים במרכז מחקר ענף
וכנסים מדעיים ופופולאריים במגוון תחומי דעת ועניין.
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון הינו המוסד היחיד בכ 45 -השנים האחרונות אשר נמצא בהליך
שדרוג לאוניברסיטה .תהליך אשר אמור להסתיים בחודש יולי  ,1511בו יוכרז המרכז האוניברסיטאי
לאוניברסיטה לכל דבר ועניין.
במוסד פעילים יותר מ 165-מדענים .רבים מהמדענים הם מהמובילים בתחומם בארץ ובעולם .כ 15-מהם
פרופסורים ,המשלבים הוראה ומחקר בתחומים שונים כגון :רובוטיקה ,אלקטרו-אופטיקה ,גידול
גבישים ,טיפול בסרטן ,פיתוח פולימרים ,רעידות אדמה ,לימודי הסביבה ,אימונולוגיה ועוד.
במרכז האוניברסיטאי מרכזי מחקר  -חקר המוח ,מחקר ופיתוח רובוטיקה ,פיתוח אמצעי לחימה בטרור
( ,)Home land securityחקר חומרים ,מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן ,המרכז למערכות אנרגיה
משולבות ,והמרכז הלאומי לפיתוח מקורות קרינה ויישומיהם ( - )FELשהוא בעל מעמד של מוקד ידע
לאומי – ארצי ,חקר במזרח התיכון ועוד.
במרכז האוניברסיטאי חממה טכנולוגית ,שבה מפותחים תוצרים ותהליכים טכנולוגיים מתקדמים,
המבוססים בין השאר על פעילות מחקרית במעבדות המרכז.
הסטודנטים הם מכל מגוון האוכלוסיות והרבדים המרכיבים את החברה הישראלית :חילוניים לצד
דתיים ,עולים חדשים לצד ישראלים ותיקים ,בני מיעוטים לצד יהודים .מקור לגאווה היא העובדה
שבוגרינו משולבים בעמדות מפתח בחברות מהגדולות והמובילות במשק ,ורבים מהם ממשיכים לתארים
מתקדמים באוניברסיטאות מובילות בארץ ובעולם.
לצד יעדיו האקדמיים ,המרכז האוניברסיטאי מציב לעצמו יעדים ציוניים-חברתיים :תרומה לכלכלה
ולחברה ,הנגשת ההשכלה וקליטת עלייה
המשך הגידול המהיר ,תוך חתירה למצוינות אקדמית ,מבססים את מעמד המרכז האוניברסיטאי אריאל
בשומרון כאוניברסיטת המחקר הבאה של מדינת ישראל.
קישור האינטרנט של המרכז האוניברסיטאי מהווה את אחד מעמודי התווך בקישור הארגון לעולם הידע.
משאב זה משמש את עובדי ,חוקרי והסטודנטים של המרכז בגישה למאגרי מידה ותמיכה בליבת
המערכת שהינה הלימודים האקדמיים .חשיבות הקישור הינה ממעלה ראשונה לתדמית המרכז
האוניברסיטאי.
 21השירותים המבוקשים
( )1אספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט עבור משתמשי המרכז האוניברסיטאי באריאל.
( )1אספקת ותחזוקת מערכת  Load Balancerבתצורת חומרה במבנה של .Cluster
( )3אספקת טווח של  154כתובות  IPחוקיות לשימוש המרכז.
( )4קישורי אינטרנט נוספים לטובת תקשורת אלחוטית.
( )5קישורי אינטרנט נוספים לטובת עובדי המרכז.
 20תצורת הפתרון
( )1חיבור האתר המרכזי של המרכז האוניברסיטאי בתוואי תשתית אמין שיבחר על ידי המזמין על
ידי שני ספקים שונים שיזכו במכרז.
( )1התקנת פתרון  Load Balancerבתצורת  Clusterעל ידי הספק שיזכה במכרז לביצוע הפתרון.
( )3חיבור שני ספקי התקשורת על גבי תשתית פיזית שונה זה מזה למערת ה .Load Balancer -
( )4כל אחד מהספקים הזוכים יספק טווח כתובות של  154כתובות  IPחוקיות מ .Class c -
( )5על טווח הכתובות להיות רציף.
( )6המציע הזוכה יפעל ,עד כמה שניתן ,לשימוש בטווח הכתובות שבו משתמש המרכז כיום
(.)61.111.54.5-154 ,111.155.145.5-154

תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :
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( )1המציע יעמיד לרשות המרכז האוניברסיטאי שני שרתי  ,) Domain Name Service ( DNSאחד
השרתים יהיה ייעודי ומגובה והשני יכול להיות שרת  DNSכללי של המציע .המציע יתחזק
ויאבטח את השרת הייעודי לפי המדיניות הכללית.
( )1המציע יספק שירות הגנה מפני  Denial Of Serviceעל התקשורת למרכז האוניברסיטאי ויפרט
כיצד הוא מתכוון לספק שירות הגנה זה.

 21זמינות המערכת
()1
()1
()3
()4
()5

המערכת המוצעת תפעל ברציפות ללא הפסקה  14שעות ביום  1ימים בשבוע  365יום בשנה.
זמינות המערכת כולה לכל מרכיביה לא יפחתו מ  11.11% -במדידה חודשית .הגדרת זמינות היא
פעולה תקינה ללא תקלה חמורה כפי שמוגדר בסעיף תפעול תחזוקה וטיפול בתקלות.
על הספק לחבר נציג שיבחר מטעם המרכז האוניברסיטאי לשירות קבלת התראות ב SMS -
ודואר אלקטרוני בכל מקרה של הפסקה או שיבוש בשירות.
המציע יספק שירותי ניטור ובקרה לקו התקשורת ותחבר את נציג המרכז לצפייה בשירות זה.
המציע ישלח לנציג המרכז האוניברסיטאי דוח שבועי של ניצולת קווי התקשורת .הדוח יכלול את
נתוני העומס ,ניתוח הפרוטוקולים בשימוש והשפעתם על העומס.

 21שירותי Load Balancing
( )1השירותים המתוארים בסעיף זה נדרשים על ידי המרכז האוניברסיטאי ,אך ימומשו בפועל
כאופציה לרכישה .על הספק להיערך לכך שיידרש לספק שירותים אלה ,עם מימוש אופציית
הרכישה.
( )1המציע יספק שירותי  Load Balancerלאתר המרכז על שני קוי תקשורת של שני הספקים הזוכים
בתשתיות פיזיות שונות.
( )3על המערכת לספק פתרון מושלם להמשכיות עסקית בקווי התקשורת בכל מקרה של נפילת אחד
מהם.

