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 הצעות להציע הזמנה .2

, במשותף, לצרכי להלן) ר"ע, ולטכנולוגיה לעיצוב המרכז -, ע"ר ובשומרון אריאל אוניברסיטת 2.1

מכרז פומבי מס' ל הצעות להגיש מתמודדים בזאת מזמינה, "(האוניברסיטה" מכרז זה בלבד:

 Highלאספקה, התקנה, שירות, אחריות ותמיכה של מערכת אשכול מחשוב  – 5/20

Performance Computing Cluster (HPC) ,על המכרז במסמכי למפורט בהתאם והכל 

 (."המכרז מסמכי" או "המכרז" -ו "השירותים": בהתאמה, להלן) נספחיו

 High Performanceאשכול מחשוב  מסוג ערכתמהאוניברסיטה מעוניינת לרכוש  2.2

Computing Cluster (HPC)  :לרבות, בלבד אחד היצרנים להלן , תוצרת("המערכת")להלן 

  :המוצעים השרתים

2.2.1 LENOVO;  

2.2.2 DELL- EMC; 

2.2.3 QUMULO; 

2.2.4 SCALITY; 

2.2.5 HP; 

2.2.6 CISCO; 

 ביחס למערכת יכללו: תכולות העבודהבמסגרת ההתקשרות מול האוניברסיטה, השירותים ו 2.3

  ;בקמפוס האוניברסיטה באריאל שבשומרון והתקנה של המערכת אספקה 2.3.1

 ;NBDאחריות מלאה על רכיבי המערכת במתכונת מתן  2.3.2

 לאורך כל תקופת ההתקשרות; מערכתלשדרוגים ועדכונים ביצוע  2.3.3

 ;בדיקות תקופתיותביצוע תמיכה ו מתן 2.3.4

שות מפרט ואמנת שירות ועל פי דרי –אחר, ככל שמפורט ומוגדר בנספח א'  2.3.5

 האוניברסיטה.

ו קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר בניקוד הצעת אשרבמכרז ייבחר כזוכה מציע אחד,  2.4

 האוניברסיטה של המכרזים ועדת ידי עלה הזוכ הכהצע תיבחרהאיכות והמחיר, ואשר 

וכן יספק שירותי  שיספק ויתקין את המערכת הנדרשת, הוא "(המכרזים ועדת: "להלן)

המציע שהצעתו . "(הספק)להלן: " ת למערכת לאורך כל תקופת ההתקשרותתמיכה ואחריו

הגיעה למקום השני בטיבה, לאחר שקלול הציונים, יקבל הודעה מן האוניברסיטה, ויהיה 

ככל שהזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי הוראות  הזוכה, היכנס בנעלי המציע ערוך ל

 . עה למכרזתוקף ההצ – 9, וכמפורט בסעיף המכרז וההסכם

 

יובהר כי לאור מגפת נגיף הקורונה בארץ ובעולם, מתבקשים להגיש הצעות רק מציעים  2.5

המסוגלים לעמוד בכל התנאים הקבועים במכרז זה, לרבות עמידה בלוחות הזמנים הקבועים 

במועד החתימה על הסכם ההתקשרות ע"י האוניברסיטה טבלת מועדים להלן.  – 3בסעיף 

פועל בין הספק לאוניברסיטה, יקבעו לוחות זמנים לצורך אספקה ותחילת ההתקשרות ב
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 .16/09/2020לא יאוחר מיום בשלמותה קן תוהתקנה של כלל רכיבי המערכת, אשר תסופק ותו

, אשר אי קיומו יכול להוביל להפסקת ההתקשרות מבלי מדובר בתנאי מהותי לאוניברסיטה

שיקול דעתה הבלעדי של , על פי לשלם לספק ו/או החלפת הספק ו/או חילוט הערבות

 האוניברסיטה.

, דחיה שום תינתן לא ולכן, לאוניברסיטה קריטית זמנים בלוחות עמידהויובהר,  יודגש

 . לא תתקבלנה בקשות דחיה. לרבות בשל גורמים הקשורים למגפת נגיף הקורונה

ו לדחות את לאוניברסיטה שמורה הזכות לשנות ו/אלגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי  מבלי 2.6

הרגולטור , ככל שוהפעלת המערכתת ההצעות וכן לאספקה, התקנה לוחות הזמנים להגש

את לוחות הזמנים האמורים בשל גורמים הקשורים למגפת נגיף המממן את הפרויקט ידחה 

 .הקורונה

 הסכם -' חנספח כ המצורף ההתקשרות בהסכם קבועים ספקה עם ההתקשרות תנאי 2.7

 המהווים, השירות ואמנת השירות מפרט"(, ההתקשרות הסכם" :להלן) למכרזהתקשרות 

 אשר הכספית להצעתו בהתאם תהא הזוכה לספק התמורה. המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק

 .למכרז הצעת המציע –' זנספח ב הקבוע בנוסח תוגש

 , אספקה והתקנהחד פעמית רכישה וכוללת , ( שנים5חמש ) ההתקשרות היא לתקופה של 2.8

מתן שירות ואחריות ועל רכיביה השונים ובהתאם לצרכיה של האוניברסיטה,  של המערכת

אוניברסיטה בלבד, על פי שיקול ל .( שנים5המובנות וכלולות בעלות הרכש, לתקופה של חמש )

 2-בהשירות והאחריות המבוקשת, דעתה הבלעדי, נתונה האופציה להאריך את תקופת 

תקופת ( )להלן: "מצטברות שנים 7עד )בסה"כ  כל אחתחודשים  12בנות תקופות נוספות 

אחריות אליה מחויב המציע הזוכה, לא התקופת מבלי לפגוע באמור לעיל, . ("ההתקשרות

, או מפרק זמן של שנה ממועד ההתקנה, הגדרות היצרן למערכתלפי תקופת האחריות מתפחת 

 .הגבוה מבין השניים

 אשר בתוספות או/ו בשינויים או/ו בהודעות להתעדכן המציע של הבלעדית באחריותו 2.9

 : האוניברסיטה של האינטרנט באתר לעת מעת יפורסמו

  http://www.ariel.ac.il/management/open.  

 . המכרז ומסמכי החוזה הינו המחייב הנוסח, בלבד תמצית ומהווה כללי פרק הינו זה פרק 2.10

 מועדים טבלת .3

 (:מכרזה להוראות כפוף) במכרז מועדים ריכוז טבלת להלן

 הפעילות התאריכים ד"מס

 המכרז פרסום 10/05/2020  .1

 הבהרה לשאלות אחרון תאריך 19/05/2020  .2

 הבהרה לשאלות תשובות 26/05/2020  .3

 (בלבד! 13:00 השעה עד) הצעות להגשת המועד האחרון 09/06/2020  .4

5.  16/09/2020 
תאריך אחרון להפעלת המערכת בכפוף להוראות 

 המכרז
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 המצוינים המועדים לבין שלעיל בטבלה הנקובים המועדים בין ירהסת של במקרה 3.1

 .בטבלה הנקובים המועדים יגברו, המכרז במסמכי

 לעיל המועדים בכל לעמוד המציע באחריות. סופיים הינם לעיל המופיעים המועדים 3.2

 .המכרז לשלבי בהתאם

 הצעות להגשת האחרון המועד את לדחות וכן, לעיל המופיע מועד כל לשנות רשאי המזמין 3.3

 שינוי לרבות שינוי בכל בעצמו להתעדכן המציע על. זה מועד חלף לא עוד כל למכרז

  .האוניברסיטה של האינטרנט באתר שיפורסם זמנים בלוחות

יודגש ויובהר, עמידה בלוחות זמנים קריטית לאוניברסיטה, ולכן לא תינתן שום דחיה,  3.4

ונה לאור מצב הקורונה. לא תתקבלנה לרבות בשל גורמים הקשורים למגפת נגיף הקור

 .משום סוג בקשות דחיה

לאוניברסיטה שמורה הזכות לשנות ו/או לדחות מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי  3.5

, ככל והפעלת המערכתת ההצעות וכן לאספקה, התקנה לוחות הזמנים להגשאת 

גורמים את לוחות הזמנים האמורים בשל הרגולטור המממן את הפרויקט ידחה ש

 .הקשורים למגפת נגיף הקורונה

 תנאי סף .4

מובהר בזאת, כי, למעט ביחס לתנאים המוגדרים באופן ספציפי שונה, לא ניתן להגיש הצעה 

משותפת למספר תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד 

 אחר, כגון: ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר.

מציע אשר עומד בכל תנאי הסף הבאים, באופן מצטבר, ונכון למועד , שאי להגיש הצעה למכרזר

 האחרון להגשת הצעות למכרז:

 ;דין כל פי על הדרוש בישראל רשמי במרשם הרשום כדין מאוגד משפטי גוף הוא המציע 4.1

 יחתום המציע על התצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' זה, תנאי סףעמידה בלצורך הוכחת 

 ההצעה. -

תעודות  –בנספח ד' כנדרש  ח עדכני מהמרשם בו רשום המציע"יגיש המציע דו וכן,

נסח חברה עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים,  .ואישורים

 שכתובתו:

_extractpanycomhttps://www.gov.il/he/service/ 

 ;1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על הנדרשים האישורים כל המציע בידי 4.2

יחתום המציע על התצהיר בנוסח המצורף כנספח  ,זהתנאי סף העמידה בלצורך הוכחת 

 ההצעה. -ב' 

תעודות  –בנספח ד'   יגיש המציע את האישורים הנדרשים בתוקף במועד הגשת ההצעהכן 

 .וריםואיש

של ועבור  בישראל ואחריות שירות ומתןאספקה , שיווק, המציע הינו נציג מורשה למכירה 4.3

 :למכרז 2.2כמופיע בסעיף  אחד מן היצרנים הבאיםשל המערכת, 

4.3.1 LENOVO;  

4.3.2 DELL- EMC; 

https://www.gov.il/he/service/company_extract
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

4.3.3 QUMULO; 

4.3.4 SCALITY; 

4.3.5 HP; 

4.3.6 CISCO; 

ספח ב' יחתום המציע על התצהיר בנוסח המצורף כנ זה תנאי סףהעמידה בלצורך הוכחת 

 ההצעה. -

מאשרות כי המציע הינו נציג מורשה של היצרן למערכת, כפי יגיש את התעודות ה כן

  תעודות ואישורים. –בנספח ד'  שנדרש

, כפי שמוגדרת במסמכי שירות ואחריות למערכתוהעניק סיפק, התקין המציע ו/או היצרן  4.4

( 3לשלושה )לפחות , 4.3 , כנציג מורשה של אחד היצרנים המצוינים בסעיף קודםמכרז זה

 . 2016-2019מהלך השנים ב בארץ לקוחות

 ההצעה. –לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' 

 ניסיון המציע. –כמו כן, ישלים טבלה בנוסח המצורף כנספח ג' 

במסמכי  המציע ו/או היצרן סיפק, התקין והעניק שירות ואחריות למערכת, כפי שמוגדרת 4.5

לתנאי הסף, לפחות לשני  4.3מכרז זה, כנציג מורשה של אחד היצרנים המצוינים בסעיף 

-להשכלה גבוהה, תשי"ח להשכלה גבוהה של המועצה ותמוסד םהינש ( לקוחות שונים2)

 .2016-2019, במהלך השנים 1958

דה בתנאי יובהר כי ככל שציין המציע מוסד להשכלה גבוהה במסגרת הלקוחות לצורך עמי  

   .4.5, ייחשב גם עבור תנאי הסף 4.4סף 

 ההצעה. –לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב'   

 ניסיון המציע. –כמו כן, ישלים טבלה בנוסח המצורף כנספח ג' 

 המערכת 4.6

המערכת המוצעת על ידי המציע במסגרת הצעתו למכרז זה, עונה על דרישות המפרט 

 מפרט ואמנת שירות.  –טכני ומכילה את הרכיבים הנדרשים, כפי שמפורט בנספח א' ה

 ההצעה.  –לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' 

 מוקד תמיכה טלפוני 4.7

מוקד שירות ותמיכה טלפוני, הפעיל ברצף לפחות בשנים עשר  מפעיליצרן המציע ו/או ה

ו למועד הגשת ההצעה, ואשר שעות הפעילות שלו הינן לפחות בימים ( החודשים שקדמ12)

 . 09:00-17:00ה', בין השעות -א'

 ההצעה. –לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' 

זכויות לאנשים עם מוגבלות או פטור מהן. שוויון לחוק  9המציע מקיים את הוראת ס'  4.8

 ההצעה. - זה יחתום על תצהיר בנספח ב' להוכחת עמידתו בתנאי

 באחד תעמוד לא אשר מציע של הצעתו, מצטברים הינם לעיל המפורטים הסף תנאי, יובהר

 . לעיל האמור מן לגרוע מבלי וזאת הסף על תיפסל, מהתנאים

האוינברסיטה רשאית אך אינה חייבת לבדוק בעצמה או באמצעות אחרים את עמידת המציע 

בהם המציע נדרש להצהיר על התקיימותם, וכן רשאית להכריע כי מציע אינו בכל תנאי הסף 

 סותרים.  םעמוד בתנאי סף ככל שיימצאו מיידעי
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

  הזוכה ההצעה ובחירת ההצעות בדיקת הליך .5

תיבחר את הזוכים אשר הצעתם תעמוד בכל תנאי הבקשה ויצרפו את כל המסמכים  האוניברסיטה

 :באופן הבא הנדרשים

 ;שלבים בשני תבוצע ותההצע בחינת 5.1

את עמידתן של ההצעות )והמציעים( בתנאי הסף תיבחן  האוניברסיטה - שלב א' 5.1.1

 .שאינן כשרותהצעות את הפסול ת"( וההצעות הכשרותלהשתתפות במכרז )להלן: "

 ההצעות הכשרות יעברו לשלב ב' לצורך בחינת האיכות והמחיר.

 %04( QGiבחינת האיכות ) –ב'  שלב  5.1.2

 נקודות 10 – ניסיון עבר 5.1.2.1

לתנאי הסף וכפי  4.4עבור כל לקוח נוסף, מעבר לנדרש בסעיף  5.1.2.1.1

לתנאי הסף, אשר לו המציע סיפק, התקין ותחזק  4.4שמוגדר באותו סעיף 

 נקודות.  10נקודות עד למקסימום של  2מערכת, יקבל המציע 

 נקודות 40 – לקוחות עברהמלצות  5.1.2.2

ו/או  וחות עבר של המציעהציון בסעיף זה יתקבל כממוצע של המלצות לק 5.1.2.2.1

 .היצרן

ממליצים/אנשי קשר  1-2האוניברסיטה תבצע ראיונות טלפוניים עם  5.1.2.2.2

 ניסיון המציע.  –בנספח ג'  שסופקו על ידי המציע

, התקין ותחזק סיפק המציעאשר לו  לקוח, לצורך סעיף זה ייחשב ממליץ 5.1.2.2.3

ן מלתנאי הסף, ולפחות לקוח אחד  4.4בסעיף  מכרז זהכהגדרת מערכת 

 לתנאי הסף.  4.5מוסד להשכלה גבוהה, כהגדרתו בסעיף  הממליצים יהיה

 הציון יתקבל על פי מענה לנושאים המופיעים בטבלה להלן: 5.1.2.2.4

 תחום נשאל 

ניקוד 
 0-)ממקסימלי 

 נקודות(

 4 תהליך ההכנה להתקנה

 4 מקצועיות ואיכות צוות ההתקנה 

 4 איכות ההתקנה 

 4 עמידה בלוחות זמנים בהתקנה 

 4 קבלת מסמכי אפיון מפורטים

 4 שביעות רצון ממבדקי הקבלה 

 4 איכות שרות התמיכה לאחר ההתקנה 

 4 מהירות תגובה לפנייה

 4 מהירות אספקת הציוד לאתר

 4 שביעות רצון מאופי השירות לציוד

 40 סה"כ נקודות 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 נקודות 50 –איכות המוצר  5.1.2.3

, על בסיס עת על ידי המציעהמערכת המוצמפרט הציון בסעיף זה יתקבל מ 5.1.2.3.1

שיקבלו ניקוד תפקודים ספציפיים מתוך בחינת , ומפרטים שיצורפו להצעה

 כפי שמפורט בטבלה להלן. 

עבור כל תפקוד נבחן, קיים/לא קיים, על ההצעה,  –המציע יציין בנספח ב'  5.1.2.3.2

 פי הדרישות, וכן יצרף את האסמכתאות הנדרשות, כמפורט בטבלה. 

 הבא: הניקוד יתקבל באופן 5.1.2.3.3

 יזכה את המציע במלוא הניקוד בסעיף; –קיים  5.1.2.3.3.1

 לא יזכה את המציע בנקודות עבור הסעיף.  –לא קיים  5.1.2.3.3.2

 ניקוד  הוכחה נדרשת תפקוד נבחן #

 AMDתמיכה במעבדי   .1

 3בלפחות  ROMEמסדרת 

סוגי מארזים שונים כולל 

.   2U-שרתים ב 4שאסי ובו 

השרתים יתמכו בזיכרון 

3200GHZ , PCI-4  ו וידע

לעבוד במשולב בסביבה 

 מבוססת מעבדי אינטל

צירוף דגם, מפרט 

 ומסמכי יצרן

9 

יכולת ותמיכה בכתיבת   .2

קומפילציה יחידה למעבדי 

ויכולת   AMD-אינטל ו

במקביל וללא כל הרצתה 

  .שינוי או כתיבת קוד מחדש

סמך ציין על המציע י

ביבות מעבדים אילו ס

נוכחיות וקודמות 

 .תרון הזה אפשריהפ

מידה ומדובר בקוד ב

, יסמן המציע ייחודי

כי קיימת היכולת 

במערכת המוצעת 

וקבלת הניקוד בסעיף 

זה מותנית בהצגת 

הפתרון 

לאוניברסיטה וקבלת 

   אישורה.

9 

האחסון המוצע במסגרת   .3

המערכת המוצעת הינו פרי 

פיתוח, ייצור והתקנה של 

 היצרן שלו המערכת המוצעת.

 7 צירוף מסמכי יצרן
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 ניקוד  הוכחה נדרשת תפקוד נבחן #

במסגרת  יםים המוצעהשרת  .4

פרי  םהמערכת המוצעת הינ

פיתוח, ייצור והתקנה של 

 היצרן שלו המערכת המוצעת.