 26תפעול ,תחזוקה וטיפול בתקלות
( )1למציע אחריות מלאה לאספקת אינטרנט באופן מלא ורציף ע"פ הדרישות המפרטיות המתוארות
במסמך זה .אחריות זו כוללת ביצוע פעולות תחזוקה על ציוד ,חומרה ותוכנה ,תפעול מערך
השרידות של הפתרון ועוד.
( )1המציע יגדיר את המרכז האוניברסיטאי כלקוח מועדף ( )VIPהמקבל תיעדוף בטיפול בתקלות
ובבעיות ע"י הגורמים הרלוונטיים של המציע.
( )3המציע יקצה למרכז האוניברסיטאי ולנציג שיבחר מטעמו איש קשר לענייני תפעול ותחזוקה
שיוודא טיפול אופטימאלי בבעיות ,אם יתעוררו .איש קשר זה יהיה זמין לקבלת פניות  14שעות
ביממה 1 ,ימים בשבוע.
( )4המציע יחויב בתשלום של פיצוי מוסכם של  ₪ 5,555על הפסקה בשירות הקשור לאינטרנט
העולה על חצי שעה ,למעט הפסקה הנובעת מכוח עליון.
( )5המציע יחויב בתשלום של פיצוי מוסכם של  ₪ 35,555על הפסקה בשירות הקשור לאינטרנט
העולה על שלוש שעות ,לא יהיה כפל תשלום בין סעיף זה לסעיף .6.4

תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :
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מסמך ב -
טופס הצעה
לכבוד
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
הנדון :מכרז  - 51155אספקת שירותי גישה לאינטרנט
 .1אנו הח"מ _______________ (להלן " -המציע") ,מתכבדים להגיש בזאת לידי המרכז האוניברסיטאי
אריאל בשומרון (להלן " -המזמין") ,את הצעתנו בעניין המכרז שבנדון.
 .2אנו מצהירים בזאת כי:
א .קראנו בעיון את מסמכי המכרז ונספחיו לרבות ההסכם ,הבנו את האמור בהם ,והגשת הצעתנו מהווה
ראיה חלוטה להסכמתנו לכל התנאים וקבלת ההתחייבויות המוטלות עלינו על פי המסמכים האמורים.
ב .אנו מסכימים לכל הזכויות השמורות למזמין על פי מסמכי המכרז.
ג .קיבלנו כל הסבר והבהרה שנתבקשו על ידנו לעניין הליך המכרז ומסמכיו ,ולכן אנו מסכימים לנוסח
מסמכי המכרז כמות שהם ואנו לא מעוניינים לשנות ו1או לגרוע מכל מסמך במכרז לרבות מסמכים
שיומצאו על ידנו בהמשך כדוגמת נספח ביטוחי וערבות בנקאית.
ד .אנו ממלאים אחר כל דרישות הסף הדרושות להשתתפות במכרז ולהגשת הצעתנו ,בהתאם להוראות
המכרז.
ה .אנו בעלי יכולת ארגונית ,מקצועית וכלכלית ,כוח אדם ,ציוד ,ורישיונות הדורשים לאספקת השירותים
ו1או העבודות ,לאספקתם במועדים הקבועים במכרז ,ולקיום כל ההתחייבויות נשוא ההסכם.
ו .נקטנו בכל האמצעים הנראים לנו נחוצים על מנת לחקור ולבדוק את התנאים לאספקת השירותים ואת
הקשיים העלולים להתגלות במהלך העבודה ,וכן קיבלנו כל מידע הדרוש לצורך בדיקותינו לפני הגשת
הצעתנו זאת.
ז .אי הבנת תנאי מתנאי החוזה על ידנו ,לא תקנה לנו זכות שינוי כלשהי מההסכם ו1או מהמחיר ו1או
מלוחות הזמנים ,ואין ולא יהיו לנו כל טענות כלפי המזמין בשל כך.
ח .הרינו לאשר כי כל הפרטים המופיעים בהצעתנו הינם אמת.
ט .אנו מסכימים בזאת לחקירות ובדיקות שייערכו על ידכם כמפורט במסמכי המכרז ,ונשתף פעולה בכל
דרך שתידרש על ידכם לרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים נוספים.
י .אנו מתחייבים בזאת כי נמלא אחר כל תנאי ההסכם ונספחיו ,לרבות הפקדת ערבות לביצוע ההתחייבות
על פי החוזה ,וכי נעמוד בלוחות הזמנים ונערוך את הביטוחים כפי שנדרש על פי מסמכי המכרז
וההסכם.
יא .אנו מצהירים בזאת כי אנו יכולים ומסוגלים לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים במכרז ,ככל שישנם.
יב .אם תחליטו לקבל את הצעתו אנו מתחייבים תוך  1ימים מיום ההודעה על הזכייה ,להעביר אליכם
אישור עריכת ביטוחים וערבות ביצוע ולהתחיל בעבודות תוך  15ימי עבודה ,או במועד מאוחר יותר
שיקבע על ידכם ,לשביעות רצונכם המלאה.
יג .אנו נותנים הסכמתנו לסמכות המקומית הנתונה לבית משפט בתל-אביב יפו לדון בענייני מכרז זה.
יד .אנו מצהירים כי לא תיאמנו עם המציעים האחרים את מחיר ההצעה.
טו .אנו מתחייבים כי הצעתנו תעמוד בתוקף  115יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות ובהתאם לתנאי
המכרז ,וכי אין אנו יכולים לבטלה לפני תאריך פקיעתה כאמור.
טז .הגשת ההצעה על ידינו מהווה הסכמה לכלל תנאי המכרז ,וויתור סופי ומוחלט ובלתי מסויג על כל טענה
בקשר לכל התנאים במכרז לרבות סבירותם.
יז .הצעתנו זאת ניתנת מתוך הבנת כל התנאים הקבועים במסמכי המכרז ומרצוננו החופשי.
יח .אנו מצרפים בזאת להצעתנו את המסמכים הבאים הדרושים על פי המכרז (נא לסמן ב  -את
המסמכים שצורפו):

תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :
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המסמך
כל מסמכי המכרז חתומים על ידי בעל סמכות לחייב את המציע;
רישיון למתן שירותי גישה לאינטרנט של משרד התקשורת ע"ש המציע;
אישור רו"ח בדבר מחזור כספי (טופס ;)3
אישור עו"ד (טופס ;)1
תעודת התאגדות;
אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1116-
אישור עוסק מורשה;
אישור תשלום דמי השתתפות;
עותק חתום של המציע על מסמך תשובות ההברה ,ככל שישנו;
הצהרת המציע (טופס ;)1
מסמך  SLAשל המציע (הכולל התייחסות לאספקת כלל השירותים לרבות:
שירותי  ,Load Balancingמספר שנות אחריות ברכש וכיוצ"ב);

פרטי המציע (חובת מילוי):
שם המציע (כפי שהוא מופיע במשרד הפנים1רשם החברות וכד')__________________________ :
ח"פ1ת"ז( __________________ :מצ"ב תעודת התאגדות)
מס' עוסק מורשה________________ :
תאריך יסוד הקמת החברה_______________ :
שם המנהל (שם מנכ"ל וכן דירקטורים)____________________________________________:
כתובת המציע_____________________________________________________________ :
מס' טלפון_____________________ :
מס' פקס'_______________________ :
כתובת דוא"ל___________________________________ :
איש קשר לצורך בירור פרטים  :שם ______________________ :תפקיד________________ :
טל' נייד איש קשר_________________________ :
פרטי רו"ח של המציע_________________________ :
תאריך _________________ :חתימה  +חותמת_________________ :