 7 צירוף מסמכי יצרן

במסגרת  יםהמתגים המוצע  .5

פרי  םהמערכת המוצעת הינ

פיתוח, ייצור והתקנה של 

 היצרן שלו המערכת המוצעת.

 6 צירוף מסמכי יצרן

קיים  –פתרונות תקשורת   .6

 NON BLOCKINGפתרון 

 6 צירוף מסמכי יצרן
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 ניקוד  הוכחה נדרשת תפקוד נבחן #

המציע  -מרכיבים נוספים    .7

רשאי לכלול מרכיבים ו/או 

תכונות נוספים של המערכת, 

אשר מייעלים ומשפרים את 

 השימוש בה 

יפרט ויסביר המציע 

את  

המרכיבים/תכונות 

הנוספים, לרבות אופן 

השימוש בהם, 

הפונקציה שלהם 

וכיו"ב. ככל שניתן, 

יצרף המציע 

ם, תכניות, מסמכי

מפרטים והסברים על 

מנת לאפשר 

לאוניברסיטה לבחון 

את 

המרכיבים/תכונות 

 הנוספים. 

האוניברסיטה תבחן 

את הפירוט שמסר 

המציע ותנקד את 

הסעיף לפי שיקול 

דעתה והתרשמותה 

הבלעדית. 

האוניברסיטה 

רשאית להתנות מתן 

הניקוד בסעיף זה 

הנושא ו/או הצגת ב

המרכיבים/תכונות 

ברסיטה וקבלת לאוני

   אישורה.

6 

 50 סה"כ

 

המחיר שלו  שהצעת מנת על האיכות בפרק נקודות 70 של מינימום לקבל  המציע על

 .תיבחן

 

 %60( PGi) מחירה בחינת –' ג שלב 5.1.3

, כפי המציע של המחיר הצעתהכשרות על פי  הצעותה את תנקד האוניברסיטה 5.1.3.1

 .רזלמכ הצעת המציע –' זנספח בשימלא בטבלה המופיעה 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 המציעהצעת  –פי כתב הכמויות המופיע בנספח ז'  על במחירים ינקוב המציע 5.1.3.2

 למכרז. 

הכוללים מחיר לרכש, השונים לרכיבי המערכת  במחירים ינקוב המציע 5.1.3.3

 .( שנים5התקנה, שירות ואחריות למערכת, לתקופה של חמש )

חודשים  12עלות נפרד למתן שירות עבור שתי תקופות נוספות של  מחיר 5.1.3.3.1

 . אחוז מעלות המערכת, בו ינקוב המציע כאחת כל

שעות תמיכה בלינוקס, על פי  300ינקוב במחיר עבור בנק שעות של  המציע 5.1.3.3.2

 הקיים במכרז. 

את הציון  קבלי ,ביותר הזולה צעת המחיר המשוקללת שלו הינההמציע שה 5.1.3.4

 הבאה:, והיתר יקבלו ציון יחסי, על פי הנוסחה נקודות 100המקסימלי של 

𝑃𝐺𝑖 =
𝑇𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑃𝑖
 

 כאשר:

PGi ציון מחיר של ההצעה הנבחנת = 

TPmin הצעת המחיר הזולה ביותר = 

TPi – הצעת המחיר של ההצעה הנבחנת 

 

 שקלול ציוני המחיר והאיכות –' דשלב  5.1.4

 לציון, המציעים של והאיכות המחיר ציוני של שקלול תערוך האוניברסיטה 5.1.4.1

  , על פי הנוסחה להלן:סופי

𝐴𝐺𝑖 = (𝑄𝐺𝑖 ∗ 40%) + (𝑃𝐺𝑖 ∗ 60%) 

 כאשר:

AGi של ההצעה הנבחנת = ציון משוקלל סופי 

PGi ציון מחיר של ההצעה הנבחנת = 

QGi – ציון איכות של ההצעה הנבחנת 

 

שהצעתו קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, יספק לאוניברסיטה המציע  5.1.4.2

 מכרז זה.  השירותים נשואאת 

  והצמדה תמורה, מחיר .6

, השונות ובטבלאות בסעיפים השונים המחירים פריטי לרבות, המציע של בהצעתו ירהמח 6.1

, רק לא אך, לרבות תנאיו כל על המכרז את למלא למציע הנדרשות הפעולות כל את יכלול
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

, הסעות, ערבויות, ביטוח, אדם כוח הוצאות, מכונות אחזקת, חומרים, ציוד, העבודות ביצוע

 . מ"מע תתוספ ללא, שיחולו ככל מסים

  .כלשהם נוספים לתשלומים או/ו הוצאות להחזר או/ו נוספת לתמורה זכאי יהיה לא המציע 6.2

 למדד צמודים יהיו לא המציע בהצעת או/ו בהזמנה או/ו בחוזה המפורטים המחירים כי יובהר 6.3

 .אחרת תוספת או/ו הצמדה לכל או/ו

יברסיטה רשאית לפסול אם המציע לא ימלא אחד מהפריטים או יותר בהצעת המחיר, האונ 6.4

 את הצעתו ו/או לראות כאילו כתב את המחיר הכי גבוה לאותו פריט שהוגש במכרז.

 לאוניברסיטה שיקול דעת לבחור כיצד לנהוג במקרה זה.

 בדיקות מוקדמות והליך הבהרות .7

אם המציע מצא סתירות ו/או אי התאמות במסמכי המכרז ו/או ספקות לגבי המובן המדויק  7.1

 3נאי המכרז, עליו להודיע על כך בכתב לאוניברסיטה עד למועד המופיע בסעיף של תנאי מת

 טבלת מועדים.  –

האוניברסיטה אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק  7.2

 מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות.

ת ההצעות, בין ביוזמת האוניברסיטה כל שינוי או תוספת למכרז, לפני המועד האחרון להגש 7.3

ובין בעקבות שאלות הבהרה של מציעים, ייעשה ע"י האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה, ויחייב 

  את המציעים.

מובהר, כי העברת שאלות ומתן או אי מתן תשובות איננו דוחה את המועד האחרון להגשת  7.4

 הצעות, אלא אם כן צוין אחרת על ידי האוניברסיטה בכתב.

סעיפי –' אככל שלמציע יש הערות ו/או הסתייגויות לגבי מסמכי המכרז, לרבות לגבי נספח י 7.5

ביטוח להסכם, יש להעבירם בשלב שאלות ההבהרה. לא תתקבל הצעה עם 

הערות/הסתייגויות ו/או מחיקות על גבי מסמכים לרבות אישור עריכת הביטוחים אשר לא 

 אושרו מראש בתשובתה של האוניברסיטה.

יע יקרא בעיון ויבדוק את מסמכי המכרז לרבות את החוזה, וינקוט בכל האמצעים המצ 7.6

 הנראים לו בכדי לחקור את תנאי ההתקשרות עם האוניברסיטה.

 מציע אשר לא יפנה כאמור בסעיף זה יהיה מנוע מלטעון נגד סעיפי המכרז בהמשך.   7.7

ינתנו בעל פה למציעים האוניברסיטה אינה נושאת בכל אחריות לפירושים ו/או הסברים שי 7.8

 על ידי מתכנן, מהנדס, יועץ, מפקח או איש מעובדיה, ואלה לא יחייבו אותה. 

  michrazim@ariel.ac.ilניתן להגיש שאלות הבהרה אך ורק לכתובת המייל הבאה:  7.9

 יש לבקש אישור בדוא"ל על הגעת שאלת ההבהרה ליעדה. 7.10

ז, נושאו, שמו של המציע ופרטי על המציע הפונה בשאלת הבהרה לציין את מספר המכר 7.11

הקשר עמו. במידה ולא ציין הפונה כתובת דוא"ל, תשלח תשובה לדוא"ל ממנו נשלחה שאלת 

 ההברה.

 בלבד, בפורמט הבא בלבד: WORDשאלות המציע למכרז יוגשו בקובץ  7.12

 שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

פוטנציאליים ו/או על מציעים לפנות למען הסר ספק מובהר כי חל איסור מוחלט על מציעים  7.13

אל כל גורם אחר ו/או נוסף אצל האוניברסיטה בקשר עם המכרז למעט פנייה דרך כתובת 

 הדוא"ל לעיל. 

תשובות האוניברסיטה לשאלות ההבהרה אשר יפורסמו באתר האינטרנט של  7.14

 האוניברסיטה, יהוו חלק ממסמכי המכרז. 

שוטף בפרסומים באתר האינטרנט של  באחריות המציע לבדוק ולהתעדכן באופן 7.15

 האוניברסיטה עד למועד הגשת ההצעות. 

 והגשתה ההצעה .8

 ולשם, חלקיה כל ועל, המכרז במסמכי שמופיע כפי ההצעה פרטי כל את למלא המציע על 8.1

 . ובחוזה במפרט, במכרז שמפורטים כפי והעבודות התהליכים כלל ביצוע

 העברית. בשפה לערוך יש ההצעות את 8.2

 כל להוסיף אין, המכרז תנאי ידי על נדרש וכאשר, לכך המיועדים במקומות למעט כי יובהר 8.3

 לשנות או למחוק או להשמיט אין. ותנאיו המכרז למסמכי הסתייגות או/ו תוספת או/ו הערה

 מסמכי גבי על יצוינו אשר הסתייגות או/ו תוספת או/ו הערה המכרז מסמכי על להתנות או

 . מכרזים ועדת ידי על ההצעה לפסילת להביא עלולים ההצעה או/ו המכרז

על אף האמור לעיל, רשאית ועדת המכרזים ע"פ שיקול דעתה הבלעדי שלא לפסול הצעה  8.4

, אם שוכנעה כי ההצעה עומדת ותואמת את דרישות 8.3שמולאה בסטייה מהוראות סעיף 

 לב. איןהמכרז וכי ההצעה הינה ברורה וחד משמעית והסטייה נעשתה ע"י המציע בתום 

 לפסילת להביא עלולה בעפרון כתיבה. מסמך שום על בעיפרון פרטים למלא או/ו לכתוב

 . ההצעה

 האותיות או המספר על" x" לסמן יש, לתקן צורך שיש במקרה. בהצעה בטיפקס להשתמש אין 8.5

. בצירוף חתימת מורשי החתימה + חותמת ליד התיקון (בעט) מחדש ולכתוב, לתקן שרוצים

 . ההצעה לפסילת להביא עלול קסבטיפ שימוש

  ובשני העתקים )מקור והעתק נאמן למקור(.יש להגיש את ההצעה בצורה מסודרת  8.6

 (:אחרת פרטנית צוין אם אלא) הבא באופן חתומים יהיו המסמכים כל 8.7

 תחתית בכל המציע חותמת בתוספת תיבה בראשי המציע של חתימה מורשי חתימת 8.7.1

 ;עמוד

 בו מסמך בכל המציע חותמת בתוספת המציע של החתימ מורשי של מלאה חתימה 8.7.2

 .חתימה נדרשת

 המכרז.  מסמכי דרישות כל לפי וחתום מושלם באופן להגיש יש ההצעה את 8.8

 ,בלבד )לא בדואר ולא בדוא"ל( אישית במסירה, שני העתקים של ההצעה כאשר הם כרוכים 8.9

טבלת  – 3עיף בסבהתאם למועד הקבוע  רק חיצוני זיהוי ללא וחתומה סגורה במעטפה

, א3בבניין ההנהלה מספר  2בקומה  13. 0א. 3בחדר  ,מועדים, לתיבת המכרזים באוניברסיטה

 לתיבת הגיעה שלא הצעה כל! זו שעה לאחר הצעות תתקבלנה לא - אריאל, מילקן קמפוס

  – בלבד הצעות מסירת לצורך טלפון .לדיון תובא לא - זה לסעיף בהתאם המכרזים

054-9079499. 

תן להגיש הצעות לתיבה גם בשני ימי העבודה שלפני המועד האחרון להגשת הצעות, בימים ני 8.10
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 )למעט ערבי חג, חגים וימי חול המועד(. 8:30-16:30ה' שעות הפעילות: -א'

 – 5/20מכרז פומבי מס' " יירשם עליה סגורה מעטפה בתוך הצעתו את יגיש המציע 8.11

 High Performanceמערכת אשכול מחשוב  לאספקה, התקנה, שירות, אחריות ותמיכה של

Computing Cluster (HPC) "של מזהה סימן כל יופיע לא חיצונית המעטפה על. בלבד 

 .לפסילתו להביא עלול הדבר אחרת, המציע

 שנדרש אחר מסמך כל וכן ההצעה -נספח ב' ב המפורטים המסמכים את תכלול זו מעטפה 8.12

 ;המכרז הוראות לפי

 לשם נדרשו הם כי סברה אם נוספים ואישורים מסמכים צירוף לדרוש תרשאי מכרזים ועדת 8.13

 . מסמכים של השלמה מציעהמ לבקש רשאית וכן. במכרז הכרעה

 המוגשים המסמכים בכל זהה יהא(, פ"ח למשל) המזהה המספר כי לוודא המציע על: הערה 8.14

 המוסמכות מהרשויות אישור או לכך הסבר לצרף עליו הדבר כך שאין ובמידה, ההצעה עם

 .ההתאמה אי בדבר

 בתחום המקובל פי על ל"מחו או/ו ישראלי תקן דרישות על לענות המוגשת ההצעה על 8.15

 .השירותים

למעט אם צוין אחרת  מ"מע ולא כוללחדשים  בשקלים יהיה לנקוב המציע שעל סכום כל 8.16

 . במסמכי המכרז

 .עהקבו במועד הגשתה וכן, בלבד המציע אחריות על הינה ההצעה הגשת 8.17

 במסמכי האמור כלל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה החתומה ההצעה הגשת 8.18

 ולמציע מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור את הבין, החוזה לרבות המכרז

 . כך האוניברסיטה בשל כלפי טענות יהיו ולא אין

 ההצעה  תוקף .9

ההצעה שתקבל את  .הצעות תלהגש האחרון מהיום יום 180 למשך בתוקף תהיינה ההצעות 9.1

תעמוד  "( ת הכשיר הבא בתורהצעהציון המשוקלל הגבוה אחרי הצעת הזוכה, )להלן: "

 ימים נוספים. 180בתוקפה למשך 

ו/או את תנאיה, לרבות עמידה  עמו ההתקשרות את יפר ו/או מהצעתו יחזור הזוכה בו במקרה 9.2

האוניברסיטה ו/או ההתקשרות  של רצון שביעות רוסמח ו/אובלוחות זמנים ואיכות מערכת 

טיבה  הבאה ההצעה על להכריז, חייבת לא אך, רשאית המכרזים ועדת לפועל, תצא עמו לא

 .תוקפן של ההצעות פג וזאת גם אם" בתור הבא זוכה"כ, הזוכה הצעת אחרי

 בחוזה האמור את לבצע להתחיל ימים 7 תוך מתחייב, הבא בתור במקרה כאמור, הזוכה 9.3

, ובהתאם להצעת המחיר שהגיש במסגרת הצעתו האוניברסיטה הודעת פי על ההתקשרות

 .למכרז זה

הצורך, )גם לאחר חלוף  במקרה שהינו הכשיר הבא בתור והפעלתו זוכה על הכרזה כי יודגש 9.4

 של הבלעדי דעתה לשיקול נתונה בהסכמתו(,-יום ממועד ההחלטה בדבר ההצעות הזוכות 180

 . זו אפשרות להפעיל אינה מחויבת האוניברסיטה והיא

 מידע סודי בהצעה .10

מציעים שלא זכו במכרז לאחר שהוכרז זוכה רשאים לבקש לעיין במסמכי המכרז ובין היתר  10.1

 בהצעה הזוכה.
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 -ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים )להלן  10.2

בהם, יצרף המציע להצעתו  סודיים"(, שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין חלקים"

 נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.

מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים אם   10.3

 זכה במכרז.

ציון של חלקים סודיים בנספח נפרד, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות   10.4

ו סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות האחרים, יחשב

 של אחרים. 

יודגש, שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי המכרז נתונה  10.5

 לוועדת מכרזים. כל מציע המשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

לרבות בהצעה הזוכה , מכרז ולאחר שהוכרז זוכהבסיום הליכי ה ,עיון במסמכי המכרז 10.6

"(. תשלום עלות העיון יבוצע על ידי הפקדת עיון עלות)להלן: "₪  500מותנה בתשלום של 

המנוהל בבנק לאומי לישראל בע"מ בסניף עסקים  562100/60הסכום כאמור לחשבון מס' 

"ר( .יש לצרף אישור מתנהל על שם אוניברסיטת אריאל בשומרון )ע 817החשמונאים שמספרו 

 על הפקדת עלות העיון לבקשה לעיין במסמכי המכרז כאמור.

 ערבות מכרז .11

שקלים חמישים אלף  על שם המציע, בסכום של על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית 11.1

 (.₪ 50,000) חדשים

 ערבות תעמוד בכלל התנאים הבאים:ה 11.2

 שם המבקש בכתב הערבות יהא זהה לשם המציע. 11.2.1

 מסמך הערבות המקורי. יש להגיש את 11.2.2

 ערבות מכרז –' ונספח כלנוסח המצורף  מדויקנוסח הערבות יהיה זהה באופן  11.2.3

 למסמכי המכרז.

 ההתקשרות מימוש .12

הסכם   -' חמצורף כנספח , במכרז הזוכה האוניברסיטה לבין בין ייחתם אשר החוזה 12.1

 . נספחיו כל על זה למכרזהתקשרות 

 את זכייתו על ההודעה מיום עסקים  ימי 7 תוך רלהעבי במכרז כזוכה שיוכרז המציע על 12.2

 הזוכה עם ההתקשרות למימוש תנאי הינה זו תקופה בתוך והמצאתם, הבאים המסמכים

 :החוזה האוניברסיטה על לחתימת ותנאי

, לחוזה כנספח המצורף בנוסח - (₪ 000100,) חדשים שקלים אלףמאה  בסך ביצוע ערבות 12.3

 ממועד יום 60 למשך בתוקף תעמוד הערבות. ממנה חלק או אופציה מימוש בכל תחודש אשר

הערבות תהא לשנה ותחודש על חשבון  .העבודות ביצוע או/ו השירותים מתן תקופת כל סיום

 ואחריות הזוכה עד לסיום ההתקשרות. 

ללא כל שינוי ולפי הנוסח חתום כנדרש ע"י חברת הביטוח,  - אישור עריכת ביטוחים 12.4

 פי ביטוח להסכם.סעי–' אינספח המצורף כ

 . שייחתם מהחוזה נפרד בלתי חלק יהוו הזוכה והצעת המכרז מסמכי 12.5
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 מכרזים ועדת סמכויות .13

 .האוניברסיטה אצל מכרזים ועדת ידי על תתקבל במכרז הזוכה ההצעה בדבר ההחלטה 13.1

 נוספים פרטים או/ו אישורים או/ו מסמכים לדרוש, חייבת אינה אך, הוועדה רשאית 13.2

 צדדים אצל המציע ידי על שבוצעו ופרויקטים עבודות לגבי פרטים לברר וכן מהמציע

 לו יהיו ולא ואין זה לסעיף הסכמתו את בכך מביע הצעה להגיש בוחר אשר מציע. שלישיים

 . כך בשל האוניברסיטה כלפי טענות

 .חסרים מסמכים להשלמת למציע לפנות, חייבת אינה אך, רשאית הועדה 13.3

 פי על, חלקם או מציעים עם, ההצעות לבדיקת שנועד זמןה בפרק הוועדה רשאית להיפגש 13.4

 .הנדרשים ובאופן ברמה השירותים את לספק מיכולתם אישית התרשמות לשם, דעתה שיקול

 של עובדים או/)בין שצוינו על ידי המציע בין אם לאו( ו ממליצים עם הוועדה רשאית לשוחח 13.5

 בדיקת לרבות, נוספת בדיקה כל בצעול המציע ידי על המופעלים במקומות לבקר וכן, המציע

 .המציע של פיננסית איתנות

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות להתחשב בניסיון קודם שלה עם המציע במידה  13.6

 והאוניברסיטה לא הייתה שבעת רצון מאיכות העבודה או בהתנהלותו של המציע.

 : הבאים טעמיםמה הצעות לפסול רשאית מכרזים ועדת, לעיל האמור בכלליות לגרוע מבלי 13.7

 כדבעי; להעריכה מנת על פרטים בה חסרים כי לגביה שיקבע הצעה 13.7.1

 המכרז; מסעיפי לסעיף התייחסות חוסר בשל 13.7.2

 הנדרשים; המסמכים לה צורפו שלא הצעה 13.7.3

 משמעות; דו, בהירות אי: בה שיש הצעה 13.7.4

 .המכרז דרישות אחר ממלאת שאינה הצעה 13.7.5

 שמניתוחה הצעה או לב תום חסרת או תכסיסנית הצעה לפסול רשאית המכרזים ועדת  13.8

 .ומוצקים ברורים כלכליים אדנים על מבוססת שאינה בהצעה מדובר כי עולה

 או/ו לדין בהתאם לבטלו או/ו המכרז היקף את לצמצם או להרחיב רשאית המכרזים ועדת 13.9

 על, במכרז זוכה הוכרז כבר אם גם וזאת, אחרות או נסיבתיות, תקציביות, ארגוניות מסיבות

 .כלשהו פיצוי או/ו מוקדמת הודעה או/ו בנימוק צורך וללא הבלעדי דעתה שיקול פי

 את לבטל הזכות את לעצמה שומרת מכרזים ועדת, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי 13.10

 :הבאות בנסיבות המכרז

 המפורטות הוראות ועל המכרז תנאי, הסף תנאי כל על עונות פחות או הצעות שתי רק 13.10.1

 .המכרז במסמכי

 ביטול את, לדעתה המצדיק באופן, האוניברסיטה צרכי שהשתנו או, נסיבות שינוי חל 13.10.2

 . המכרז

 באופן פעלו או, המחיר הצעות את תאמו, חלקם או שהמציעים להניח סביר בסיס יש 13.10.3

 . המכרז מטרות את לסכל כדי בו שיש או כלשהו חוק על עבירה או עסקי הגבל המהווה

 לאחר או/ו הבהרה שאלות לאור או/ו המכרז פרסום לאחר לאוניברסיטה, התברר 13.10.4

 שהושמטו או, במסמכים המפורטות בדרישות או במפרט טעות שנפלה, ההצעות פתיחת

 . שלמים בלתי או שגויים נתונים על בוססו שאלה או, מהמפרט מהותיות דרישות/נתונים
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 למציע פיצוי כל מתשלום פטורה האוניברסיטה תהא, לעיל המפורטות בנסיבות כי, מובהר 13.11

 המציע או/ו המתעניין שהוציא הוצאות בגין, רק לא אך, לרבות, המכרז לביטול בקשר כלשהו

 . צפויים או/ו עתידיים רווחים אובדן או/ו הצעתו הכנת לצורך

 מכרזהערבות  את לפירעון להציג או לחלט הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה 13.12

 :הבאים במקרים

 ;מהצעתו בו חזר המציע 13.12.1

 ;הצעתו במסגרת נכונה לא הצהרה נתן המציע  13.12.2

 ;ידי האוניברסיטה על כנדרש תשובות / הבהרות העביר לא המציע  13.12.3

 ;במצבו שינוי על לאוניברסיטה הודיע לא המציע 13.12.4

 ;אחרים מציעים תיאום עם תוך או/ו בתרמית הוגשה ההצעה כי התגלה 13.12.5

 ;ייההזכ הודעת לאחר מסמכים כנדרש המצאת אי לרבות החוזה את הפר המציע 13.12.6

בגין  מן המציע אחר או נוסף פיצוי לתבוע האוניברסיטה של זכות בכל יפגע לא הערבות חילוט

 ההפרה.

 הזוכה ההצעה בחירת .14

 הצעה המיטבית או כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל האוניברסיטה איננה מתחייבת 14.1

 . שהיא

 מירב את לה ומעניקה ביותר לה מתאימה החלטתה לפי אשר בהצעה האוניברסיטה תבחר 14.2

 . היתרונות

 לנהלים בהתאם חוזה נחתם לא עוד האוניברסיטה כל את תחייב לא שתיבחר הצעה כל 14.3

 .האוניברסיטה אצל המקובלים

 חלק לגבי או חלקם לגבי המבוקשים הסעיפים כל לגבי הצעה לקבל האוניברסיטה רשאית 14.4

 . הבלעדית דעתה שיקול לפי הכל, בלבד מסעיף

 זכייה הודעת ביטול .15

 :הבאים במקרים הזכייה הודעת את לבטל לעצמה את הזכות וניברסיטה שומרתהא

 המציא לא או הזכייה מיום ימים 7 תוך הדרושים המסמכים את המציא לא המציע 15.1

 לנוהלי האוניברסיטה. האוניברסיטה בהתאם ידי על ההסכם חתימת למועד עד מסמכים

המכרז למרות שהאוניברסיטה תוך זמן סביר ו/או בהתאם להוראות  התארגן לא המציע 15.2

 . העבודה תחילת על לו הודיעה

 החלטתה על משפיע היה אשר תוכנה או ההצעה, המציע לגבי מידע האוניברסיטה הגיע לידי 15.3

 . ההצעות בחינת בטרם לה מודעת הייתה אם הזכייה בדבר

 לרבות המכרז לתנאי בהתאם מתן השירותים לביצוע ערוך המציע אם סביר ספק קיים 15.4

 .זההחו

 עקב למציע שנגרם נזק בגין פיצוי כל לתשלום אחראית תהא האוניברסיטה לא, יודגש 15.5

 .לעיל מהטעמים שבוטלה הזכייה הודעת על הסתמכותו
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

  אומדן .16

 .הצעות להגשת האחרון המועד טרם אומדןרשאית לערוך  האוניברסיטה 16.1

 שהיא הפעול בכל ולנקוט לאומדן ביחס ההצעות את לבחון רשאית תהא האוניברסיטה 16.2

 המציע הסכמת תהווה למכרז הצעה והגשת הבלעדי דעתה שיקול פי על, דין פי על המותרת

 .לכך

 האחרות ההצעות ממחירי או, מטה או מעלה כלפי, מהאומדן ניכר באופן תסטה אשר הצעה 16.3

 לא אך, רשאית תהא האוניברסיטה, והוגן סביר הוא כי האוניברסיטה שסבורה מהמחיר או

 . להלקב שלא, חייבת

 שונות  .17

 על, לעניין הנוגע ועדכני רלוונטי תקן כל פי על, דין כל להוראות בהתאם יסופקו השירותים 17.1

 .המכרז ומסמכי החוזה להוראות ובהתאם המוסמכות הרשויות הוראות פי

, למכרז הקשור רלוונטי מידע וכל החוזה ותנאי המכרז תנאי לבדיקת אחראי יהיה המציע 17.2

 כל על מוותר והוא כאמור לתנאים מסכים הוא הצעתו ובהגשת םהרלוונטיי הדינים לרבות

 . התאמה אי או/ו טעות או/ו ידיעה אי טענת

 בדבר בכתב הודעה לאוניברסיטה תתל המציע על חובה, בהליך חסר או פגם של מקרה בכל 17.3

 מלטעון מושתק יהא כן לא שאם, המכרז להוראות בהתאם הבהרה שאלת לשלוח או/ו האמור

 .זה הקשרב טענה כל

 .זה את זה כמשלימים לראותם ויש, ממנו נפרד בלתי חלק מהווים המכרז מסמכי כל 17.4

 או/ו להם להוסיף או/ו המכרז מסמכי את לתקן הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה 17.5

 . ההצעות הגשת למועד עד שלב בכל לעדכנם

 וההחלטה, היאש הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מחויבת איננה האוניברסיטה 17.6

 . הבלעדי דעתה לשיקול נתונה הזוכה ההצעה על

 את לבטל וכן השירות/העבודות ביצוע לגבי דרישותיה את לשנות האוניברסיטה רשאית 17.7

 .כך האוניברסיטה בגין כלפי טענות יהיו ולא אין ולמציע, חלקן או/ו השירות או/ו העבודות

 .חיצוני ביועץ להיוועץ רשאית האוניברסיטה 17.8

 שמסר במידע שישנו שינוי כל אודות שהות כל ללא האוניברסיטה את לעדכן מתחייב עהמצי 17.9

 .הזוכה ההצעה בדבר החלטה לקבלת עד בהצעתו

 .ולהפך נקבה בלשון גם משמעם זכר בלשון המופיעים ביטויים 17.10

 אביב-בתל המשפט לבית נתונה, לו המצורף ולחוזה זה למכרז הקשור בכל השיפוט סמכות 17.11

 . יפו
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 אמנת שירותמפרט ו  -' א נספח

 כללי .1

ברכש, התקנה, שירות, תמיכה ואחריות של מערכת אשכול אוניברסיטת אריאל מעוניינת  .1.1

 "(.המערכת)להלן: " High Performance Computing Cluster (HPC)מחשוב 

המערכת תהיה מסופקת, מתוחזקת ובאחריות היצרן על ידי נציג מורשה של אחד היצרנים  .1.2

 : המוצעים השרתים לרבות, להלן בלבד אחד היצרנים תוצרתהבאים: 

1.2.1. LENOVO;  

1.2.2. DELL- EMC; 

1.2.3. QUMULO; 

1.2.4. SCALITY. 

1.2.5. HP; 

1.2.6. CISCO; 

 מוגדר במסמכי מכרז זה ונספחיו. והכל על פי ה

המערכת תהיה חלק ממערך המחשוב של האוניברסיטה, הכולל חוות שרתים וציוד תקשורת  .1.3

סטודנטים,  18,000-המקושרים למערכות המחשבים ברחבי הקמפוס ומשרתים למעלה מ

 אנשי סגל אקדמי ואנשי מנהל. 

 הספק יעבוד מול ויספק את השירותים נשוא מכרז זה ליחידת המחשוב של האוניברסיטה. .1.4

במסגרת מכרז זה, רשאית האוניברסיטה להרחיב את ההזמנה לאורך תקופת ההתקשרות  .1.5

עת המחיר שהגיש ולהזמין מהספק רכיבים נוספים למערכת, לרבות שרתים וכיו"ב, על פי הצ

 למכרז זה, ובהתאם לטכנולוגיות חדשות שיפותחו לאורך הזמן. 

 איש קשר .2

הספק יגדיר איש קשר לניהול הפרויקט מול האוניברסיטה, לרבות בנושאים של תפעול,  .2.1
 תחזוקה, פתרון בעיות, עדכונים שוטפים, תמיכה וכיו"ב.

 מערכת המסופקת.איש הקשר ירכז את כל התקשורת מול האוניברסיטה בנוגע ל .2.2

 ההצעה למכרז זה.  –פרטי איש הקשר ימולאו בנספח ב'  .2.3

 הציוד הנדרש .3

ממפעל היצרן,  ו, כפי שיצאםבאריזת יםחדש ויהי כל רכיבי המערכת והציוד המסופק .3.1.1

 למעט תוספות אשר היצרן מתיר להוסיף. 

מבלי לגרוע מסעיף קודם, יש להדגיש כי הציוד יהיה תקין ולא משומש או מחודש  .3.1.2

(Refurbished.) 

 במועד קבלת ההזמנה מן האוניברסיטה. הקיים ביותר העדכני מהדגםהציוד יהיה  .3.1.3

, מערך האחסון, המתגים, ארונות השרתים השרתיםהציוד יסופק יחד, כלומר:  כל .3.1.4

וכל הציוד והרכיבים הנדרשים להפעלתם )חומרה ותוכנה(,  הייחודיים, מערך האל פסק 

 .זה מכרז פי על הנדרשים הרכיבים וכל החשמלו הרשת ילרבות כבלים לחיבור

 רכיב מסופק, יסומן באמצעות מדבקת זיהוי, עליה יצוינו הפריטים הבאים:כל  .3.1.5
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 מספר ייחודי של המערכת. .3.1.5.1

 שם הספק. .3.1.5.2

 טלפון להתקשרות. .3.1.5.3

 תאריך תום תקופת אחריות היצרן. .3.1.5.4

כיביה. מציע על כל ר המציע יגיש מפרטים עבור המערכת המוצעת על ידו במסגרת מכרז זה, .3.2
 שלא הגיש מפרטים, רשאית האוניברסיטה לפסול את הצעתו. 

 :ורכיביההמערכת הנדרשת  מפרט .3.3

Component Amount Description 

Management 
node 

1 
⚫ Overall management system for the entire cluster. 
⚫ Support Linux Environment Modules 
⚫ Intel Xeon Gold 6254 processors 3.1GHz 2x18Cores 
⚫ 128GB Memory 
⚫ 2TB SATA Hard Drive 
⚫ IDRAC / ILO Management 
⚫ Dedicated managing software, monitoring 

software, including on line monitoring and alert 
issuing (if commercial version, include 5 year 
license/warranty). 

⚫ Infiniband 
⚫ Redundant Power Supply 

Login node 1 
⚫ Login node for users. Should allow Compiling. 
⚫ Intel Xeon Gold 6254 processors 3.1GHz 2x18Cores 
⚫ 128GB Memory 
⚫ 2TB SATA Hard Drive 
⚫ Infiniband 
⚫ IDRAC / ILO Management 
⚫ Redundant Power Supply 

Large nodes 10 
⚫ 4 sockets of 18 cores each, 72 cores per node 
⚫ Intel Xeon Gold 6240 processors 2.6GHz 2x18Cores 
⚫ 384GB or more Dual Rank DDR4 (per node) 
⚫ 1TB  SATA Hard Drive 
⚫ Infiniband 
⚫ IDRAC / ILO Management 
⚫ Redundant Power Supply 

Regular nodes 

 

 

40 
⚫ 18 cores per CPU (or more), with a minimum 

requirement of a dual node system. 
Note: Max cores per node for the regular node is 
unrestricted. The regular nodes may be similar to the 
large nodes. 

⚫ Intel Xeon Gold 6240 processors 2.6GHz 2x18Cores 
⚫ IDRAC / ILO Management 
⚫ 4GB/Core or more Dual Rank DDR4 
⚫ 1TB  SATA Hard Drive 
⚫ Redundant Power Supply 

GPU Servers 2 
⚫ 4x NVIDIA V100 GB32  RAM 
⚫ Intel Xeon Gold 6230 2.1GHz 
⚫ IDRAC / ILO Management 
⚫ Redundant Power Supply 
⚫ Peak Resolution Priority Allows all processors on a 

single server so save space 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

Component Amount Description 

Light GPU 
Servers 

6 
⚫ 4x NVIDIA GeForce RTX 2080 TI (NVIDIA Turing) 
⚫ Intel Xeon Gold 6230 2.1GHz 
⚫ IDRAC / ILO Management 
⚫ Redundant Power Supply 
⚫ Peak Resolution Priority Allows all processors on a 

single server so save space 

Main Storage 
server 

 

1 
⚫ High-performance shared parallel storage. 
⚫ Integrated software. 
⚫ 750TB net volume at 100% utilization 
⚫ 3GB/s throughput (regardless the workload) 
⚫ Expandable to >2000TB 
⚫ Overall File System Latency Response <250ms 
⚫ Simultaneously accessible using the following 

protocols and APIs simultaneously: FTP, CIFS, 
NFS, HTTP, SWIFT, REST API, NDMP and 
Hadoop HDFS 

⚫ Platform and OS-independent. 
⚫ Embedded metadata 
⚫ Dedicated managing software, monitoring software, 

including on line monitoring and alert issuing (If 
commercial version, include 5 year license/warranty). 

⚫ IDRAC / ILO Management 
⚫ Redundant Power Supply 

Backup 
Storage server 

1 
⚫ Backup storage to be placed on a different site. 
⚫ Automatic backup solution for home directories on a 

daily basis (>1TB/day) 
⚫ 250TB net volume at 100% utilization 
⚫ Expandable to >700TB 
⚫ IDRAC / ILO Management 
⚫ Redundant Power Supply 

Networking 

 

As needed for 
the solution 

⚫ Non-blocking Mellanox Infiniband intelligent 
interconnect 

⚫ 100GB/s inifiniband networking between all 
components. 

⚫ Infiniband switches and ports to accommodate all 
components. 

⚫ Infiniband cables to connect all components. 