תאריך_____________ :

תאריך__________ :

חתימת המציע  +חותמת____________ :

חתימה  +חותמת____________ :
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טופס  :5תצהיר ואישור עו"ד
א .אני הח"מ ________________ ,ת"ז _____________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
()1
()1
()3

()4
()5

()6

תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהחוזה המצורף למכרז מס'  15111של המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון.
הנני משמש בתפקיד __________ בחברת ________ (להלן " -החברה") ומוסמך ליתן תצהיר בשמה.
בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1116-הנני מצהיר בזאת כי עד למועד חתימתי על תצהיר
זה ,לא הורשעה החברה ו1או בעל זיקה אליה ,ביותר משתי עבירות עפ"י חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא
עדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1111-ו1או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1111-ואם הורשעו ביותר משתי
עבירות ,הרי שחפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה (להלן " -העבירות").
החברה מתחייבת כי תדווח למרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון על כל הרשעה שתורשע בגין העבירות האמורות.
ניגוד עניינים:
 5.1הריני 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 המרכז ,עובדיו ,יועציו למכרז זה ומי מטעמו.
 5.1הוסבר לי וידוע לי כי הימצאות כאמור במצב של ניגוד עניינים עלולה לגרום למזמין נזק מרובה.
 5.3על כן אני מתחייב כלפי המרכז 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.
 5.4אני 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.
 5.5אני מתחייב להודיע למזמין ,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 המרכז.
" 5.6ניגוד עניינים" בהתחייבות זו מתייחס :לענייני; עניינו של קרוב משפחתי בדרגה ראשונה; לענייניהם
האישיים של כל מי שמועסקים על-ידי ו1או נשכרו על-ידי לצורך מתן השירותים למרכז; 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.
" 5.1בן משפחה ממדרגה ראשונה" משמעותו – בן זוג ,הורה ,אח ,צאצא ,ובני זוגם של כל אחד מאלה.
 5.1התחייבותי זו תהא תקפה עד לתום שנה לאחר סיום מתן השירותים למרכז ותהא תקפה לכל העובדים אצל
נותן השירותים ו1או כל גורם אחר מטעמו המעורב במתן השירותים למרכז.
 5.1ככל שהתחייבות זו ממולאת על-ידי נותן השירותים עצמו ו1או מורשה החתימה מטעמו – למען הסר ספק,
אין בהתחייבות כללית זו כדי לגרוע מהתחייבותי והתחייבותם של כל המועסקים על-ידי ו1או הפועלים
מטעמי ,להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר לכל עניין אשר יטופל על-ידי במסגרת מתן
השירותים למרכז.
הנני מצהיר כי זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.

________________
חתימה
ב .מורשי חתימה:
מורשה חתימה מס' :5
שם._________________ :
חתימה(______________ :חובה לחתום!)
תאריך.______________ :
____________
חתימה
מורשה חתימה מס' :1
שם._________________ :
חתימה(______________ :חובה לחתום!)
תאריך.______________ :
____________
חתימה
תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :
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אישור עו"ד
הנני מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני עורך דין ____________ במשרדי ברחוב
__________________________ ,מר1גב' __________________ ,שזיהה1תה עצמו1ה על ידי תעודת זהות
מס'_____________ ,ואחרי שהזהרתיו1ה כי עליו1ה להצהיר את האמת וכי ת1יהיה צפוי1ה לעונשים הקבועים
בחוק אם לא ת1יעשה כן ,אישר1ה את נכונות הצרתו1ה הנ"ל וחתם1ה עליה.
כן הריני לאשר כי המציע היא חברה המאוגדת כדין בישראל ,שאינה נמצאת בהליכי פירוק ו1או לא הופעל צו כונס
נכסים נגדה וכי מורשי החתימה שלה לצורך חתימה על הסכם זה הם ____________ ,נושא ת"ז ___________,
ו ,_____________ -נושא ת"ז ____________ ,וכי הנ"ל חתמו בפניי בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע
ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואושרה כדין ,וחתימתם זו מחייבת את החברה.

________________
תאריך

תאריך__________ :

_____________
חתימה  +חותמת

חתימה  +חותמת____________ :
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טופס  :1הצהרות המציע
לכבוד
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
הנדון :מכרז  51155שירותי תקשורת
בהתאם להוראות המכרז שבנדון הנני הח"מ ________ (שם הח"מ) בתפקידי כ _________ ב_________ (שם
המציע) מצהיר ומפרט בזאת כדלקמן:
 .1למציע ניסיון באספקת השירותים נשוא מכרז זה בחמש השנים האחרונות ,לכל הפחות בשלושה ארגונים
כאשר בכל אחד מהם קיימות לפחות  1,555תחנות עבודה המחוברות לאינטרנט ,כמפורט בניסיוני להלן
(כאמור ,יינתן ניקוד איכות בגין ניסיון):
שם החברה

מס' תחנות עבודה

שם איש קשר

שנת עבודה

טל' איש קשר

 .1ברשות המציע גישה לרשת הבינ"ל ברוחב פס של ( ____GBלכל הפחות ;)5GB
 .3ברשות המציע כמות של ___  POPבישראל (לכל הפחות שלושה) וכמות של ___  POPבחו"ל (לכל הפחות
אחד);
 .4למציע ___ יציאות בלתי תלויות לרשת הבינ"ל שברשותו (לכל הפחות שתיים);
 .5המציע מצהיר כי הוא מסוגל לספק שירותים בכל עת לרבות בשעת חירום;

בברכה,
שם _______________ :ת"ז__________________:
חתימה_______________ :

תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :
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טופס :0
אישור רואה חשבון
לכבוד
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

אישור רואה חשבון למכרז  51155אספקת שירותי גישה לאינטרנט

 .1שמי _________ והנני משמש כרואה חשבון של חברת ______________ ,ח"פ ________________
(להלן " -המציע").
 .2לאחר שבדקתי את ספרי החשבונות והמסמכים שהוצגו לפני של המציע ,הריני לאשר כדלקמן:
 2.1המציע משלם לעובדיו שכר מינימום כחוק ,לרבות הפרשות בגין זכויות סוציאליות.
 2.2המחזור הכספי של המציע הינו כדלקמן:
בשנת  1515עמד המחזור הכספי של המציע על סך של ___________ש"ח.