Server cabinet 4 42 בגובה שרתים להתקנת יארון )מסד( ייעודU ליחידות ומותאם 
או על פי  19יפול באוויר, כולל מסילות התקנה לציוד ברוחב "הט

 . צד רפרפות הצורך

יות פטריות קבועות רגל כולל, 70cm ורוחבו 130cm יהיה המסד עומק
דלת  או אטומה, 86% דמית מחוררתאו גלגלים נשלפים, דלת ק

 1500ניום ומשקל נשיאה של ימאלומ בסיס מרכבה פח, אחורית עשוי
 של DCM כדוגמת אוטומטית אחורית דלת פתיחת כולל. ק"ג

LIEBERT. 

Server cabinet 
cooling unit 

 ציוד מארונות חום לפינוי Hybrid/inrack מסוג באוויר טיפול יחידת 4
 לכ על מושלם, מ"ס 130 עומק, 42U בגובה, מ"ס 30 ברוחב, מחשבים

 ,באוויר לחות טיפול יחידות לרבות, והתכניות המפרט לפי רכיביו
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

Component Amount Description 

 צנרת ומחלקי סעפות LIEBERT של DCL כדוגמת ומרטיב יבשן
 40 עד לעומס מלאים מודולים, בקרה מערכת, גמישה מים צנרת, מים
KW ,חשמל מערכות, למים' טמפ מד ,ספיקה מד, בחזית מגע צג 

העזר  וחומרי החומרים, העבודות, הרכיבים יתר וכל מושלמות ופיקוד
 .הנדרשים למסירת מערך מושלם

UPS 2 בארון כתצורת  קוואט 60-120 בהספק מודולארית פסק אל מערכת
RACK 

 בלינוקס תמיכה שעות 300 של שעות בנק  שעות 300  

Miscellaneous  
⚫ All system components will be monitored and 

controlled by the managing software 
⚫ Shipping and Installation by manufacturer. 
⚫ All shipping material. 
⚫ Service by a Project Manager: responsible for 

shipment, installation, configuration, and instruction 
of local  system administrator. 

⚫ 5 year hardware warranty + manufacturer 
support and professional services to system 
administrator: Instruction in how to solve any 
system issues, run maintenance, change 
configurations, monitor the system. 

⚫ Per call on-site professional services. Obligation 
to fix any malfunction, failure in hardware, 
software configuration issues and storage issues, 
all by the manufacturer withing 24h (5yr) 

⚫ CentOs or other Linux distribution (If commercial 
version, include 5 year license/warranty) 

⚫ Workload Scheduler (SLURM/PBS/Torque). 
(If commercial version, include 5 year 

license/warranty) 
⚫ Instruction for IT personnel and system administrator 

(including hands on - manufacturer certified 
workshop) 

 אחריותשירות ו .4

 ת אחריות של היצרן עבור כל הציוד המסופק. והספק יספק תעוד .4.1

באתר "( NBD)להלן: " Next Business Dayבמתכונת  אחריות מערכת להיות בעלתעל ה .4.2
 ה. שנים לפחות על כל רכיבי 5 -הלקוח ל 

באחריות הספק לדאוג לתיקון ו/או החלפת כל ציוד תקול ו/או פגום, בהתאם לאחריות  .4.3
היצרן שהוצעה, לרבות הובלת הציוד למעבדה וחזרה אל האוניברסיטה, אספקת ציוד חלופי 

 וכד', ללא עלות נוספת.

התאריך המופיע על הרישוי הינו התאריך הקובע לצורך קביעת תאריך תחילת האחריות  .4.4
 וכפועל יוצא גם למועד סיום ההתקשרות.

 אספקה והתקנה .5
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ותחילת ההתקשרות בפועל בין  האוניברסיטה ע"י במועד החתימה על הסכם ההתקשרות .5.1
, הספק לאוניברסיטה, יקבעו לוחות זמנים לצורך אספקה והתקנה של כלל רכיבי המערכת

לא יאוחר מיום  , תיבדק ותאושר להפעלה ע"י האוניברסיטהתקן, תואשר תסופק
 מדובר בתנאי מהותי לאוניברסיטה, וזאת בכפוף למוכנות האוניברסיטה .16/09/2020

  .לקבלת המערכת

במידה ויתבקש, על הספק להיערך לבצע העתקת דיסקים של מידע ותוכנות קיימים, לצורך  .5.2
 התקנה על המערכת שתסופק, לפי דרישת האוניברסיטה.

הספק יתאם מול נציג האוניברסיטה את מועד ההובלה המדויק וכן את ימי ההתקנה של  .5.3
 המערכת.

 עת האספקה לנציג האוניברסיטה.הספק יספק תעודת משלוח אותה ימסור ב .5.4

במידה ויש צורך באיסוף ציוד תקול, פגום או לקוי, לצורך תיקון או החלפה, זמנית או קבועה,  .5.5
ובכל מצב אחר בו יש צורך בהובלת הציוד, תיעשה ההובלה לאוניברסיטה ו/או למקום 

 התיקון ו/או לכל מקום אחר, באחריות הספק בלבד וללא עלות נוספת. 

 ת הספק לפנות כל האריזות והעודפים לאחר ההתקנה של הציוד.באחריו .5.6

 בדיקות קבלה .6

לאחר סיום ההתקנה, יבצע הספק בדיקות תקינות של המערכת כחלק מתהליך האספקה  .6.1
 וההטמעה.

בסיום הבדיקות של הספק תבוצע בדיקת תקינות של האוניברסיטה בשיתוף יצרן הציוד על  .6.2
 פי תוכנית בדיקות שיוציא היצרן.

הליך הבדיקות וההטמעה יתבצע עד להשלמת כל הסעיפים של מערך הבדיקה של היצרן ת .6.3
 וסעיפי הבדיקה של האוניברסיטה.

 סעיפי הבדיקה של האוניברסיטה כוללים:  .6.4

 בדיקת קבלת הרכיבים בפועל אל מול המפרט הנדרש בהצעה שאושרה; .6.4.1

 בדיקת ההתקנה הפיזית של המערכת באתר הנדרש באוניברסיטה; .6.4.2

 של המערכת כולל חיבור למערכות התשתית הקיימות; הטמעה .6.4.3

 ביצוע כל הגדרות המערכת; .6.4.4

 אספקת כל התוכנות הנדרשות; .6.4.5

 שדרוג גרסאות הקושחה ברכיבים הרלוונטים; .6.4.6

 העברת כל התיעוד המלא הנדרש כולל מדריכים וכל מסמך נוסף שמסופק על ידי היצרן. .6.4.7

 ים באשכול;בדיקת הרצת מודולים נבחרים במהירות וביצועים טוב .6.4.8

לאחר שתסיים האוניברסיטה את ביצוע הבדיקות, כולל מבחני קבלת המערכת, יינתן על ידי  .6.5
 אישור על השלמת העבודה. נציג האוניברסיטה

התאריך המופיע על הרישוי הינו התאריך הקובע לצורך קביעת תאריך תחילת האחריות  .6.6
 וכפועל יוצא גם למועד סיום ההתקשרות.

 ושדרוגים עדכונים .7

הספק יבצע עדכונים ושדרוגים למערכת ורכיביה השונים, ברמת החומרה והתוכנה, ככל  .7.1

שנדרש לפי התפתחות הטכנולוגיות לאורך תקופת ההתקשרות מול האוניברסיטה, לרבות 

 בתקופות הארכת ההתקשרות. 



-25- 

 High Performanceלאספקה, התקנה, שירות, אחריות ותמיכה של מערכת אשכול מחשוב  – 5/20מכרז פומבי מס' 
Computing Cluster (HPC) 

 

 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

בון כל עדכון ו/או שדרוג, בין שהספק יזם אותו ובין שנדרש על ידי האוניברסיטה, יהיה על חש .7.2

 הספק וללא תמורה נוספת מעבר להצעת המחיר שלו למכרז זה. 

 טלפוני מוקד שירות .8

ההתקשרות אשר פרטי  ,מזמיןלמתן התמיכה והשירות ליפעיל מוקד שירות טלפוני  הספק .8.1
 .נציג האוניברסיטהיהיו בידי  אליו

תחו למוקד השירות של הספק ויפ האוניברסיטהיפנו נציגי במערכת, בכל מקרה של תקלה  .8.2
 קריאת שירות. 

, לפי בחירת נציג טלפוןאו  , דוא"לאתר אינטרנטפתיחת קריאת שרות תעשה באמצעות  .8.3
  .האוניברסיטה

 התקול ואת מהות התקלה.  הרכיבבפתיחת קריאת השירות יש לפרט את  .8.4

 .בפתיחת קריאת השירות יינתן מספר קריאה שישמש למעקב אחר אופן הטיפול בה .8.5

שעות פעל ויספק שירות בשעות הפעילות של האוניברסיטה להלן )ימרכז השירות הטלפוני  .8.6
 (: אלה יכולות להיות שונות בחגים ובמועדים, על פי הודעת האוניברסיטה

 שעות ימים

 17:00עד  08:00 ה' –א' 

 13:00עד  08:00 שישי

( דקות מרגע ניתוב השיחה 3תענה בתוך שלוש )מרכז השירות הטלפוני בקריאה המתקבלת  .8.7
 ענה האוטומטי.במ

( מרגע קבלת הקריאה 2קריאה המתקבלת באמצעות דואר אלקטרוני תענה בתוך שעתיים ) .8.8
 במוקד.

יאבחן את מהות הנציג ילווה את המזמין בזיהוי וטיפול בתקלה. הנציג המקבל את הקריאה  .8.9
, במידה ולא הצליח לפתור את התקלה, יישלח טכנאי אשר התקלה וימליץ על אופן הטיפול

, אסוף את הציוד לצורך תיקוןלפתור את הבעיה באתר האוניברסיטה, ובמידת הצורך ינסה י
 .טיפול בתקלות להלן – 9על פי המוגדר בסעיף 

כל קריאה שתתקבל במוקד הטלפוני של הספק תירשם באופן המאפשר מעקב אחר  .8.10
 סטטוס הקריאה ואופן טיפולה בפועל עד לסגירתה.

ות שמתקבלות במוקד, על מנת לזהות תקלות הספק יבצע מעקב מסודר אחרי הפני .8.11
 חוזרות בציוד. 

לספק תהיה אפשרות איתור פניות לפי החתכים הבאים: מספר פניה, סוג הציוד,  .8.12
 תאריך הפתיחה, גורם מטפל. 

 לספק תהיה אפשרות צפייה והפקת דו"חות לגורמי האוניברסיטה בכל עת.  .8.13

 טיפול בתקלות .9

שבמידה ומוקד השירות לא הצליח לפתור את הבעיה  , כךNBDהשירות יינתן במתכונת של  .9.1
במקום, יגיע טכנאי לאתר הלקוח לא יאוחר מיום העסקים הבא למחרת פתיחת התקלה, 

 .שבתות וחגיםלאורך כל ימות השנה למעט 

במידה ומוקד השירות לא הצליח לסייע בפתרון הבעיה באופן טלפוני, ישלח טכנאי מקצועי  .9.2
  .על פי סוג התקלה, לקמפוס האוניברסיטה באריאלומיומן המצוין בחלפים, 
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לא עלה בידי הטכנאי לתקן את הפגם, הליקוי או התקלה בציוד, עד לסוף יום העבודה  .9.3
יעביר הטכנאי את הציוד התקול למעבדת הספק, ובכפוף שבמהלכו החל הטיפול בו בקמפוס, 

זמני אי ציוד חלופי יתקין הטכנלתיאום מלא ולאישור לנציג האוניברסיטה. במקרה זה, 
 במקום הציוד התקול.

הציוד החלופי המסופק יהיה זהה ברמתו ונתוניו לציוד התקול המוחלף, או ברמה גבוהה  .9.4
 יותר. 

במידת הצורך, יתקין הטכנאי על גבי הציוד החלופי את כל התוכנות שהיו מותקנות על גבי  .9.5
 הציוד שהוחלף.

וטין לחיבור הציוד שהוחלף, מכל הבחינות, אופן חיבורו של הציוד החלופי יהיה זהה לחל .9.6
 לרבות חיבור לרשת, חשמל, מכשור נוסף, מחשבים נוספים וכיו"ב. 

בשימוש האוניברסיטה עד להחזרת והתקנת הציוד המתוקן על ידי  רהציוד החלופי יישא .9.7
 הספק, ווידוא עבודתו התקינה של הציוד המתוקן. 

נו יתבצע על ידי הספק ועל חשבונו ובאחריותו, שינוע הציוד התקול לאתר הספק לצורך תיקו .9.8
 ולא תינתן על כך תמורה נוספת. 

במקרה שהתקלה הינה בדיסקים המכילים מידע, על הטכנאי להביא עמו דיסקים חלופיים,  .9.9
להעביר אליהם את המידע ורק לאחר בדיקת תקינות המידע ימחק המידע מהדיסקים 

 אל מחוץ לאוניברסיטה. חהתקולים ויילק

( ימי 10א עלה בידי הספק לתקן ולהחזיר את הציוד לאוניברסיטה תוך עשרה )ל .9.10
עסקים, יספק לאוניברסיטה ציוד קבוע חלופי מאותו הדגם או מדגם מתקדם יותר מתוצרת 
אותו יצרן, ואשר הינו בעל מפרט זהה או טוב יותר מן הציוד התקול. לפני התקנת הציוד 

 יברסיטה.הקבוע החלופי, יקבל את אישור האונ

 תקלה חוזרת .10

מאותה  מהציוד שסופק (10%במקרה של אירוע תקלה זהה ביותר מעשרה אחוזים ) .10.1
מאותה  הציודלדרוש מהספק החלפת החלק הפגום בכל  ת האוניברסיטהתצורה, רשאי

תצורה, בחלק חדש בעל נתונים טובים יותר, ועל הספק יהיה לבצע את ההחלפה, על חשבונו 
 מהאוניברסיטה.עבודה מקבלת דרישה בכתב ימי  (10עשרה )בתוך 

 (6שישה )מסוים במהלך תקופה בת  בפריט ציוד( תקלות זהות 3שלוש )במקרה של  .10.2
חודשים רצופים במסגרת תקופת האחריות, יהיה הממונה רשאי לדרוש מהספק להחליף את 

 בעל נתונים זהים או טובים יותר ועל הספק לבצע את בפריט ציודהאמור  פריט הציוד
 ( ימי עבודה מקבלת הדרישה. 3ההחלפה על חשבונו בתוך שלושה )

במידה ויתגלו כשלים משמעותיים במערכות דומות של הספק, לרבות ברכיבי  .10.3
המערכת השונים, על הספק לדווח על כך באופן מידיי לאוניברסיטה, להציע תהליכים לטיפול 

 מונע ולבצע אותם בתיאום עם האוניברסיטה.

 חלפים .11

זיק וינהל מלאי חלפים מלא עבור כל הרכיבים של המערכת כדי להבטיח הספק יח .11.1
המשך תפעול מידי של המערכת במקרה של תקלה וצורך בהחלפה של הציוד, באופן זמני או 

 קבוע.

 עדכונים .12

הספק יבצע בדיקות תקופתיות לצורך תחזוקה, עדכוני תוכנה וקושחה ושדרוגים  .12.1
 כת השוטף. במידת הצורך, ללא הפרעה לתפעול המער

 דו"חות מעקב .13
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הספק יגיש לאוניברסיטה דו"ח פניות למוקד, לפחות כל חצי שנה או על פי דרישת  .13.1
 האוניברסיטה, ולא יותר מאחת לחודש, שיכלול לפחות את הנתונים הבאים:

 מספרי מערכת ומספרי קריאות. .13.1.1

 מהות התקלה, סוג הטיפול והזמן שחלף ממועד פתיחת כל קריאת שרות ועד לסיום .13.1.2

 הטיפול בה.

 :דו"ח סטטיסטי שיכלול ניתוח באחוזים של הנתונים הבאיםבנוסף, יוגש  .13.2

 קריאות שווא. .13.2.1

 קריאות חומרה. .13.2.2

 קריאות תוכנה. .13.2.3

 קריאות הדרכה. .13.2.4

 קריאות מעורבות. .13.2.5

 קריאות דחופות/מערכתיות. .13.2.6

 האוניברסיטה.כל נתון אחר שיידרש ע"י  .13.2.7

 אופן התשלום .14

החומרים בהתאם למחירים הנקובים הספק הזוכה יתחייב לספק את הציוד ו/או  .14.1
 לאורך כל תקופת ההתקשרות. בהצעתו

אישור החשבונית על ידי נציג  מיום 45+ שוטףהאוניברסיטה הינם תנאי התשלום של  .14.2
אישור האוניברסיטה סיום כל שלבי הבדיקות וקבלת חשבונית תופק לאחר  האוניברסיטה.

 להפעלת המערכת. הסופי 

 פיצויים מוסכמים .15

ממנו לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות, ייגבו  ספקהובמידה  .15.1

 ;קנסות בגין אי עמידה בתקני שירות - 16סעיף בפיצויים מוסכמים כמופיע 

יכול ויעשה בדרך של קיזוז מחשבונית  – מימוש פיצויים מוסכמים על ידי המזמין .15.2

 מזמין בכל דרך אחרת. בחתימה ואישור של מורשה חתימה מטעם המזמין ו/או על ידי ה

ויובהר, אין בפיצויים המפורטים בטבלה כדי למנוע מהמזמין הפעלת כל סנקציה  .15.3

 , לרבות חילוט ערבות החוזה. הספקאחרת כנגד 

 מנגנון קנסות בגין אי עמידה בתקני שירות  .16

רשאי לבטל את  מזמיןהיהיה  לא יעמוד בדרישות המפורטות להלן, הספקבמידה ו .16.1

 הספק,עם סו המוחלט והבלעדי, ולסיים את יח ובהתאם לשיקול דעת הסכם ההתקשרות,

עפ"י  למזמיןו/או כל אמצעי אחר העומד  ספקשמסר ה לרבות תוך חילוט הערבות הבנקאית

 כל דין.

 :קנסות בגין אי עמידה בתקני שירות .16.2

בטבלה שלהלן מוגדרים המדדים של אי עמידה ברמת השירות המהווים הפרה של אמנת 

במקרה  מידית הספקלהפסיק את ההתקשרות עם  מזמיןשלעיל, המקנה זכות ל השירות

 כל הקנסות המפורטים לעיל: ו/או להטיל של חריגה חוזרת
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 שירות בתקני עמידה אי בגין קנסות מנגנון טבלת

 ( פעמים.3* חריגה חוזרת תיחשב לאחר שלוש )

' מקס פיצוי הפיצוי וסוג גובה החריגה נדרשת שירות רמת

 חריגה בגין מצטבר

 מרמת* חוזרת

 השירות

עמידה בלוחות 

 הזמנים המאושרים

 הפסקת עיכוב יום לכל ₪ 300 הזמנים בלוחות עמידה אי

 ההתקשרות 

התקנה ומסירת 

המערכת לאחר 

בדיקות ואישור 

האוניברסיטה הסופי, 

 16/09/2020במועד 

חילוט הערבות /  אי עמידה במועד שנקבע

סיום ההתקשרות 

 קוהחלפת הספ

- 

/ לא על פי  תקול ציוד אספקת ציוד תקין   אספקת

ההגדרות / לא על פי הזמנת 

הציוד / לא תואם למפרט 

 המופיע

 הפסקת עיכוב יום לכל ₪ 300

 ההתקשרות 

התקנת ציוד לפי כל 

התקנים ובהתאם 

לדרישות 

 האוניברסיטה

 והמפרט הטכני

התקנת ציוד בשונה מהתקנים 

ולא בהתאם לדרישות 

 והמפרט הטכני סיטההאוניבר

 הפסקת לכל יום עיכוב₪  300

 ההתקשרות 

טלפוני במרכז  מענה

זמן  פרקהשירות תוך 

  דקות שלוששל 

 במרכז הטלפוני במענה עיכוב

 השירות

 הפסקת  אירועלכל ₪  100

 ההתקשרות 

 הגעת בזמני עמידה

 לטיפול טכנאי

 שירות בקריאת

 הפסקת לכל יום עיכוב₪  300 יום של איחור

 התקשרות ה
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

' מקס פיצוי הפיצוי וסוג גובה החריגה נדרשת שירות רמת

 חריגה בגין מצטבר

 מרמת* חוזרת

 השירות

ציוד חלופי  אספקת

 העברתבמקרה של 

 למעבדת תקול ציוד

 הספק

 במקרה חלופי ציוד אספקת אי

 למעבדת תקול ציוד העברת של

 הספק

 הפסקת עיכוב יום לכל ₪ 400

 ההתקשרות 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 ההצעה  -' ב נספח

 נדרשת תשומת לב בהשלמתו( –)תצהיר זה כולל הצהרות רבות, ומחייב השלמת נתונים לכל אורכו 

 לכבוד

 אריאל אוניברסיטת 

לאספקה, התקנה, שירות, אחריות ותמיכה של מערכת אשכול מחשוב  – 5/20מכרז פומבי מס' : הנדון

High Performance Computing Cluster (HPC). 

 להלן) אוניברסיטת אריאל בשומרון לידי בזאת להגיש מתכבדים_______________,  מ"הח אנו .1

לאספקה,  – 5/20מכרז פומבי מס' ל ב"המצ הצעתנו את(, "ההאוניברסיטו/או "" המזמין" -

 High Performance Computingהתקנה, שירות, אחריות ותמיכה של מערכת אשכול מחשוב 

Cluster (HPC) (. המכרז" - להלן) המכרז במסמכי כמתואר" 

 - להלן________ ) בחברתובתפקיד __________ __________  בתפקיד יםמשמש והננ .2

 .בשמה תצהיר לתת כיםומוסמ"( החברה"

 פרטי המציע .3

1.  
 : המציע שם

2.  
 : ז"ת/פ"ח

3.  
 : החברה הקמת יסוד תאריך

4.  
 (:ל"מנכ שם) המנהל שם

5.  
 שמות מורשי חתימה: 

 _____________________________________ א.

 _____________________________________ ב.

 _____________________________________ ג.
6.  

 : המציע כתובת
7.  

 : טלפון' מס
8.  

 ': פקס' מס
9.  

 : המכרז בנושא הודעות לקבלת ל"דוא כתובת
10.  

 : המציע בשם הודעות לקבל המוסמך זה למכרז קשר איש
11.  

 : קשר איש נייד' טל
12.  

 : המציע של ח"רו פרטי
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 עמידה בתנאי סף .4

 המציע מצהיר כי הוא עומד בכל תנאי הסף המוגדרים במכרז.

 ף מאוגדגו .5

 .במרשם רשמי בישראל כדרוש על פי כל דין הרשום כדין מאוגד משפטי גוף הוא המציע .5.1

 ;1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על הנדרשים האישורים כל המציע בידי .5.2

_____________ 

 חתימת המציע

  נציג מורשה  .6

עבור המערכת של ו ראלשירות ביש ומתןאספקה , שיווק, המציע הינו נציג מורשה למכירה .6.1

 אחד מן היצרנים הבאים )יש לסמן בטבלה על פי היצרן של המערכת המוצעת(:של , המוצעת

 המציע הינו נציג מורשה שם היצרן של המערכת המוצעת

LENOVO  

DELL- EMC  

QUMULO  

SCALITY  

HP  

CISCO  

 ניסיון .7

למערכת, כפי שמוגדרת במסמכי סיפק, התקין וסיפק שירות ואחריות  ו/או היצרן המציע .7.1
שלושה פחות ללתנאי הסף, ל 4.3מכרז זה, כנציג מורשה של אחד היצרנים המצוינים בסעיף 

 .2016-2019במהלך השנים ( לקוחות 3)

המציע ו/או היצרן סיפק, התקין והעניק שירות ואחריות למערכת, כפי שמוגדרת במסמכי  .7.2
( 2לתנאי הסף, לפחות לשני ) 4.3וינים בסעיף מכרז זה, כנציג מורשה של אחד היצרנים המצ

, 1958-לקוחות שונים שהינם מוסדות להשכלה גבוהה של המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח
 .2016-2019במהלך השנים 

 

_____________ 

 המציע חתימת

 המערכת המוצעת .8

י המערכת המוצעת על ידי המציע במסגרת הצעתו למכרז זה, עונה על דרישות המפרט הטכנ .8.1
 מפרט ואמנת שירות. –ומכילה את הרכיבים הנדרשים, כפי שמפורט בנספח א' 

_____________ 

 חתימת המציע
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 מוקדשירותי תמיכה הכוללים  .9

( 12המציע ו/או היצרן מפעיל מוקד שירות ותמיכה טלפוני, הפעיל ברצף לפחות בשנים עשר ) .9.1
ה', -הינן לפחות בימים א'החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעה, ואשר שעות הפעילות שלו 

  .09:00-17:00בין השעות 

_____________ 

 המציע חתימת

 איכות המוצר .10

איכות המוצר  – 5.1.2.3המציע ימלא את הטבלה לצורך ניקוד האיכות כפי שמפורט בסעיף  .10.1
 למכרז. 

עבור כל תפקוד של המערכת המוצעת הנבחן בטבלה, יציין המציע קיים/לא קיים, ויצרף  .10.2
 תאות הנדרשות. את האסמכ

יש למלא את כל השורות בטבלה. שורה שתישאר ריקה, האוניברסיטה רשאית לנקד כ"לא  .10.3
 קיים" ולא להעניק נקודות עבור אותו סעיף למציע. 

קיים/לא  הוכחה נדרשת תפקוד נבחן #

 קיים

 ניקוד 

מסדרת  AMDתמיכה במעבדי   .1

ROME  סוגי מארזים  3בלפחות

תים שר 4שונים כולל שאסי ובו 

. השרתים יתמכו בזיכרון   2U-ב

3200GHZ , PCI-4   וידעו לעבוד

במשולב בסביבה מבוססת מעבדי 

 אינטל

צירוף דגם, מפרט ומסמכי 

 יצרן

  

יכולת ותמיכה בכתיבת   .2

קומפילציה יחידה למעבדי אינטל 

במקביל הרצתה ויכולת   AMD-ו

וללא כל שינוי או כתיבת קוד 

  .מחדש

אילו סמך ציין על המציע י

סביבות מעבדים נוכחיות 

וקודמות הפתרון הזה 

 .אפשרי

במידה ומדובר בקוד 

, יסמן המציע כי ייחודי

קיימת היכולת במערכת 

המוצעת וקבלת הניקוד 

בסעיף זה מותנית בהצגת 

הפתרון לאוניברסיטה 

   וקבלת אישורה.

  

האחסון המוצע במסגרת   .3

המערכת המוצעת הינו פרי 

של היצרן  פיתוח, ייצור והתקנה

 שלו המערכת המוצעת.

   צירוף מסמכי יצרן
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

קיים/לא  הוכחה נדרשת תפקוד נבחן #

 קיים

 ניקוד 

במסגרת  יםהשרתים המוצע  .4

פרי  םהמערכת המוצעת הינ

פיתוח, ייצור והתקנה של היצרן 

 שלו המערכת המוצעת.

   צירוף מסמכי יצרן

במסגרת  יםהמתגים המוצע  .5

פרי  םהמערכת המוצעת הינ

פיתוח, ייצור והתקנה של היצרן 

 שלו המערכת המוצעת.

   צירוף מסמכי יצרן

קיים פתרון  –פתרונות תקשורת   .6

NON BLOCKING 

   צירוף מסמכי יצרן

המציע רשאי  -מרכיבים נוספים   .7

לכלול מרכיבים ו/או תכונות 

נוספים של המערכת, אשר 

מייעלים ומשפרים את השימוש 

 בה

צירוף מסמכים ככל שנדרש 

לצורך הצגת המרכיבים, 

 5.1.2.3כמפורט בסעיף 

 כרזלמ

  

   סה"כ

 איש קשר מטעם המציע .11

 פרטי איש הקשר של המציע הם:

 ________________________________שם מלא: ________  .11.1

 __________________________________________:תפקיד .11.2

 _______________________________טלפון נייד: ________ .11.3

 _____________________________כתובת דוא"ל: ________ .11.4

 העסקת אנשים עם מוגבלויות  .12

 :במשבצת המתאימה( x)סמן 

 על המציע. חלות לא 1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 

 חלות על המציע והוא  1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות

 מקיים אותן.  

חלות על  8199 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9)במקרה שהוראות סעיף 

 במשבצת המתאימה(: xהמציע נדרש לסמן 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 במשבצת המתאימה(:  xעובדים או יותר נדרש לסמן 100)במקרה שהמציע מעסיק 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

  רז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכ

, עם מוגבלות לאנשים זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998 ח"התשנ

 רותים החברתיים המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשי

, 1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו לשם בחינת יישום

)במקרה שהמציע התחייב בעבר  פעל ליישומןהוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 יריםשילוב עסקים זע .13

 במקום הרלוונטי(: Xהמציע הינו )נא לסמן  .13.1

 1975-"והתשל, מוסף ערך מס בחוק כהגדרתו פטור עוסק; 

 1975-"והתשל, מוסף ערך מס בחוק כהגדרתו מורשה עוסק; 

 1975-"והתשל, מוסף ערך מס בחוק כהגדרתו כספי מוסד; 

 וב ההצבעה מכוח מחצית או מההון תמחצי לפחות מקומית רשות שבידי תאגיד; 

 2001-"אהתשס, וביוב מים תאגידי בחוק כהגדרתה חברה; 

 עונה להגדרת אחד מהנ"ל.  לא 

 

האפשרויות הראשונות, יש לבחור את  שלוש מבין אחת סומנה 13.1 לסעיף שבתשובה ככל .13.2

 במקום הרלוונטי(: Xהקטגוריה אליה משתייך המציע )נא לסמן 

  על עולה אינו שלו השנתי ותהעסקא שמחזור או עובדים 5 עד מעסיק –" זעיר"עסק 

 "חש מיליון 2

  על עולה שלו השנתי העסקאות שמחזור או עובדים 20-ל 6 בין מעסיק –" קטן"עסק 

 "זעיר"עסק  שבהגדרה התנאים אחד לגביו מתקיים ולא ₪ מיליון 2

  עולה שלו השנתי העסקאות שמחזור או עובדים 100-ל 21 בין מעסיק –" בינוני"עסק 

 התנאים אחד לגביו מתקיים  ולא ₪ מיליון 100 על עולה אינו אך ₪ מיליון 20 על

 ".קטן"עסק  או" זעיר"עסק  שבהגדרה

 .אחר 

 :כי בזאת מצהירים אנו .14

 הצעתנו והגשת, בהם האמור את הבנו, החוזה לרבות ונספחיו המכרז מסמכי את בעיון קראנו .14.1

 פי על עלינו וטלותהמ ההתחייבויות וקבלת התנאים לכל להסכמתנו חלוטה ראיה מהווה

 ; האמורים המסמכים

 ; המכרז מסמכי פי למזמין על השמורות הזכויות לכל מסכימים אנו  .14.2

 ; ומסמכיו המכרז הליך לעניין ידנו על שנתבקשו והבהרה הסבר כל קיבלנו .14.3

 ; במכרז להשתתפות הדרושות הסף דרישות כל אחר ממלאים אנו .14.4
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 לאספקת הדורשים ורישיונות, ציוד, אדם כוח ,וכלכלית מקצועית, ארגונית יכולת בעלי אנו .14.5

 ההתחייבויות כל ולקיום, במכרז הקבועים במועדים לאספקתם, במכרז כאמור השירותים

 ;למכרז שצורף החוזה נשוא

 לאספקת התנאים את ולבדוק לחקור מנת על נחוצים לנו הנראים האמצעים בכל נקטנו .14.6

 הדרוש מידע כל קיבלנו וכן, ספקתםא במהלך להתגלות העלולים הקשיים ואת השירותים

 ;זאת הצעתנו הגשת לפני בדיקותינו לצורך

 מהמחיר או/ו מהחוזה כלשהי שינוי זכות לנו תקנה לא, ידנו על החוזה מתנאי תנאי הבנת אי .14.7

 ; כך האוניברסיטה בשל כלפי טענות כל לנו יהיו ולא ואין, הזמנים מלוחות או/ו

 ; אמת הינם בהצעתנו םהמופיעי הפרטים כל כי לאשר הרינו .14.8

 ונשתף, המכרז במסמכי כמפורט ידכם על שייערכו ובדיקות לחקירות בזאת מסכימים אנו .14.9

 . נוספים הסברים ומתן מסמכים הגשת לרבות ידכם על שתידרש דרך בכל פעולה

 לביצוע ערבות הפקדת לרבות, ונספחיו ההסכם תנאי כל אחר נמלא כי בזאת מתחייבים אנו .14.10

 פי על שנדרש כפי הביטוחים את ונערוך הזמנים בלוחות נעמוד וכי, החוזה פי על ההתחייבות

 . והחוזה המכרז מסמכי

 ואנו, במכרז הקבועים הזמנים בלוחות לעמוד ומסוגלים יכולים אנו כי בזאת מצהירים אנו .14.11

 עבור מוסכמים פיצויים, ח"ש 1,000 של סך נשלם, זאת התחייבותנו ונפר במידה כי מסכימים

 הוכחת וללא האוניברסיטה של הראשונה דרישתו עם וזאת, העבודה בתחילת איחור םיו כל

 .נזק

, הזכייה על ההודעה מיום ימי עבודה  7 תוך מתחייבים אנו הצעתנו את לקבל תחליטו אם .14.12

כנדרש  במתן השירותים ולהתחיל ביצוע וערבות ביטוחים עריכת אישור אליכם להעביר

 . המלאה םרצונכ לשביעות, במסמכי המכרז

 בענייני לדון יפו אביב-בתל משפט לבית הנתונה המקומית לסמכות הסכמתנו נותנים אנו .14.13

 . זה מכרז

 .ההצעה מחיר את האחרים המציעים עם תיאמנו לא כי מצהירים אנו .14.14

 הצעות להגשת האחרון המועד לאחר ימים 180 בתוקף תעמוד הצעתנו כי מתחייבים אנו .14.15

 . המכרז לתנאי ובהתאם

 מסויג ובלתי ומוחלט סופי וויתור, המכרז תנאי לכלל הסכמה מהווה ידינו על הצעהה הגשת .14.16

 לרבות המכרז מתנאי תנאי לכל או/ו השירותים לאספקת התנאים לכל בקשר טענה כל על

 . סבירותם

 . החופשי ומרצוננו המכרז במסמכי הקבועים התנאים כל הבנת מתוך ניתנת זאת הצעתנו .14.17

 עסקיים הגבלים .15
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

מוגשת בתום לב. המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידינו  הצעה זו .15.1

באופן עצמאי, ללא הסדר או דין ודברים עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה 

 ( .בהצעתנו במפורששפורטו 

לא היינו מעורבים בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ו/או להשפיע על  .15.2

 רה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתנו. מתח

א 47ידוע לנו כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף  .15.3

 . 1988-לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

את הזכות לדווח לרשות ההגבלים העסקיים  ידוע לנו כי האוניברסיטה שומרת לעצמה .15.4

 יאום הצעות.במקרים של חשד ממשי לת

 ציבוריים גופים עסקאות חוק .16

 עד כי בזאת מצהיר הנני, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם .16.1

 עבירות משתי ביותר, אליה זיקה בעל או/ו החברה הורשעה לא, זה תצהיר על חתימתי למועד

 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת עדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק י"עפ

 שנה שחפה הרי, עבירות משתי ביותר הורשעו ואם 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק או/ו

 "(.העבירות" - להלן) האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת

 .האמורות העבירות בגין שתורשע הרשעה כל על לאוניברסיטה תדווח כי מתחייבת החברה .16.2

 את לספק מסוגלת היא וכי במכרז שהוגדרו הסף תנאי בכל עומדת חברתנו כי להצהיר הריני .16.3

 . המכרז הוראות לכל בהתאם האוניברסיטה ידי על המבוקשים המוצרים

 עניינים ניגוד .17

 אחר אדם וכל המשנה קבלני, עובדיה, שבה המשרה נושאי, החברה כי להתחייב הריני .17.1

 תקופת אורך כלל השירותים מתן עם עניינים ניגוד של במצב ימצאו ולא נמצאים לא, מטעמה

 עם עניינים ניגוד לרבות וזאת, לאחריה שנה של תקופה במהלך ואף ההתקשרות

 .מטעמה ומי זה למכרז יועציה, עובדיה, האוניברסיטה

 לאוניברסיטה לגרום עלולה עניינים ניגוד של במצב כאמור הימצאות כי לי וידוע לי הוסבר .17.2