____________
תאריך

תאריך__________ :

____________
שם וחתימת רו"ח

חתימה  +חותמת____________ :
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טופס -1
הצעת מחיר
לכבוד
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
הנדון :הצעת מחיר  -מכרז  51155אספקת שירותי גישה לאינטרנט

( )1הערה :המחירים אשר מציין המציע צריכים להיות מועמסים בכל הוצאותיו כגון :מיסים,
משכורות מנהלי עבודה ,חומרים ,הובלה ,ביטוח ועוד.
( )1נא לציין מחירים בשקלים חדשים ללא מע"מ!
( )3שני ספקי התשתית המוצעים על ידי חברתנו:
ספק ______________________ = 1
ספק ______________________ = 1
תקשורת
סימטרית
רוחב פס

עלות חודשית

עלות

לגישה

תקשורת

לאינטרנט

חודשית

לתשתית

עלות חודשית משולבת

הערות

גישה ותשתית (בנדל)

ספק

ספק

ספק

ספק

________:5

________:1

_______:5

______:1

-1מגה
 -5.מגה
 51מגה
 1.מגה
 0.מגה
 1.מגה
 1.מגה
לציין

תקשורת

יש

א-

התשתיות

שם

ספק

יש לפרט סוג הטכנולוגיה:
 NGN ,ADSLועוד22

סימטרית
יש

לפרט

מהירות
UPLOAD
 1מגה
 5.מגה
 51מגה
 1.מגה
שירותי Load Balancing

מחיר

עלות שירות
שנתי
והתחזוקה

SLA

ההצעה תכלול ציוד  Load Balancingשישמש לחלוקת
עומסים בין קווי התמסורת ויאפשר ביצוע גיבוי של הקווים
במקרה של נפילה כדוגמת  2 LINKPROOFיש לרשום בהצעה
עלות לשני מכשירים אשר יהוו גיבוי זה לזה וכמו כן את עלות
השרות ,התחזוקה השנתית וה( SLA -לרבות שנות אחריות
ברכש)2

בברכה,
_________________
חתימה וחותמת המציע

תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :
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מסמך ד'  -הסכם
שנערך ונחתם באריאל ביום ____ לחודש_____ שנת ____
בין
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
קרית המדע  ,0אריאל 1.0..
(להלן" -המרכז" " 1המזמין")

מצד אחד
לבין

_____________________ בע"מ
ח2פ______________________ 2
מרח' ______________________
(להלן" -החברה" או "ספק שירותי התקשורת")
מצד שני
הואיל

והמרכז מעוניין בקבלת שירותי גישה לרשת האינטרנט כפי שפורט במסמכי מכרז מס' ( 15111להלן " -המכרז")
וכפי שיפורט בהסכם זה (להלן " -השירותים") ,מאת החברה ,והכל כפוף לצרכיו ולתקציב העומד ו1או שיעמוד
לרשותו;

והואיל והחברה הגישה הצעתה למכרז ,והצעתה נתקבלה על ידי המרכז (להלן " -הצעת החברה");
והואיל והחברה מעוניינת לספק את השירותים למרכז והיא מצהירה כי היא עוסקת בביצוע השירותים מהסוג הנדרש וכי
היא רשאית על פי כל דין לבצע את השירותים עבור המרכז וכי היא בעלת הידע ,הניסיון ,המיומנות ,הרישיונות,
ההיתרים ,האמצעים ,כוח האדם ,הניסיון ,ההון וכל דבר נוסף הדרוש לביצוע השירותים ולשביעות רצון המלאה
של המרכז בהתאם להוראות המכרז והסכם זה;

לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:
.1

המבוא להסכם זה ,מסמכי המכרז והצעת החברה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומשמשים בסיס להתקשרות בין
הצדדים.

 .1כותרות הסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד ,ולא תשמשנה לצורכי פרשנות הסעיפים.
 .3התחייבויות והצהרות החברה
3.1

החברה מתחייבת לבצע את השירותים עבור המרכז ,כפי שאלו פורטו במסמכי המכרז ובפרט במפרט אשר
צורף למסמכי המכרז ,ובהסכם זה ,לפי הנהלים המקובלים בתחום ובמיומנות ,במומחיות ,בנאמנות ,ביעילות
ובמסירות ולשביעות רצונו המלאה של המרכז.

3.1

החברה מצהירה בזאת כי עומדים לרשותה כל האמצעים לשם ביצוע השירותים וכי יש בידיה את כל
הרישיונות ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין לביצוע השירותים על ידה ,וכי היא אחראית לדאוג כי
אלו יהיו בתוקף לכל תקופת הסכם זה.

3.3

החברה מתחייבת לספק את השירותים באמצעות כוח אדם מעולה ,מיומן ומקצועי ובעל הכישורים המתאימים
לביצוע השירותים ,בכמות המתאימה לשם ביצוע השירותים באופן יעיל וזמין ולשם מתן שירות ועמידה
בלוחות זמנים כאמור בהסכם ובמכרז.

3.4

החברה מתחייבת להשתמש בביצוע השירותים בחומרים ,בציוד ובתוכנות מקוריים ,טובים וחדשים העומדים
בדרישות כל תקן ישראלי ,ככל שישנו.

3.5

החברה מתחייבת לספק את השירותים בכל עת ,לרבות בשעת חירום.

תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :
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3.6
.4

החברה מצהירה כי ידוע לה שהיא איננה היחידה המספקת שירותי גישה לאינטרנט למרכז ,וכי היא מתחייבת
לשתף פעולה עם כל גורם לצורך מתן השירותים.

תקופת ההתקשרות
4.1

הסכם זה הינו לתקופה של  11חודשים החל מיום חתימת ההסכם (להלן " -תקופת ההתקשרות המקורית").

4.1

למרכז ,ולו בלבד ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ,נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית
באותם תנאים לתקופה נוספת של  11חודשים ,במשך  4פעמים .מסר המרכז הודעה על הארכת התקשרות של
 11חודשים נוספים ,תוארך ההתקשרות מאליה מבלי שיהיה צורך בחתימה על מסמך כלשהו.

4.3

הוארכה תקופת ההתקשרות על ידי מימוש אחת מהאופציות הכלולות בסעיף  ,4.1יחולו על הארכת
ההתקשרות הוראות הסכם זה ,לרבות תנאי התשלום והמחירים הכלולים בהצעת המציע ו1או התנאים
שנקבעו לאחר משא ומתן בין המרכז לספק שירותי התקשורת ,אם נוהל .וכן ימציא ספק שירותי התקשורת כל
מסמך שיתבקש על ידי המרכז לצורך הארכת ההתקשרות ,אשר הומצא לצורך תקופת ההתקשרות המקורית
ותוקפו פג.

4.4

מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה ( ,)4מוסכם ומוצהר כי המרכז רשאי להודיע לספק שירותי התקשורת  ,בכל עת
על רצונו בהפסקת הסכם זה ,מכל סיבה שהיא מבלי שיהיה עליו לנמק את רצונו בביטול ההסכם ,ובלבד
שהודעה בכתב על כך ,חתומה בידי מורשי החתימה של המרכז ,נמסרה לספק שירותי התקשורת ( 45ארבעים
וחמישה) ימים מראש .ולספק שירותי התקשורת ו1או עובדיו ו1או מי מטעמו ,לא תהא כל דרישה ו1או טענה
ו1או תביעה כלפי המרכז בגין כך.
מסר המרכז לספק שירותי התקשורת הודעה כאמור ,יראו את המועד הנקוב בהודעה כמועד סיום תקופת
ההתקשרות והוראות הסכם זה הנוגעות לתום תקופת ההתקשרות יחולו ,בשינויים המחויבים ,במועד זה.