 .מרובה נזק

 עניין כל על לי ידוע לא ההצעה על חתימתי במועד כי האוניברסיטה כלפי מתחייב אני כן על .17.3

 העבודות עם בקשר עניינים לניגוד חשש של במצב להימצא לי לגרום העלול עיסוק או

 .במכרז הכלולים והשירותים

 במצב להיות לי שיגרום בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לטפל, לעסוק שלא מתחייב אני .17.4

 .בעקיפין או במישרין, לעיל כאמור םהשירותי מתן עם עניינים ניגוד של

 עלול אשר שבטיפולי עניין או תיק כל על, בכתב, לאלתר, לאוניברסיטה להודיע מתחייב אני .17.5

 של הוראותיו פי על ולפעול, עניינים לניגוד חשש או עניינים ניגוד של במצב אותי להעמיד

 .אוניברסיטה
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ניינו של קרוב משפחתי בדרגה ראשונה; "ניגוד עניינים" בהתחייבות זו מתייחס: לענייני; ע .17.6

 השירותים מתן לצורך ידי-על ידי ו/או נשכר-לענייניהם האישיים של כל מי שמועסקים על

 מייעצים או מיצגים, עובדי או שותפי או מעסיקי או שאני לקוח של לעניינו; אוניברסיטהל

 למי או, אשונהר מדרגה שלי משפחה לקרוב או לי אשר תאגיד של לעניינו; מבקרים או

 לו יש או, בו עובד או אותו מנהל, בו חבר – עימו קשר יש השירותים נותן אצל מהעובדים

 ניירות בחוק כהגדרתן, בו שליטה בעל או, רווחים לקבל זכות או, מניותיו בהון או בו חלק

 .ערך

 חדא כל של זוגם ובני, צאצא, אח, הורה, זוג בן – משמעותו" ראשונה ממדרגה משפחה בן .17.7

 .מאלה

 ותהא אוניברסיטהל השירותים מתן סיום לאחר שנה לתום עד תקפה תהא זו התחייבותי .17.8

 במתן המעורב מטעמו אחר גורם כל או/ו השירותים נותן אצל העובדים לכל תקפה

 .אוניברסיטהל השירותים

 – מטעמו החתימה מורשה או/ו עצמו השירותים נותן ידי-על ממולאת זו שהתחייבות ככל  .17.9

 כל של והתחייבותם מהתחייבותי לגרוע כדי זו כללית בהתחייבות אין, ספק הסר למען

 באשר קונקרטי עניינים ניגוד של ממצב להימנע, מטעמי הפועלים או/ו ידי-על המועסקים

 .אוניברסיטהל השירותים מתן במסגרת ידי-על יטופל אשר עניין לכל

 סודיות .18

יגיע אלינו בין ע"י האוניברסיטה ובין בדרך אחרת, ידוע וברור לנו, כי מידע שיימסר לנו ו/או  .18.1

ההצעה למכרז, לפני תקופת ההתקשרות, במהלך תקופת ההתקשרות  במהלך הכנת והגשת

בו שימוש, ללא אישור בכתב ומראש של  עם האוניברסיטה ולאחריה, הוא סודי ואין לעשות

 האוניברסיטה.

הגבלה: כל מידע בקשר עם ומכל  בכתב התחייבות זה ולעיל "מידע" משמעו לרבות וללא .18.2

הנובע מההתקשרות עם האוניברסיטה, מידע בקשר לאוניברסיטה ו/או מוסדותיה ו/או 

משפחותיהם, מידע עסקי, מסחרי,  חבריה ו/או צד ג' הקשור אליה ו/או כל העובדים ובני

מעשי,  אוטכנולוגי, תכנוני, רפואי, תפעולי ושיווקי, לרבות כל תכנית ומסמך עיוני, מדעי ו/

בכתב, בעל פה, מצולם, בקבצי מחשב, ברשת האינטרנט העולמית, מוקלט, ניתן לקריאה 

 ו/או בכל מדיום, פורמט ואופן אחר. ולפענוח בצורה גרפית

המידע לא יכלול מידע ספציפי המצוי בנחלת הכלל או שהגיע אל נחלת הכלל שלא ע"י הפרת  .18.3

ול מידע שנמסר לנו ע"י צד ג' בדין, אולם לא התחייבות זה, אולם יכל התחייבויותינו בכתב

 להודעה על כך טרם לגילוי. יכלול מידע שחובה עלינו לגלותו עפ"י דין, ובכפוף

 אנו מתחייבים בזאת: .18.4

לשמור בסודיות מוחלטת על המידע ולא לגלותו לכל אדם ו/או לגוף כלשהו, זולת  .18.4.1

ובין בכל דרך אחרת, לרבות  דין, בין במישרין, בין בעקיפין האנשים המורשים עפ"י כל

כלשהו, לרבות ספקים ו/או קבלני  וללא הגבלה, לסוכנות, יועץ, סוכן, קבלן ו/או ספק

 משנה של האוניברסיטה.
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לא להעתיק ו/או לא לגרום ו/או להרשות לאחרים לבצע שכפול, העתקה, צילום,  .18.4.2

 אחרת של כל מידע שהוא. תדפיס וכל צורת העתקה

המידע ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הסבירים  לשמור בהקפדה על פרטי .18.4.3

אובדנו ו/או הגעתו לידי אחרים שאינם מורשים לכך ע"י  הנדרשים לשם מניעת

 האוניברסיטה ו/או פרסומו בכל צורה שהיא.

לא לעשות במידע, כולו או חלקו, שימוש ו/או ניצול ו/או יישום כלשהו באופן ו/או  .18.4.4

דה/השירות/המטרה שלשמה נמסר לנו המידע ע"י העבו בדרך כלשהי שלא לצורך

 האוניברסיטה.

להחזיר לאוניברסיטה מיד עם סיום ההתקשרות עפ"י המכרז שפרטיו לעיל, באופן  .18.4.5

לרבות כל )המידע מכל מין וסוג שהוא המצוי ברשותנו  מסודר ותקין, את כל עותקי

חומרים שהופקו  , לרבות(אחר מידע המאוכסן באופן מגנטי, אופטי ו/או אמצעי מדיה

מי  מתוך המידע ובאמצעותו, ולרבות המסמכים והפריטים שהוכנו על ידינו ו/או ע"י

מטעמנו, שהיו בשימושנו ו/או בשימוש מי מטעמנו ו/או שהגיעו לידינו ו/או לידי מי 

 העבודה/השירות. מטעמנו במהלך

תן שירותים להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מעובדינו אשר יי .18.4.6

במסגרת הסכם ההתקשרות, לדאוג כי כל אחד מהם יתחייב אישית  לאוניברסיטה

התחייבות זה ולפעול לאכיפת ההתחייבויות בכתב  בחתימתו לפעול עפ"י הוראות כתב

כלשהי, אנו נודיע  התחייבות זה ע"י עובדינו. היה ומי מעובדינו יפר התחייבות

 ור.לאוניברסיטה מיד ובכתב על הפרה כאמ

 7כל ההתחייבויות בכתב התחייבות זה תעמודנה ותשארנה בתוקפן לתקופה של  .18.4.7

תקופת ההתקשרות, הן בתקופת ההתקשרות  הן לפני, שנים מתום תקופת ההתקשרות

בין בארץ ובין  ולאחריה בכל הנוגע להגשת ההצעה לביטוח כאמור לעיל, ותהיינה תקפות

 .בחו"ל

בשורות  Vלסמן  נא) המכרז פי על הדרושים הבאים יםהמסמכ את להצעתנו בזאת מצרפים אנו .19

 (:שצורפו של המסמכים

 צורף מסמך/תעודה מסד

 פי על הדרוש מרשם בכל רישום תאגיד ו/או רישום תעודת  .1

 ;דין

 

 תמצית של עדכני תדפיס להצעתו יצרף, תאגיד שהינו מציע  .2

 הינו המציע אם, דין פי על בפנקס לגביו המתנהלת הרישום

 רשם מטעם תקין ניהול על אישור בעל להיות עליו ,עמותה

 ;השוטפת לשנה תקף העמותות

 

 גופים עסקאות חוק פי על הדרושים האישורים כל  .3

 ;1976-ו"התשל, ציבוריים

 

  ;מ"המע רשויות מאת בתוקף מורשה עוסק אישור  .4
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 צורף מסמך/תעודה מסד

, על תכניות, מפרטים ומסמכים ביחס למערכת המוצעת  .5

 ;סף ולצורך ניקוד האיכותמנת להוכיח עמידה בתנאי ה

 

המכרז חתומים על ידי המציע על פי הוראות  מסמכי כל  .6

 ;למכרז 8.3סעיף 

 

 – שישנם שישנם ככל ככל, רההההב כל מסמכי תשובות  .7

 ;למכרז 8.3 ףסעי הוראות פי על המציע ידי על חתומים

 

  מפרט ואמנת שירות; –נספח א'   .8

  ההצעה; -נספח ב'   .9

  ;סיון המציעני –נספח ג'   .10

  רישיונות ואישורים; –נספח ד'   .11

  ;מבוטל –נספח ה'   .12

  ;נוסח ערבות מכרז –נספח ו'   .13

  הצעת המציע; –נספח ז'   .14

וחתימות  פרטים , לרבות מילויהתקשרות הסכם –נספח ח'   .15

 ;למכרז 8.3 ףסעי הוראות פי עלבכל מקום נדרש 

 

 רק יש -ת ביצוע נוסח ערבו – נוסח ערבות ביצוע –' טנספח   .16

 ;למלאו ולא הדף בשולי לחתום

 

 הדף בשולי לחתום רק יש -סעיפי ביטוח להסכם  –' נספח י  .17

 ;למלאו ולא

 

יוגש ללא הערות  – אישור קיום ביטוחי הספק –' אינספח   .18

 ;למלאו ולא הדף בשולי לחתום רק ותוספות. יש

 

  מלא וחתום; –התחייבות לשמירת סודיות  –נספח יב'   .19

  חתום.  –אבטחת מידע  –נספח יג'   .20

 וכן כל מסמך אחר שנדרש לפי הוראות המכרז .20

 .אמת לעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זה כי מצהיר הנני

 

_______________    ________________ 

חתימה       חתימה          

 :חתימה מורשי

 

 :1' מס חתימה  מורשה

 : _________________.שם

 : ______________חתימה

 !(לחתום חובה)

 : ______________.תאריך
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Cluster (HPC) 

 

 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 :2' מס חתימה מורשה

 : _________________.שם

 : ______________חתימה

 !(לחתום חובה)

 : ______________.תאריך

 

 ד"עו אישור

 ברחוב במשרדי____________  דין עורך בפני הופיע________  ביום כי בזה מאשר הנני

ו /שזיהה, ________________ -ו __________________ה"ה ________________, __________

 ם/שהזהרתיו ואחרי, _____________ בהתאמה -ו '_____________מס זהות תעודת ידי על ם/עצמו

 ו/אישר, כן יעשה/ו לא אם בחוק הקבועים לעונשים ים/צפוי יהיה/יהיו וכי האמת את להצהיר הם/עליו כי

 .עליה ו/וחתם ל"הנ ם/הצהרתו נכונות את

מס'  ז"ת נושא____________,  הם זה מכרז על חתימה לצורך שלה החתימה מורשי וכי כן

החברה  את מחייבת זו וחתימתם____________, מס'  ז"ת נושא_____________,  -ו___________, 

 . לכל דבר ועניין

________________   _______________________ 

  וחותמת חתימה       תאריך
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 ניסיון המציע  -' ג נספח

 להלן טבלת ממליצים שעל המציע להשלים, לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף וניקוד מדדי האיכות. יש למלא את כל השדות והפרטים בטבלה.  .1

ק שירות ואחריות למערכת, כפי שמוגדרת המציע סיפק, התקין וסיפ ( לקוחות לפחות, אשר להם3, המציע ימלא פרטיהם של שלושה )ףלתנאי הס 4.4בסעיף כמוגדר  .2

 . 2016-2019מהלך השנים לתנאי הסף, ב 4.3במסמכי מכרז זה, כנציג מורשה של אחד היצרנים המצוינים בסעיף 

פק, התקין המציע סי, אשר להם 1958-כן ימלא את פרטיהם של לפחות שני לקוחות שונים, שהינם מוסדות להשכלה גבוהה של המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח .3

יובהר . 2016-2019במהלך השנים  לתנאי הסף, 4.3שמוגדרת במסמכי מכרז זה, כנציג מורשה של אחד היצרנים המצוינים בסעיף וסיפק שירות ואחריות למערכת, כפי 

 . 4.5, ייחשב גם עבור תנאי הסף 4.4ציין המציע מוסד להשכלה גבוהה במסגרת הלקוחות לצורך עמידה בתנאי סף כי ככל ש

 ו.האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל או לחלק מן הממליצים, וכן לפנות ללקוחות המציע שלא מופיעים ברשימה להלן ו/או עם עובדי .4

מועד אספקת  #

המערכת ללקוח 

 )חודש ושנה(

מועד סיום מתן שירות 

ואחריות ללקוח על 

המערכת שסופקה )חודש 

 ושנה/עד היום(

 טלפון נייד לקוחאצל הפקיד ות שם ממליץ לקוח

1.  
     

2.  
     

3.  
     

4.  
     

5.  
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

מועד אספקת  #

המערכת ללקוח 

 )חודש ושנה(

מועד סיום מתן שירות 

ואחריות ללקוח על 

המערכת שסופקה )חודש 

 ושנה/עד היום(

 טלפון נייד לקוחאצל הפקיד ות שם ממליץ לקוח

6.  
     

7.  
     

8.  
     

9.  
     

10.  
     

11.  
     

12.  
     

13.  
     

14.  
     

15.  
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 

 ו חלקם לבחירתו.אני החתום מטה מאשר כי אלו לקוחותיי וכי ידוע לי שנציג אוניברסיטת אריאל יהיה רשאי להתקשר לאחראי על השירותים של כל הלקוחות ו/א

 ____________  ______________  _______________ 

 חתימה    שם    תאריך 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 רישיונות ואישורים  -' ד נספח

את כל  לספק מנת על הרלוונטיות התקנות או/ו בחוק הנדרשיםהמציע יצרף העתק רישיונות ואישורים 

 השירותים הנדרשים במכרז זה. 

 כמו כן, ייצרף המציע את הבאים:

 ;4.1עדכני מהמרשם בו רשום המציע, כנדרש בסעיף  ח"דו .1

, בתוקף במועד הגשת ההצעה, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי אישורים נדרשים על .2

 ;4.2כנדרש בסעיף 

 ;4.3אישורים כי המציע הינו נציג מורשה של היצרן למערכת המוצעת, כפי שנדרש בסעיף  .3

איכות  – 5.1.2.3הצגת המערכת וניקוד האיכות כפי שמופיע בסעיף מפרטים, מסמכי יצרן וכל הנדרש ל .4

 המוצר למכרז; 

 מפרט טכני ואמנת שירות; –, כפי שמפורט בנספח א' תכנית הבדיקות למערכת של יצרן הציוד .5

 וכן כל מסמך אחר שנדרש לפי הוראות המכרז. .6
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 מבוטל  -' ה נספח
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 מכרז ערבות  -' ו נספח

 לכבוד

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 נ.,"אג

 ן: ערבות בלתי מותנית מס' _____________הנדו

"( אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת החברה____ )להלן: "__________על פי בקשת _________ .1

( ₪ 00005,) חדשים שקלים ישים אלףחממותנית בכל תנאי, לתשלום כל סכום עד לסכום של -ובלתי

לאספקה, התקנה,  – 5/20מכרז פומבי מס' בקשר עם  ("הערבות סכום": להלן) החברה מאת שתדרשו

 .High Performance Computing Cluster (HPC)שירות, אחריות ותמיכה של מערכת אשכול מחשוב 

מקבלת  עסקים ימי 7ם הערבות תוך סכו עדידכם -על שיידרש סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו .2

לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או 

שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהחברה. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו 

חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד החברה ו/או לפנות בדרישה מוקדמת לחברה ו/או לממש בטחונות 

 ו.אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינ

 מתוךידכם -על שיקבע סכום כל על לעת מעת, כאמור בדרישה הערבות את לממש ורשאים זכאים אתם .3

 על יעלו לא זאת ערבות בגיןידנו -על וישולמוידכם -על שיידרשו הסכומים כל שסך ובלבד, הערבות סכום

 במלוא זאת ערבות תישאר, אחת בפעם במלואה זו ערבות תממשו ולא במידה, לפיכך. הערבות סכום

 פי ועל במועד הנדרשים הסכומים לעת מעת נשלם אנו .ממומשת הבלתי הערבות סכום יתרת לגבי תוקפה

 .דלעיל 3 בסעיף הקבוע

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע מתשלום  .4

ם בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרי

 ברירה המוענקת לחברה על פי דין.

כלפיכם והינה בלתי חוזרת,  בנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של החברה .5

 בלתי מותנית ועצמאית.

עד מועד זה בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו  ועד 06/12/2020 תהיה בתוקף עד ליום  הערבות .6

 ___________, בשעות בהם הסניף פתוח לקבלת קהל.  -למשרדנו ב

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. .7

 דרישה שתגיע באמצעות הפקסימיליה לא תכובד. .8

 בכבוד רב,

 בנק- _____________
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 המציע הצעת  -' ז נספח

 כללי .1

ובתפקיד __________ __ ________ בתפקיד יםמשמש והננ_______________,  מ"הח אנו .1.1

 .בשמה תצהיר לתת כיםומוסמ"( המציע" :להלן________ ) -ב

(, "האוניברסיטהו/או "" המזמין" - להלן) אוניברסיטת אריאל בשומרון לידי המציע מגיש בזאת .1.2

לאספקה, התקנה, שירות, אחריות ותמיכה של  – 5/20מכרז פומבי מס' ל ב"המצ הצעתנו את

 במסמכי כמתואר High Performance Computing Cluster (HPC)מערכת אשכול מחשוב 

 "(. המכרז" - להלן) המכרז

מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את השירותים המופיעים  הוזו והרי ומגיש הצעתהמציע  .1.3

 במכרז, בתנאי ההסכם ובמחירים אותם הנני מציע בהצעתי המצורפת. 

לפני הגשת הצעתי זו ולאחר  והרה, ככל שהיו ללאחר שקיבל תשובות לכל שאלות ההבהמציע  .1.4

שקרא בעיון ובשקידה את מסמכי המכרז על נספחיו, את ההסכם ותנאיו, בין שצורפו למסמכי 

צטרך לספק את השירותים ולקבל את התמורה יאת השיטה לפיה  יןהמכרז ובין אם לאו, והב

 ובהתאם לכל הנ"ל. כל הפריטים יסופקו בהתאם למפרט. 

 כל את כוללים, השונות ובטבלאות בסעיפים השונים המחירים פריטי לרבות, הצעתוב המחיר .1.5

של  והתקנה לאספקה, רק לא אך, לרבות תנאיו כל על המכרז את למלא הנדרשות הפעולות

, ערבויות, ביטוח, אדם כוח הוצאות, מכונות אחזקת, חומרים, ציוד, העבודות המכונות, ביצוע

 . מע"מואינם כוללים , שיחולו ככל מסים, הסעות

  .כלשהם נוספים לתשלומים או/ו הוצאות להחזר או/ו נוספת לתמורה זכאי היהי לאהמציע  .1.6

המחירים המפורטים בחוזה ו/או בהזמנה ו/או בהצעת המציע לא יהיו צמודים למדד ו/או לכל  .1.7

 הצמדה ו/או תוספת אחרת.

 ההצעה למתן השירותים .2

 .לא כולל מע"מים, כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדש .2.1

המחירים שיוצעו ע"י המציע יהיו מחירים כוללים, קבועים וסופיים, שלא ישתנו מכל סיבה  .2.2

שהיא, לרבות שינויים כלשהם במדד כלשהו ו/או עקב שינויים כלשהם בשכר עבודה ו/או במחירי 

 ציוד ו/או חומרים.

, חומרים, עבודה מנהלי משכורות, מיסיםעל המחיר לכלול את כל ההוצאות הנלוות לרבות  .2.3

 נסיעות, אובדן שעות וכו'. העלות הנרשמת תהיה מחייבת וסופית. ביטוח,, הובלה

 אספקת השירותים. עבור  כולל מע"מ(לא ) המלא מחירההמציע נדרש למלא בטבלה מטה את  .2.4
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

חובה למלא את כל השדות. במידה ולא ימולאו כל השדות, תינתן לאוניברסיטה האפשרות  .2.5

הצעה ו/או לחילופין ליתן את המחיר הגבוה ביותר מבין ההצעות לאותו פריט לצורך לפסול את ה

 חישוב הניקוד.

 לאוניברסיטה שיקול דעת בלעדי להחליט לגבי כל מקרה בהתאם לנסיבות העניין. .2.6

 האוניברסיטה איננה מתחייבת לרכוש את כל הפריטים מטה, אלא ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.  .2.7

בלבד, יוצמדו למדד בהתאם למנגנון החשב הכללי המפורסם בהוראות תשלומים לגבי שירות  .2.8

 המכרזים של התכ"ם. 

   המחיר הצעת .3

הצעת המחיר כוללת רכש הרכיב לרבות הובלה, התקנה,  #

 3.3שירות ואחריות וכל הנדרש על פי הטבלה בסעיף 

 מפרט טכני ואמנת שירות –לנספח א' 

מחיר מוצע  כמות

)בשקלים חדשים(, 

 ל מע"מכוללא 

1.  Management node 1  

2.  Login node 1  

3.  Large nodes 10  

4.  Regular nodes 40  

5.  GPU Servers 2  

6.  Light GPU Servers 6  

7.  Main Storage server 1  

8.  Backup Storage server 1  

9.  Networking As needed 

for the 

solution 

 

10.  Server cabinet 4  

11.  Server cabinet cooling unit 4  

12.  ups 2  
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

הצעת המחיר כוללת רכש הרכיב לרבות הובלה, התקנה,  #

 3.3שירות ואחריות וכל הנדרש על פי הטבלה בסעיף 

 מפרט טכני ואמנת שירות –לנספח א' 

מחיר מוצע  כמות

)בשקלים חדשים(, 

 ל מע"מכוללא 

13.  Miscellaneous 1  

, מערכתה עבור( 6שישית ) ואחריות שירותעלות לשנת   .14

  כאחוז מעלות הרכישה

%  

, מערכתהעבור ( 7עלות לשנת שירות ואחריות שביעית )  .15

  הרכישהאחוז מעלות כ

%  

  שעות 300 שעות תמיכה בלינוקס 300מחיר עבור בנק שעות של   .16

   סה"כ  .17

 

 ___________________________________________ :המציע שם

 ____________________________________ :המציע וחותמת חתימה

 דין עורך אישור

 ההצעה כתב על בפני מו/חתם________________  -ש בזה מאשר, ד"עו______________  מ"הח אני

 לכל________________  חברת את מחייבת, םת/חתימתו וכי, בו האמור נכונות על והצהירו, המצורפת

 .ועניין דבר

___________   ______________  ____________ 

  חתימה    חותמת     תאריך
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 התקשרותהסכם   -' ח נספח

 2020______ לחודש ________ ביום באריאל שנחתם הסכם התקשרות

 580367290 ר"ע, בשומרון אריאל אוניברסיטת בין: 

   40700 , אריאל3המדע  קריית

        ("המזמין" או /ו "האוניברסיטה" – להלן)

 ;אחד מצד           

 

 "פ _______ ח___________  חברת  :לבין

  -:_____________ שכתובתה  

 ;שני מצד        ( "הספק" – ")להלן

ותמיכה של  אחריות שירות ומתן התקנת, לאספקת פומבי מכרז פרסמה והאוניברסיטה  הואיל

 להלן) High Performance Computing Cluster (HPC)ת אשכול מחשוב מערכ

מכרז פומבי מס'  במסמכי למפורט בהתאם והכל, "(השירותים" "המערכותבהתאמה: "

 Highלאספקה, התקנה, שירות, אחריות ותמיכה של מערכת אשכול מחשוב  – 5/20

Performance Computing Cluster (HPC) א כנספח נספחיו לע ב"המצנספחיו  על '

 למתן הצעות להגיש מתמודדים האוניברסיטה הזמינה ובו ("המכרז": להלן) זה להסכם

 .השירותים

 

אשכול  למערכתאחריות ותמיכה  שירות ומתן התקנה באספקה ניסיון בעל הנו והספק  והואיל

 ;High Performance Computing Cluster (HPC)מחשוב 

"ב כנספח ב' לחוזה והצעתו נתקבלה ע"י ועדת המכרזים המצלמכרז הצעתו  הגיש והספק  והואיל

 ;של האוניברסיטה כהצעה הזוכה במכרז

"ב המצואמנת השירות  המפרט, המכרז לתנאי הסכמתו את הספק הביע הצעתו ובהגשת  והואיל

 ;בתנאיהם לעמוד התחייבותו ואת זה ולהסכםכנספח א' למכרז 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

י ראה ובדק, וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה לבדוק את והספק מצהיר ומאשר בזאת כ והואיל

כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת חוזה זה ובקשר עם כל 

 התחייבויותיו על פיו;

 בביצוע עוסק הוא כי מצהיר והוא לאוניברסיטה השירותים את לספק מעוניין והספק  והואיל

 עבור השירותים את לבצע דין כל פי על רשאי הוא וכי הנדרש מהסוג השירותים

, האמצעים, ההיתרים, הרישיונות, המיומנות, הניסיון, הידע בעל הוא וכי האוניברסיטה

 רצון ולשביעות השירותים לביצוע הדרוש נוסף דבר וכל ההון, הניסיון, האדם כוח

 ;זה והסכם המכרז להוראות בהתאם האוניברסיטה של המלאה

 את לספק מעוניין והספק, השירותים את מהספק להזמין יינתמעונ והאוניברסיטה והואיל

 ;זה בחוזה המפורטים ובתנאים באופן, בהיקף, האמורים השירותים

 בין הנהוגים עבודה יחסי במסגרת שלא יבוצעו הספק שירותיהצדדים הסכימו כי  ושני והואיל

 שירותיו המעניק עצמאי מקצוע כבעל פועל הספק כאשר אלא, למעביד עובד

 ;מכך והמשתמע המתחייב כל על קבלני בסיס על לאוניברסיטה

כמפורט לעיל  הכלהצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם,  וברצון  והואיל

 ובהסכם זה;

 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הותנה, הוצהר לפיכך

 כללי .4

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווה להסכם המבוא .4.1

 .זה הסכם עם יחד יפורשו לא והן בלבד נוחותל משמשות הסעיפים כותרות .4.2

 .הימנו נפרד בלתי חלק מהווים זה להסכם הנספחים .4.3

 ההתקשרות מהות .5

מערכת מסוג אשכול והתאמה של  קנהיספק לאוניברסיטה שירותי אספקה, הת הספק .5.1

, כאמור במסמכי המכרז ובכפוף High Performance Computing Cluster (HPC)מחשוב 
ספחיו בהתאם לתמורה ולשאר התנאים הקבועים בהסכם, בגין מערכת להסכם זה על נ

 חומת האש שתזמין האוניברסיטה מהספק לפי צרכיה. 

מערכת מסוג אשכול מחשוב  מהספק להזמין האוניברסיטה את לחייב כדי זה בהסכם אין .5.2

High Performance Computing Cluster (HPC) ,או כלשהו מסוג הנלווה הציוד וכל 
 והתאמת התקנת אספקת שירותי להזמין מהאוניברסיטה למנוע כדי או כלשהו בהיקף
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 ,High Performance Computing Cluster (HPC)מערכת מסוג אשכול מחשוב  מערכת
 .שלישיים מצדדים

מתחייב כי יספק את כל השירותים הנדרשים תוך עמידה בכל התנאים הנדרשים  הספק .5.3
דרות ומפרט המצורף כנספח א' למסמכי המכרז שירותים, הג –המפורטים בנספח א' 

 "(. המפרטוכנספח ג' להסכם זה )להלן: "

 ההתקשרות ותקופת אופי .6

בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים  המערכת התקנתאספקת וב להתחיל מתחייב ספקה .6.1
במסמכי המכרז, וידוע לו והוא מצהיר כי לאור משבר הקורונה אשר ידוע כבר בשלב הגשת 

לספק ידוע כי לוחות הזמנים  .גשנה על ידו בקשות לדחיית המועדיםולא ת הצעתו למכרז,
אשר בו על המערכת להיות מותקנת  16/09/2020יקבעו מיד עם זכייתו ולא יאוחר מיום 

 בשלמותה אצל האוניברסיטה. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי לאוניברסיטה שמורה הזכות לשנות ו/או לדחות את  .6.2
הרגולטור , ככל שוהפעלת המערכתת ההצעות וכן לאספקה, התקנה נים להגשלוחות הזמ

את לוחות הזמנים האמורים בשל גורמים הקשורים למגפת המממן את הפרויקט ידחה 

 .נגיף הקורונה

, אספקה חד פעמית רכישה( שנים, וכוללת  5חמש ) ההתקשרות היא לתקופה של  .6.3
ם לצרכיה של האוניברסיטה, ומתן שירות של המערכת על רכיביה השונים ובהתא והתקנה

 תקופת)להלן: "( שנים 5ואחריות המובנות וכלולות בעלות הרכש, לתקופה של חמש )
 "(.המקורית ההתקשרות

 תקופת את להאריך האופציה נתונה, הבלעדי דעתה שיקול פי על, בלבד לאוניברסיטה .6.4
 תקופת)להלן: " חתא כל חודשים 12 בנות נוספות תקופות 2-ל המקורית ההתקשרות

"( ובלבד שבכל מקרה תקופת ההתקשרות הכוללת )תקופת ההתקשרות ההארכה
 בתקופת. הכלחודשים בסך  84המקורית ותקופות ההארכה במצטבר( לא יעלו על 

 .אחרת ובכתב במפורש נקבע כן אם אלא זה חוזה תנאי יחולו ההארכה

 ההתקשרות תקופת תום נילפ סיום לידי זה הסכם להביא רשאית תהה האוניברסיטה .6.5
 הודעה ידי על וזאת, לנמק צורך וללא שהיא סיבה מכל, ההארכה תקופת או המקורית

 .לספק מראש ימים)שישים(  60 של בכתב

 וברמת, לחלוטין תקין במצב המערכות כל יועברו,  למערכות הקבלה מבחני שלב סיום עם .6.6
 של המלאה לותהולבע לרשותה המכרז מסמכי וביתר במפרט שנקבעה השירות

 .האוניברסיטה

 ותמיכה אחריות, שירות .7

 לאוניברסיטה יעניק במסגרתם, ואחריות תחזוקה שירותי, לאוניברסיטה יספק הספק .7.1

, המקיימת אחריות תעודתכן ימסור  ושירות כמפורט במפרט )נספח א' למכרז(, אחריות

 ובכלל זה: במפרט הקבועים והדרישות התנאים את, היתר בין
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

מציע לספק תמיכה ושרות לצוות התמיכה באתר בכל הקשור לתקלות ה מתחייב .7.1.1

 .במפרט כמפורט SLA-חומרה ותוכנה עם מרכיב זמינות על פי ה

 לדרישות בהתאם והדרכה אחזקההספק לספק שירות, אחריות, תמיכה,  מתחייב .7.1.2

 .והמפרט המכרז מסמכי

 .שפורסמה במפרטעל ידי הספק במתכונת  ינתנווהאחריות  השירות .7.1.3

בלתי נפרד משירותי התחזוקה מתחייב הספק להפעיל מוקד שירות לצרכי  חלקכ .7.1.4

 .בהתאם להוראות המפרט

7.1.5. SLA–   .הספק ייתן מענה לפתרון תקלות בהתאם לאופן ולמועדים הקבועים במפרט 

 התמורה מלוא את מהווה התשלום ותנאי 10 בסעיף המפורטת התמורה כי, בזאת מובהר .7.2

 שירותיאספקה,  הזמנת של והמושלם המלא ביצועה עבור מהאוניברסיטה הספק זכאי לה

 המסופק הציוד כל עבור כאמור אחריות תעודת של מסירתה לרבות, ואחריות תחזוקה

 לרבות, נוספת תמורה כל לספק תשולם לא, כאמור לתמורה מעבר וכי, ידו על ומותקן

ד בהתאם להוראות , למעט בגין רכיב השירות עליו יחול מנגנון הצמדה למדהצמדה הפרשי

 החשב הכללי המפורסמות בתכ"ם. 

 :הספק והתחייבויות הצהרות .8

 :כדלקמן האוניברסיטה כלפי ומתחייב מצהיר הספק

, הכישורים מלוא בעל הוא כי, זה הסכם"י עפ ההתחייבויות לבצע ובאפשרותו ביכולתו כי .8.1
נדרשים לצורך כוח אדם מיומן הו הניסיון, והאחרים הכלכליים הטכניים האמצעים, הידע

ביצוע מלוא התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, ברמה המקצועית הנאותה והנדרשת ע"י 
 האוניברסיטה ולשביעות רצונה.

כי הוא פועל עפ"י הוראות כל רשות ובכפוף לכל דין, ויש ויהיו בידיו במשך תקופת   .8.2
ויותיו ההתקשות האישורים, הרישיונות, ההיתרים והביטוחים הדרושים לביצוע התחייב

 הוא יפעל על חשבונו, לקבלתם.-עלפי הסכם זה, ואם ידרשו נוספים

מתחייב כי בכל הקשור לציוד לתוכנות ולחומרים בהם יעשה שימוש על ידו במסגרת  הספק .8.3
ההתקשרות יהיו על פי כללי הבטיחות הנהוגים, והוא יעשה בהם שימוש בכפוף לכל דין 

 כת. ועפ"י כל דרישות ו/או תקן של רשות מוסמ

 הנדרש זה ובכלל ונספחיהם המכרז, זה הסכם להוראות בהתאם העבודות את יבצע כי .8.4
 לביצוע ישמשו או/ו יותקנו אשר והתוכנה החומרה כל כי מתחייב הספק. במפרט

 או/ו ההיתרים או/ו הרישיונות כל להם ויהיו למפרט בהתאם יהיו המוזמנים השירותים
 .הנדרשים והטיב האיכות או/ו ההסכמות

הנדרשים עפ"י כל דין  והרישיונות מקצועיים ומיומנויות ניסיון, מקצועי ידע בעל הינו כי .8.5
ועפ"י הנדרש במפרט, כמו כן בידיו כוח אדם מיומן, ציוד וכל דבר אחר הנדרש לשם ביצוע 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

עפ"י הסכם זה, ובהתאם למכרז ולנספחיו, בהתאם לדרישות כל דין וברמה  והתחייבויותי
 מקצועית גבוהה.

ספק מצהיר ומאשר בזה כי קרא עיין ובדק את המפרט ובכלל זה את פירוט העבודות, ה .8.6

, כתב SLA–השירות הנדרשת  רמתאת הדרישה לעניין הרישיונות, ההיתרים, וההסמכות, 
הכמויות והתוכניות על כל הוראותיהם, והם נהירים לו, מוסכמים עליו, והוא מתחייב 

רצונה של האוניברסיטה בהתאם להתחייבויותיו  לבצע בדקדקנות את העבודות לשביעות

 ., הסכם זה ויתר מסמכי המכרזלמכרז תועל פי המפרט, הצע

 העשויים והנושאים התנאים וכל לשירותים בנוגע המזמין דרישות כל היטב לו ידועות כי .8.7
 כל את לבצע לו לאפשר מנת על מתאימים מצאם וכי ידו על השירותים מתן על להשפיע

 עפ"י הסכם זה ועפ"י המכרז ונספחיו במלואן ובמועדן. יוהתחייבויות

 וקיבל מהותם את הבין, ונספחיהם ההסכם המפרט, המכרז הוראות כל את ובדק קרא כי .8.8
 לבצע מתחייב והוא, ידו על השירותים מתן עם בקשר ידו על שהתבקשו והסבר הבהרה כל

 .בהם האמור לכל מלאה בכפיפות התחייבויותיו את

כי התמורה הנקובה בהסכם זה ותנאי  וניסיונו המוקדמות בדיקותיו יסוד על נעשוכ הוא כי .8.9
עפ"י  והתשלום מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת בגין מילוי כל התחייבויותי

 ההסכם.