 .5אספקת השירותים

.6

5.1

כל מרכיבי החומרה ,הציוד והתוכנה אשר יידרשו לצורך ביצוע התחייבויות החברה על פי הסכם זה ירכשו,
יסופקו ויותקנו במרכז ,ויתוחזקו על ידי החברה ועל חשבונה.

5.1

החברה תספק את השירותים תוך כדי נקיטת אמצעים למניעת גרימת נזק למבנים ,רכוש ,מערכות או ציוד של
המרכז .וכן תנקוט בכל אמצעי הבטיחות והגהות ואמצעי ההגנה הנדרשים על מנת למנוע כל פגיעה באדם ו1או
ברכוש וזאת בהתאם לכל דין ,והכל על חשבונה .אין באמור כדי לשחרר את החברה מאחריותה על פי כל דין.

5.3

במידה וייגרם נזק כאמור ,מבלי לגרוע מזכויות המרכז בהתאם לכל דין ובהתאם להוראות הסכם זה ,רשאי
המרכז לדרוש מהחברה לתקן על חשבונה באמצעות עובדיה ו1או מי מטעמה את הנזק ,על חשבונה ומיד עם
דרישת המרכז .המרכז יהיה רשאי לבצע את התיקונים על חשבונו ולחייב את החברה בהוצאות התיקונים.

5.4

החברה מצהירה כי היא מודעת למספר הרב של המשתמשים באינטרנט במרכז ולחשיבות תקינות שירותי
האינטרנט ללא תקלות באופן רציף ,והיא תנקוט במרב המאמצים לשם הבטחת תקינות ורציפות שירותי
האינטרנט.

5.5

החברה מצהירה כי תעבוד עם ספק התשתית שבחר המזמין ומתחייבת כי היא תחליף ספק תשתית ככל
שתידרש על ידי המרכז בכל עת ,ומבלי שהמרכז יצטרך לנמק את החלטתו.

5.6

החברה מתחייבת כי במידה והמרכז יחליט לבטל את ההסכם ,היא תשיב את המצב לקדמותו על חשבונה באם
המרכז ידרוש כך.

אי קיום יחסי עובד מעביד
6.1
6.1

החברה מצהירה כי היא מספקת את השירותים למרכז בתור קבלן עצמאי וכי לא מתקיימים בינה ו1או בין
עובדיה ו1או בין מי מטעמה ובין המרכז ,יחסי עובד מעביד.
החברה מצהירה כי ידוע לה כי היא אחראית על כל תשלומים לעובדיה ו1או למי מטעמה לרבות :משכורות,
ביטוח לאומי ,פנסיה ,דמי מחלה ,פיצויי פיטורין או פרישה ,מסים ,כל תשלום סוציאלי ו1או כל תשלום אחר

תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :
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6.3

.1

הנהוג בין עובד ומעביד ,וכי המרכז אינו מחויב ,ולא ישלם ,שום תשלומים הנהוגים בין עובד ומעביד ,מאחר
וספק שירותי התקשורת הינו קבלן עצמאי כאמור.
ספק שירותי התקשורת מתחייב לשפות את המרכז עם דרישתו הראשונה בכתב ,בכל סכום ו1או הוצאה ו1או
נזק שיחויב המרכז לשלם לספק שירותי התקשורת ו1או לעובדיו ו1או למי מטעמו ו1או לצד שלישי כלשהו,
מעבר לתשלומי התמורה שנקבעו בהסכם לרבות עקב שינוי מעמדו של הספק ו1או עובדיו מהקבוע בסעיף .6.1

התמורה
1.1

תמורת ביצוע השירותים על ידי החברה ,תהא החברה זכאית לתשלום מהמרכז בהתאם לעלויות הנקובות
בהצעתה ויתווסף להם מע"מ כדין ו1או העלויות שיקבעו מעת לעת בתיחור מול ספק שירותי אינטרנט נוסף
המספק שירותי גישה לאינטרנט למרכז .למען הסר ספק ,התמורה שתשולם לספק תהא העלות הנמוכה מבין
העלויות (שצוינו בהצעת הספק למכרז ובין הצעת הספק במסגרת התיחור).

1.1

התמורה תשולם בתנאי שוטף  ,65 +לאחר שהחברה תמציא חשבונית ואיש הקשר מטעם המרכז יאשרה.

1.3

למען הסר ספק ,התמורה כוללת את כל ההוצאות הנלוות לאספקת השירותים וביצועם.

 .1קבלני משנה
1.1

החברה היא האחראית הבלעדית לביצוע השירותים על פי הסכם זה ,במלואם ובמעודם לפי כל דין ובהתאם
לשביעות רצון המרכז .העסקת קבלני משנה על ידי החברה לא תגרע מאחריות החברה ,והחברה הינה אחראית
אף בגין מעשי1מחדל קבלן המשנה ו1או עובדיו .כן אין בהתקשרות החברה עם קבלני משנה משום ליצור
התחייבות כלשהי של המרכז כלפי קבלן המשנה.

1.1

החברה מצהירה כי במידה ותבצע חלק מהתחייבויותיה במשך תקופת ההסכם באמצעות קבלני משנה ,היא
תקבל מראש ובכתב את אישור המרכז הן לזהות קבלני המשנה והן להיקף עבודתם .כן כל שינוי בזהות או
בחלקו של קבלן משנה ביחס לאמור בנדון בהצעת החברה אף הוא דורש אישור מראש ובכתב של המרכז.

1.3

המרכז תמיד יהא רשאי לדרוש החלפתו של קבלן משנה ,והחברה מתחייבת להחליפו בקבלן משנה בעל
כישורים ,ידע וניסיון דומים ,העומד בדרישות כל דין ובעל היתרים ,אישורים ורישיונות כנדרש על פי כל דין,
אשר יהיה מסוגל לבצע את השירותים לפי דרישות ההסכם והמכרז ואשר יאושר על ידי המרכז.

1.4

יודגש ויובהר ,החלפת קבלן משנה על ידי המרכז לא תדרוש מהמרכז כל פירוט או הנמקה ,ואין בדרישה זו כדי
להוות סיבה לדחיית ביצוע השירותים במועדם ובמלואם על ידי החברה.

1.5

באחריות החברה לוודא כי קבלני המשנה יעמדו בדרישות (הרלוונטיות לכל קבלן משנה) של הסכם זה על
נספחיו ,וזאת לרבות בדרך של התקשרויות של החברה עם קבלני המשנה בהסכמים כתובים .מובהר כי אין
בשום תנאי בהתקשרויות בין החברה לבין קבלני המשנה שלה בכדי לחייב את המרכז.

1.6

פניית המרכז ישירות לקבלן משנה של החברה לא תיגרע מאחריות החברה.

29קניין רוחני

1.1

ספק שירותי התקשורת יעשה שימוש בחומרים מקוריים בלבד או בחומרים שהשיג עבורם רישיון שימוש.

1.1

באחריות ספק שירותי התקשורת לדאוג כי לא יהיו באספקת השירותים משום הפרת זכויות קניין רוחני ו 1או
זכויות יוצרים של צדדים שלישיים כלשהם.

1.3

מוסכם במפורש כי ספק שירותי התקשורת יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק ו1או דרישה ו1או תביעה בנוגע
להפרת זכויות יוצרים או לזכויות קניין רוחני הנוגעים במישרין או בעקיפין להסכם זה ,וכי הוא ישפה את
המרכז עם דרישתו הראשונה בכתב ,בכל מקרה בו יחויב המרכז לשלם תשלום הנובע מהפרה כאמור.

תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :

20
מכרז מס'  15111אספקת שירותי גישה לאינטרנט

 25.אחריות וביטוח
 15.1ספק שירותי התקשורת יהא אחראי לכל נזק ,קלקול ,אובדן ו1או הפסד שיגרמו לגופו ו1או לרכושו של כל אדם
ו1או תאגיד ,לרבות המרכז ו1או מי מטעמו ו1או עובדיו ו1או הסטודנטים הלומדים בו ,עקב אספקת השירותים,
בין במישרין בין בעקיפין ,והוא מתחייב לפצות את ו1או לשפות כל אדם ו1או תאגיד כאמור עם דרישתו
הראשונה בכתב בכל תשלום שיידרש לשלם כאמור.
 15.1החברה אחראית לכל נזק ו1או הפסד כלפי צד שלישי ,לרבות עובדיה וספקיה ,אשר ייגרם להם כתוצאה
מאספקת השירותים על ידי החברה .ובמידה והמרכז יחויב בתשלום כלשהו הנובע מכך ,ישפה אותו החברה עם
דרישתו הראשונה בכתב.
 15.3ספק שירותי התקשורת מתחייב לערוך פוליסה בחברת ביטוח בנוסח המדויק של נספח _ להסכם זה.
 15.4ספק שירותי התקשורת יוודא כי אף לקבלני המשנה ,במידה וישנם ,ישנם ביטוחים מתאימים לביצוע
השירותים.
 55סודיות
11.1

ספק שירותי התקשורת מתחייב לשמור בסוד כל מידע ו1או נתון שיגיע לידיעתו במהלך עבודתו ואספקת
השירותים בהתאם להסכם זה ,לרבות מידע שהגיע אל החברה בקווי תקשורת .מידע כאמור לא יועבר לאף
גורם ולא יובא לידיעתו בשום דרך שהיא ,והחברה מתחייבת לנקוט בכל האמצעים על מנת להבטיח זאת.

11.1

כן מתחייב ספק שירותי התקשורת לדאוג כי כל עובדיו ו1או הפועלים מטעמו ו1או ספקיו ו1או קבלני המשנה
שלו ,במידה וישנם ,ישמרו על סודיות המידע כאמור בסעיף .11.1

11.3

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,ספק שירותי התקשורת ו1או כל גורם מטעמו לרבות עובדיו ,לא יפרסמו ,לא
יפיצו ,לא יעבירו ולא ימסרו כל מידע הקשור במישרין או בעקיפין למרכז.

11.4

ספק שירותי התקשורת ידאג להחתים קבלני משנה ו1או ספקים על כתב סודיות בקשר עם אספקת השירותים
למרכז.

11.5

החברה מתחייבת שלא לבצע שינויי הגדרות של אמצעי אבטחת מידע ללא אישור מראש ובכתב של איש הקשר
מטעם המרכז .החברה מתחייבת לבצע על חשבונה עדכון גרסא במקרה ששינוי בהגנת מידע או טיפול באיום על
הגנת המידע יחייב ביצוע עדכון גרסה.

11.6

החברה מתחייבת כי בכל מקרה בו החברה ו1או מי מעובדיה ו1או מי מטעמה יפר התחייבות זו ו1או חלק ממנה,
תהיה החברה חייבת לפצות ולשפות את המרכז בגין כל הנזקים ו1או ההוצאות שייגרמו לו כתוצאה מההפרה
כאמור ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו1או סעד אשר יעמדו למרכז על פי דין כנגד החברה ו1או מי מעובדיה ו1או
מי מטעמה עקב הפרת התחייבות זו כאמור.

 51סיום ההסכם
11.1.1
11.1.1

מבלי לגרוע בכלליות האמור בסעיף  ,4יהא רשאי המרכז להביא את ההסכם על סיומו בהודעה בכתב לספק
שירותי התקשורת במקרים הבאים:
ספק שירותי התקשורת הסב את זכויותיו ו1או חלק מהן בניגוד להוראות הסכם זה;

 11.1.3ספק שירותי התקשורת פשט רגל או פורק או התקיימה אסיפת נושים או הסדר נושים או מונה מפרק זמני ,מנהל
מיוחד או כונס נכסים;
 11.1.4שונה הרכב השותפות או ההנהלה או בעלי המניות של ספק שירותי התקשורת באופן אשר לדעת המרכז יפגע
באיכות אספקת השירותים;
 11.1.5ספק שירותי התקשורת הפר הפרה יסודית את הסכם זה ,או הפרה שאינה יסודית אך שאינה תוקנה תוך  15ימים
מיום שהתריע המרכז על ההפרה;
11.1.6

ספק שירותי התקשורת איחר איחור בלתי סביר בביצוע התחייבויותיו ו1או הפסיק בביצוען ,באופן אשר לפי שיקול
דעתו של המרכז פוגע בפעילות המרכז או גורם למרכז נזק ממשי או בלתי הפיך;

תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :
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11.1.1

ספק שירותי התקשורת הפסיק לספק את השירותים ו1או חלקם נשוא הסכם זה;

 11.1.1ספק שירותי התקשורת מתרשל בעבודתו לפי שיקול דעתו של המרכז ואינו פועל בהתאם למפרט ואינו מבצע את
השירותים ו1או מספק תוצאות באופן הרצוי על פי המרכז והמניח את דעתו ,והתראה בכתב של המרכז לא הביאה
לתיקון מצב זה;
11.1

במידה וההסכם יבוטל ,מכל סיבה שהיא ,לספק שירותי התקשורת לא יהיו טענות כלפי המרכז במידה וזה
ירכוש שירותים של ספק אחר ,ואין הדבר יפגע בכל סעד ו1או פיצוי שיעמוד למרכז הן לפי הסכם זה והן לפי כל
דין.

11.3

עם סיום ההסכם ,מכל סיבה שהיא ,מתחייב ספק שירותי התקשורת להעביר לידי המרכז את כל החומרים
והזכויות השייכים למרכז ונמצאים ברשותו ו1או בפיקוחו של ספק שירותי התקשורת ו1או אצל עובדיו ו1או
אצל קבלני המשנה שלו ו1או כל מי מטעמו ו1או כל צדדים שלישיים ,וכן כל מידע המוחזק על ידי כל הנ"ל
לרבות מידע שטרם ו1או שלא נעשה בו שימוש ,בין אם הועבר על ידי המרכז ובין אם על ידי מי מטעמו ו1או
צדדים שלישיים.

11.4

ספק שירותי התקשורת מצהיר כי ידוע לו כי עם סיומו של הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,הוא אינו זכאי לכל
תשלום ו1או פיצוי כלשהו ,וכן לא עובדיו ו1או קבלני המשנה שלו ו1או מי מטעמו ,לרבות תשלום ו1או פיצוי
עבור העסקת קבלני משנה או כל צד שלישי כלשהו.

 50ערבות ביצוע
13.1
13.1
13.3
13.3.1
13.3.1
13.3.3

ספק שירותי התקשורת ימציא תוך  1ימים מיום הודעת הזכייה ,ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית
להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,בנוסח המצורף כנספח א' להסכם זה.
תוקפה של הערבות יהא עד לתום תקופת ההסכם בתוספת שלושה חודשים ,ותוארך על ידי הספק ככל
שההסכם יוארך לתקופה1ות נוספת1ות.
המרכז יהא רשאי לחלט את ערבות הביצוע במקרים הבאים:
לשם גביית הפיצויים המוסכמים;
המרכז סבור כי ספק שירותי התקשורת הפר תנאי מתנאי ההסכם.
בכדי להיפרע מכל סכום שספק שירותי התקשורת חייב לשלמו על פי ההסכם או מכוחו.
יובהר ויודגש ,המרכז לא יהיה חייב לפנות לספק שירותי התקשורת ולפרט בפניו את הנימוק לחילוט ,וספק שירותי
התקשורת מוותר בזאת על כל התנגדות לחילוט כאמור.
חילוט הערבות לא יפגע בכל זכות או דרך אחרת של המרכז לפעול לקבלת פיצוי ו1או סעד אחרים על פי כל דין ובגין
כל הפרת חוזה.

 14מוסכם בין הצדדים כי התנאים הכלולים בסעיפים 11 ,15 ,1 ,1 ,6 ,5 ,3:ו ,13-בחוזה זה ,הינם תנאים יסודיים ועיקריים
והפרתו של כל תנאי יסודי ,כולו או מקצתו ,תחייב את הצד המפר לשלם למקיים או המוכן לקיים את החוזה פיצויים
מוסכמים בהתאם להוראות מסמכי המכרז ולא יהיה בתשלום הפיצויים בכדי לגרוע מזכותו של המזמין על פי כל דין.
 51שונות
15.1
15.1

15.3

15.4
15.5

למרכז זכות קיזוז כל סכום ו1או תשלום המגיע לה מאת ספק שירותי התקשורת בהתאם להוראות הסכם זה,
והוא רשאי לקזז סכומים אלו מאת כל סכום או תשלום שמגיע לספק שירותי התקשורת מאת המרכז.
למרכז זכות עיכוב תשלומים המגיעים לספק שירותי התקשורת אם הפר המשרד את ההסכם הפרה יסודית או
לא תיקן תוך  1ימים הפרה שאינה יסודית ,וזאת מבלי לגרוע באמור בהסכם זה ו1או בכל סעד אחר העומד
למרכז.
ספק שירותי התקשורת אינו רשאי להעביר ו1או להסב ו1או להמחות ו1או לשעבד לאחר1ים ,בין במישרין בין
בעקיפין ,את זכויותיו ו1או התחייבויותיו הנובעים מהסכם זה ,אלא אם קיבל מראש ובכתב אישור על כך מאת
מורשי החתימה של המרכז.
הסכמת המרכז לסטות ,לוותר או להאריך או לשנות תנאי מתנאי ההסכם ,לא יהוו תקדים ולא ילמדו מהם על
ויתור נוסף כלשהו מצד המרכז.
כל שינוי בהסכם זה יעשה בכתב בהסכמת שני הצדדים ,אחרת לא יהיה לו כל תוקף.

תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :
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15.6

15.1
15.1

כל הודעה שנשלחה בדואר רשום או במסירה ידנית או בפקסימיליה לפי כתובות הצדדים המופיעות בחוזה זה,
תחשב כאילו נתקבלה תוך  11שעות מעת שליחתה ,ואם נשלחה בפקסימיליה ,תחשב שנתקבלה בעת אישור על
משלוחה.
יובהר ויודגש ,בכל סעיף בחוזה בו ספק שירותי התקשורת מתחייב לשפות את המרכז בגין תשלומים ו1או
הוצאות כלשהן ,השיפוי כולל הוצאות משפט ,שכר טרחת עו"ד והפסדים שנגרמו למרכז.
כתובת הצדדים לצורך חוזה זה
המזמין________________________________ :
הקבלן_____________________________ :

לראיה באו הצדדים על החתום:
_______________________
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

____________
הקבלן

אישור חתימות (במקרה של תאגיד)
אני הח"מ _____________ עו"ד מאשר כי ____________ ו _______________ מורשים לחתום בשמה של חברת
__________ ח.פ _________ .מרח' _____________ (להלן" :המציע" ו1או "החברה") וכי חתימתם בצירוף חותמת
החברה ,על גבי החוזה דלעיל ,מחייבת את החברה ,על פי מסמכי ההתאגדות של המציע והחלטות החברה.
_______________
_______________
עו"ד
תאריך

תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :
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נספח א' להסכם המסגרת  -ערבות ביצוע
יושלם רק על ידי ספק שזכה במכרז!

לכבוד
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

תאריך___________ :

הנדון :כתב ערבות מס' _____________

על פי בקשת __________________ (להלן " -המבקש") ,הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום שתדרשו
מאת המבקש עד לסך של  15,555ש"ח (במילים :עשרת אלפים שקלים חדשים) (להלן " -סכום הקרן") ,בקשר
למכרז  - 15111אספקת שירותי גישה לאינטרנט בקמפוס המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכום הקרן כאמור לעיל ,תוך  15ימים מעת קבלת דרישתכם הראשונה
בכתב ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי שתדרשו להוכיח נזק ו1או זכאות ו1או לתת נימוקים ומבלי שפניתם לדרוש תחילה
את סכום הקרן מהמבקש.
אנו לא נהיה רשאים לבטל את הערבות מכל סיבה שהיא ו1או להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה
שהיא ,ואנו מוותרים בזאת על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לערב על פי הדין.
הערבות תהא בתוקף עד ליום ___________ וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד מועד זה .לאחר מועד זה
תהא הערבות בטלה ומבוטלת.
המרכז האוניברסיטאי לא יהיה רשאי להסב את הערבות לצד שלישי.

בכבוד רב,
בנק ___________
סניף ___________

תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :
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נספח ב' להסכם  -נספח ביטוחי
יושלם רק על ידי ספק שזכה במכרז!

לכבוד
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
הנדון :מכרז  51155אספקת שירותי גישה לאינטרנט
הרינו לאשר כי ____________ (להלן " -הספק") הינו מבוטח בחברתנו וכי החל מיום _________ ועד
ליום ________ ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין פעילות הספק ,לרבות בגין אספקת ציוד למרכז:
 .1ביטוח אחריות מוצר  -לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין בגין אובדן ו1או נזק שייגרמו לגופו או לרכושו של כל
אדם או גוף כלשהו ,לרבות המרכז ,עקב הציוד שיסופק על ידי הספק ו1או חלק שלו ו1או אביזר שלו ו1או יתר
מוצרים שסופקו ו1או יוצרו ו1או נמכרו ו1או הורכבו ו1או תוקנו ו1או טופלו על ידי הספק ו1או מי מטעמו,
בגבולות אחריות של  6,555,555מיליון שקלים חדשים למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
תקופת גילוי  11 -חודשים.
 .1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -בגבולות אחריות של  4,555,555שקלים חדשים למקרה ובמצטבר לתקופת
ביטוח שנתית .הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות
תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .הביטוח הורחב לשפות את המרכז בגין אחריותו למעשי ו1או מחדלי
הספק ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
 .3ביטוח אחריות מעבידים  -בגבולות אחריות של  6,555,555שקלים חדשים לתובע ,למקרה ובמצטבר לתקופת
ביטוח שנתית .הביטוח אינו כולל סייג בדבר שעות עבודה והעסקת נוער .הביטוח הורחב לשפות את המרכז
היה וייחשב למעביד של מי מעובדי הספק או אפ ייקבע כי המרכז נושא באחריות שילוחית לעניין חבות הספק
כלפי מי מעובדיו.
כללי לכל הפוליסות
א.
ב.
ג.
ד.

תנאי הפוליסות ,למעט ביטוח אחריות מקצועית ,בכפוף לאמור לעיל ,לא יפחתו מתנאי פוליסות הידועות
כ"-ביט" מהדורה .1551
הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום הפרמיות ודמי השתתפות עצמית ,חלות על הספק בלבד
ובשום מקרה לא על המרכז.
הננו לאשר כי כל הביטוחים הנם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח שנערך על ידי המרכז ו1או לטובתו.
אנו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ו1או יצומצמו במשך תקופת הביטוח אלא בהודעה מראש
של  65יום למרכז ,בכתב בדואר רשום.

__________
תאריך

תאריך__________ :

___________________
חתימה  +חותמת המבטח

____________
תפקיד החותם

חתימה  +חותמת____________ :
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נספח ג להסכם -
התחייבות אישית לשמירת סודיות והגנת מידע
 .1אני הח"מ מתחייב1ת בזאת לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע ,לרבות תכנית ,חומר בין בכתב ובין בעל פה ,מסמך
עיוני ,מדעי או מעשי ,שיגיע ו1או שהגיע אלי במהלך ביצוע עבודתי עבור המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
(להלן " -המרכז") ולא לגלותו ו1או להעבירו לאחר ,אלא ככל שיידרש ובמידה שתידרש במסגרת ביצוע עבודתי
עבור המרכז ולצורך ביצוע תפקידי במסגרת ההסכם.
במסמך זה "מידע" פירושו כל המפורט לעיל ,לרבות :מידע על עובדי המרכז ,שכרם ותנאי עבודתם ,מידע על
סטודנטים של המרכז ,כל מידע ניהולי ,מידע עסקי ומידע פיננסי ובכלל זה כל מידע הנוגע לעניינים הכספיים,
שיטות העבודה ,תהליכי המחשוב ,ההתקשרויות וכיוצ"ב.
.1

.3

א.

הנני מתחייב1ת שלא לעשות שימוש כלשהו בכל מידע שהוא ,לרבות עיון בו ,העתקתו ,צילומו או הדפסתו,
העברתו לאחר או פרסומו או להביאו לידיעת כל אדם ,בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ,אלא במידה
הנדרשת לצורך ביצוע תפקידי בהתאם להסכם.

ב.

התחייבותי כמפורט בס"ק (א) לעיל תחול גם לגבי צד שלישי כלשהו אשר יבקש לעשות שימוש במידע
כלשהו ,לרבות עיון בו ,העתקתו ,צילומו או הדפסתו ,אלא אם הוא מורשה לעשות כן מתוקף תפקידו
במרכז או על פי דין ,וגם זאת רק במידה הנדרשת לצורך מילוי תפקידי כאמור.

ג.

הנני מתחייב1ת לשמור בקפידה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע אפשרות כי
מידע כאמור יצא מרשותי ויגיע לידי מי שאינו מוסמך לקבלו ,או לאבדו או שיתאפשר לאדם שאינו
מורשה לעיין בו או בחלק ממנו.

ד.

הנני מתחייב1ת לא להעביר את המידע שהגיע לידיעתי לאמצעי אחסון נתיקים מכל סוג ,וכך גם
למחשבים ניידים או לכל סוג מחשב אחר מחוץ למתקן בו מתבצעת עבודתי עבור המרכז.

ה.

במידה שיידרש לכלול את המידע במסמכים אחרים ,לרבות :כתבי בי דין ו1או חוות דעת שיוגשו לערכאה
משפטית ,תחולנה על המידע ,בכפוף לכל דין ,הוראות כתב התחייבותי זה.

התחייבויותיי כאמור לעיל יחולו ביחס לכל מידע ,שיבוא לידי ביטוי בכל אופן וצורה שהם ,לרבות מידע כתוב,
מודפס ,ממוחשב ,ו1או על גבי טפסים ,מידע על מדיה מגנטית ,ו1או אלקטרונית ,קודי הרשאות שימוש ,סיסמאות
וכיו"ב ,שיגיע לידיעתי ו1או לחזקתי תוך כדי ו 1או עקב עבודתי עבור המרכז.

.4

הנני מצהיר1ה כי ידועה לי כי חשיפת המידע לצד שלישי שלא על פי הרשאה כדין ,עלולה לגרום נזקים חמורים
למרכז.

.5

ידוע לי כי הפרת התחייבויותיי כאמור בהסכם ובהתחייבות זו ,תאפשר למרכז ו1או לצד ג' כלשהו שנפגע כתוצאה
מהפרת התחייבויותיי כאמור במסמך זה ,לנקוט כלפי בכל הצעדים על פי כל דין ,לרבות הפסקת עבודתי עם המרכז
ותביעה לפיצוי בגין כל הנזקים שנגרמו להם.

.6

התחייבויותיי כמפורט לעיל תעמודנה בתקפן הן במשך כל תקופת העסקתי עבור המרכז והן לתקופה בלתי
מוגבלת לאחר מכן.
ולראיה באתי על החתום:
שם ____________ :ת.ז _____________ :תפקיד___________ :
כתובת ________________ :חתימה______________ :

תאריך__________ :

חתימה  +חותמת____________ :