לפי הסכם זה בשיתוף פעולה ותיאום מלא עם כל הגורמים  התחייבויותיו את יבצע כי .8.10
 מזמין וכל אדם אחר שימונה מטעם המזמין.הנוגעים בדבר לרבות המפקח מטעם ה

כי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע הפרויקט ובהתקנות מטעמו יהיו עובדים מקצועיים  .8.11
וכי העבודות  במפרטומיומנים ובעלי הידע הכישורים ו/או ההסמכות הניסיון הנדרשים 

 .האוניברסיטהיבוצעו באופן הטוב ביותר ולשביעות רצונה המלא של 

ובהר כי הרישיונות ו/או ההיתרים וההסמכות הדרושים בגין העבודות יהסר ספק למען  .8.12
 יסופקו על ידי הספק ועל חשבונו.

הינה מוסד  אשר האוניברסיטההספק מצהיר כי ידוע לו כי העבודות תבוצענה במתחם  .8.13
פעיל בו מתקיימת מידי יום ובכל שעות היום פעילות בתחומי פעולותיה המשמשים את 

, עובדיה, מבקריה, באיה והסטודנטים בה, והוא מתחייב בנוסף לכל הוראה יטהאוניברסה
מניעת  לשםכל האמצעים הדרושים ב, לנקוט הםאחרת בהסכם זה ובמכרז על נספחי

ה או לכל אדם ורכוש ובכלל זה מניעת אוניברסיטהפרעות וסיכונים מכל מין וסוג שהם ל
 ובתחומה אוניברסיטהכל הפרעות למהלך התקין של הפעילות השוטפת ב

הספק  מתחייב אסיבה שהי כלחליט האוניברסיטה לסיים את ההסכם עמו מתו במידה כי .8.14
עביר את כל המידע הנדרש כולל להחפיפה לגורם שהאוניברסיטה תחליט עליו ו לבצע

וזאת ללא תמורה  מסחרי סוד מהווה או סודי הינו אשר מידע למעטתוצרים ותיקי תיעוד, 
 בהסכם לקבוע בהתאם עמו ההתקשרותלספק בתקופת  מהששול ורהתמנוספת מעבר ל

 .זה

באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעיני בעל מקצוע, בעצמו ועל חשבונו, את  יישא הספק .8.15
 כל היבטי אספקת השירותים ומאפייניה.
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 .מהפרתו הנובעות ולקנסות במפרט לאמור הסכמתו נותן הספק .8.16

 :השירותים אספקת אופן .9

צעו בהתאם לאמור במפרט וביתר מסמכי המכרז. הספק מתחייב לבצע את יתב השירותים .9.1
השירותים בהתאם לכל הוראות המפרט והסכם זה בכלל, במומחיות, ביעילות והמועדים 

 הנדרשים, ולהישמע להוראות נציג האוניברסיטה, מחלקת בטיחות ומחלקת ביטחון. 

ים או מהווים סוד מסחרי בקשר מתחייב להציג כל נתון ו/או מסמך אשר אינם סודי הספק .9.2
 לביצוע השירותים אשר יתבקש על ידי נציג האוניברסיטה. 

, ואין בו אחריות ותמיכה כמפורט במסמכי המכרז שירותי מתןאספקה ול הינו זה הסכם .9.3
להקנות לקבלן כל זכויות נוספות. הקבלן לא יבצע שום עבודה בקמפוס שאינה קשורה 

 רט ללא אישור מראש ובכתב של נציג האוניברסיטה. בביצוע השירותים כהגדרתם במפ

, לעסקה הרלוונטיים הנתונים כל את בדק זה בהסכם התקשר בטרם כי מצהיר הספק .9.4
 הסתייגות לו אין כי ומצא, והמשפטיים הביטחוניים, הארגוניים, התכנוניים, הכלכליים

 אין וכי רסיטהלאוניב טענה בכל יבוא לא כי מצהיר הקבלן. זו התקשרות מתנאי כלשהי
 .זה בהסכם להתקשר משפטית מניעה לו

שיוטלו קנסות על האוניברסיטה בגין עניין הקשור ונוגע לפעילות אשר חובה על הספק  ככל .9.5
 לבצעה, הספק יחויב בתשלומם. 

יהיה אחראי לבטיחות עובדיו, בטיחות החומרים והציוד וידאג לפעול לפי הוראות  הספק .9.6
 ברסיטה. ממונה הבטיחות מטעם האוני

לגבי כל בקשת הרחקת  מיידימתחייב להישמע להוראות נציג האוניברסיטה באופן  הספק .9.7
 עובד משטח האוניברסיטה.

מצהיר כי ידוע לו כי האוניברסיטה רשאית לדרוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  הספק .9.8
החלפת כל עובד מטעמו, הספק מתחייב כי יפעל להחלפת כל עובד בהתאם לדרישת 

 רסיטה בעובד בעל לפחות אותם הכישורים המקצועיים. האוניב

 התמורה: .10

 לספק האוניברסיטה תשלם, זה הסכם הוראות פי על הספק התחייבויות כלל קיום כנגד .10.1
הספק  שהגיש המחיר להצעת בהתאם במכרז המוגדר הקובע למחיר בהתאם הסכומים את

 והכל בפועל ניברסיטההאו שקיבלהולשירותים  שהוציאה האוניברסיטה להזמנות ובכפוף
 "(.התמורה)להלן: " בהצעתו של המציע למכרז המופיע למחיר בהתאם

, השונות ובטבלאות בסעיפים השונים המחירים פריטי לרבות, המציע של בהצעתו המחיר .10.2
, רק לא אך, לרבות תנאיו כל על המכרז את למלא למציע הנדרשות הפעולות כל את יכלול
, ערבויות, ביטוח, אדם כוח הוצאות, מכונות אחזקת, יםחומר, ציוד, העבודות ביצוע

 . מ"מע תוספת ללא, שיחולו ככל מסים, הסעות
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 נוספים לתשלומים או/ו הוצאות להחזר או/ו נוספת לתמורה זכאי יהיה לא המציע .10.3
 . כלשהם

בעניין רכיב השירות בלבד, המחירים יוצמדו למדד על פי הוראות החשב הכללי בהתאם  .10.4
 "ם במכרזים. להוראות התכ

 .באוניברסיטה הנהוגים ספק לפתיחת הנדרשים המסמכים כל את יעביר הספק .10.5

הנקובה בהצעתו הכספית של המציע הינה התמורה הסופית והמוחלטת המגיעה  התמורה .10.6
לספק עבור מתן השירותים וכל הכרוך בהם לרבות רווח וכל ההוצאות של הספק ולרבות 

ם, אגרות רישוי והיתרים, דמי ביטוח, התייצבות נציגי אחזקה, תיקונים, טיפולים, תיקוני
הספק לצורך מתן השירותים, שכר לעובדיו, הוצאות, ציוד, הוצאות ביטוח, הוצאות 

 "ב.וכיוצמנהלה, מסים היטלים וכל תשלומי חובה המוטלים על הספק 

 לויחו אשר או החלים, שהוא סוג מכל, חובה תשלום או היטל, אגרה, מס כל כי, מובהר .10.7
 על וישולמו הספק על יחולו, רישוי אגרות לרבות, זה הסכם נשוא השירותים על בעתיד

 .ידו

 אופן התשלום: .11

-על שניתנו השירותים בגין פרטים לרבות מפורטות חשבוניות, לאוניברסיטה יגיש הספק .11.1
, הספק ינפיק חשבונית לאחר שהמערכת הותקנה באוניברסיטה, זה להסכם בהתאםידו 

 . קבלה ואושרה ע"י האוניברסיטהעברה מבחני 

 תוך( בחלקה או)בשלמותה  לתשלום ויאשרה החשבונית את יבדוק האוניברסיטה נציג .11.2
 לספק יחזירה, חלקה או החשבונית את האוניברסיטה נציג אישר לא. הערותיו צירוף
 .התשלום לביצוע החשבונית תועבר אישורה לאחר. תיקונה לצורך

 נוספים פרטים בקבלת החשבוניות אישור את נותלהת רשאי האוניברסיטה נציג .11.3
 כלפי טענות או דרישות תהיינה לא ולספק, החשבוניות בהוכחת או לחשבוניות

 .מכך כתוצאה התחייבו אשר בתשלום עיכובים בגלל האוניברסיטה

 יום מיום הוצאת החשבונית המזכה בתשלום.  45תשלום התמורה הם שוטף + תנאי .11.4

 על בתוקף אישור בהמצאת מותנה התמורה תשלום, אחר מקום בכל באמור לפגוע מבלי .11.5
 1976-"ותשל(, מס חובות ותשלום חשבונות ניהול)אכיפת  ציבוריים גופים עסקאות חוק פי

 .פיו על שהותקנו והתקנות

 מעביד –יחסי עובד  היעדר .12

 .עצמאי כספק פועל הוא זה הסכם פי על התחייבויותיו בביצוע כי בזאת מצהיר הספק .12.1

 ההוצאות, התשלומים בכל יישא והוא בלבד עובדיו יהיו הספק ידי על שיועסקו דיםהעוב .12.2
 מס, עבודה שכר לרבות, מטעמו מיאו /ו העובדים של העסקתם עם בקשר, והמיסים

 סוציאלי תשלום כלאו /ו מלווהאו /ו היטלאו /ו מס וכל בריאות מס, לאומי ביטוח, הכנסה
 של זכויות כל, מטעמו לעובדים או לספק תהיינה אול לעת מעת וישתנו שיקבעו כפי, אחר
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 או, הטבות או, פיצויים, תשלומים לכל זכאים יהיו לא והם המזמין ידי על המועסק עובד
 .המזמין מטעם מעבידו כלפי עובד של זכויות

ומכל סיבה שהיא, תתקבל דרישה ו/או תביעה כנגד האוניברסיטה בטענה עובד או  היה .12.3
נם עובדי המזמין, בין ביחד עם הספק ובין בנפרד, כי אז מתחייב עובדים של הספק, הי

הספק לפצות ולשפות את המזמין, מיד לפי דרישתו הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא מן 
הכלל, שהמזמין יידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות 

טה תיתן הודעה בגין התביעה ו/או כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל. האוניברסי
 הדרישה לספק והזדמנות סבירה להתגונן. 

 בנקאית ערבות .13

קיום כל התחייבויותיו לפי הסכם זה, במלואן ובמועדן, ימסור הספק  להבטחת .13.1
ימים מיום ההודעה על זכייתו במכרז, ערבות בנקאית על סך של  7לאוניברסיטה תוך 

 כרז(. )בנוסח המצורף למסמכי המ ₪ 100,000

)שישים(  60 לחלוף ועד זה הסכם חתימת ממועד החל בתוקף תעמוד הבנקאית הערבות .13.2
 ותקופת המזמין ידי על האופציה מומשה. ההתקשרות תקופת תום ממועד יום

 תקופת תום לאחר יום 60 של לתקופה ההסכם ערבות תוארך, הוארכה ההתקשרות
 .המוארכת ההתקשרות

 וכן, זה הסכם פי על מהתחייבויותיו התחייבות יקיים אלאו /ו יפר הספק בו מקרה בכל .13.3
, לגבות תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי זה הסכם"פ וע דין פי על רשאי המזמין בו מקרה בכל

 סכום כלשהם מהספק, יהא המזמין רשאי להציג את הערבות הבנקאית לפירעון ולחלט
 דרישה פי על לחילוט תניתנ תהא הבנקאית הערבות. חלקו או כולו הבנקאית הערבות

 ומבלי, הבנקאית הערבות מוציא לבנק שתימסר, האוניברסיטה מאת בכתב
 ראיהאו /ו מסמך לבנק להציגאו /ו החילוט דרישת את לנמק תידרש שהאוניברסיטה

 .החילוט דרישת על נוספים כלשהם

 הספק ימציא, האוניברסיטה ידי על, חלקה או כולה, הבנקאית הערבות חולטה .13.4
 הבנקאית לערבות זהים ובתנאים בסכום, לתקופה בנקאית ערבות ברסיטהלאוני

 .הבנקאית הערבות של חילוטה מיום ימים)שבעה(  7 תוך וזאת המקורית

, חלקה או כולה, בחילוטהאו /ו הבנקאית הערבות במתן, יהיה ולא אין כי, בזאת מובהר .13.5
 זה הסכם פי על הספק של מהתחייבויותיו כלשהו באופן לגרוע כדי, האוניברסיטה ידי על

 הנתונים אחר סעדאו /ו זכות מכל כלשהו באופן לגרוע כדיאו /ו, דין כל פי עלאו /ו
 .דין כל פי עלאו /ו זה הסכם פי על לאוניברסיטה

, מהוצאתה לרבות, הימנה הנובעותאו /ו הבנקאית בערבות הכרוכות ההוצאות כל .13.6
 הספק על במלואן תחולנה, יללע כאמור מחידושהאו /ו מגבייתה, תוקפה מהארכת

 .ידו על ותשולמנה

 של במקרה הספק של להתחייבויותיו תקרה או הגבלה לשמש כדי הערבות בגובה אין .13.7
 .מימושה
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 כל את מילא שהספק לכך בכפוף לספק האוניברסיטה ידי על תוחזר הבנקאית הערבות .13.8
 .ובמועדן, ןבמלוא, מועד לאותו עד חל קיומן שמועד זה הסכם פי על התחייבויותיו

 ושיפוי אחריות .14

מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג שהם  הספק .14.1
ישיר או עקיף לרבות לגוף ו/או לרכוש שייגרמו לאוניברסיטה, לעובדיה ולכל מי  באופן

מטעמה וכן לספק, לעובדיו ולמי מטעמו, וגם כל גוף אדם או צדדים שלישיים כלשהם, 
ב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי עק

ביצוע התחייבויותיו במתן השירותים על פי הסכם זה או כתוצאה מהפרת התחייבויות 
את האוניברסיטה על כל  לשפותהספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, וכן הוא מתחייב 

המפורטים לעיל, יודגש, כי אחריותו של הספק בגין סכום שתחויב לשלם בקשר לנזקים 
המפורטים לעיל )למעט בגין נזקי גוף ורכוש( תוגבל לסכום התמורה בכל תקופת  הנזקים

 ההתקשרות.

מתחייב לתקן כל נזק ולהשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל  הספק .14.2
רת המועדים הקבועים במסמכי )במסג קרותםוזאת מיד או במועד סביר לאחר  14.1"ק בס

המכרז(, ועד שיעשה כן יהא המזמין רשאי לעשות זאת במקומו ולהיפרע מהספק, בין בדרך 
 .וחוק דין כל פי על ובין תשלומים עיכוב אושל קיזוז 

 התביעה שעילת נזקים לגבי הספק מאחריות לגרוע כדי בו יהיה לא זה הסכם של סיומו .14.3
 .זה מהסכם נובעת בגינם

ה האוניברסיטה לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו הספק, בין אם חויב  .14.4
הוא נובע מתביעתו של עובד הספק או עובד של האוניברסיטה או של צד שלישי או של 
מבטח או מכל מקור אחר, תהא האוניברסיטה זכאית לשיפוי מלא מאת הספק כל נזק 

הוצאותיה, לרבות הוצאות משפטיות  שנגרם לה כאמור בגובה אותו סכום בתוספת כל
ושכר טרחת עורך דין סבירים שיהיו לה בקשר לתביעה בגין האמור, בתוספת הצמדה 
והספק יחזיר לה סכומים אלה מיד לאחר שהאוניברסיטה תגיש לו דרישה ובה פירוטה 
הוצאות שנגרמו לה כאמור, בכפוף לכך שתינתן לספק הודעה מידית בדבר הדרישה ו/או 

 עה והזדמנות סבירה להתגונן ולהתפשר בפשרה ובכפוף לפס"ד חלוט.התבי

 זכויות העברת .15

לאחר או לאחרים, בשום דרך שהיא, הסכם זה  להמחותלא יהא רשאי לשעבד, להעביר ו/א  הספק

ו/או את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פיו, כולן או חלקו, אלא אם נתקבלה לכך הסכמת 

 או בבעלות שינוי, זה סעיף לעניין. ידיה על שיקבעו לתנאיםב, ובכפוף האוניברסיטה, מראש ובכת

 .זכויות העברת כדין דינה, בספק בעקיפין ובין במישרין בין, בשליטה

 וויתור עכבון, קיזוז .16

יהא רשאי לקזז מהתמורה ו/או מכל סכום אחר שיגיע ממנו לספק )אם מגיע(, כל  המזמין .16.1
הסכם זה ו/או על פי כל דין, לרבות בגין פיצוי ושיפוי סכום המגיע למזמין על פי הוראות 

וכן בגין כל נזק, הפסד, הוצאה ו/או מחמת מעשה או מחדל של הספק ו/או עקב ו/או מחמת 
ביטול הסכם זה. מובהר בזאת במפורש, כי האמור לעיל אינו פוגע בכל זכות נוספת ו/או 
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דין. וזאת בכפוף לכך שתינתן לספק אחרת המוקנית למזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל 
להגיב בדבר הקיזוז. על אף האמור יודגש, כי שיקול  והזדמנותהודעה מנומקת ובכתב 

 הדעת הבלעדי והסופי בדבר ביצוע הקיזוז יהא למזמין.  

מקרה, ועל אף האמור אחרת בכל סעיף המתייחס לקיזוז, ניכוי ו/או עיכוב הכלול  בשום .16.2
הספק לא יהא רשאי לעכב, לקזז, לנכות סכום כלשהו מאלה  או חוק שהוא, הסכםבכל 

 שעליו לשלם )אם עליו לשלם( על פי הוראות הסכם זה.

בזה כי האוניברסיטה תהיה רשאית לעכב בידיה כל מיטלטלין השייכים לספק  מוסכם .16.3
 על פי הסכם זה ועל פי דין. והמצויים בתחומה, וזאת עד להשלמת מלוא התחייבויותיו

 :סודיות על שמירה .17

 מפורט, אחר או מסחרי מידע לכל ביחס מוחלטת סודיות על לשמור מתחייבים הצדדים .17.1
, לחזקתםאו /ו לידיעתםאו /ו לידיהם שיגיע, שהוא סוג מכלפה, -בעל או בכתב, כללי או

"(, וימנעו מכל פרסום המידע)להלן: " השירותים אספקת כדי תוך, בעקיפין או במישרין
בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא למעט לצורך ביצוע ישיר של אספקת  ו/או גילוי של המידע

 השירותים נשוא הסכם זה. 

מכל סוג שהוא, לרבות תכניות, תכניות עבודה, פלטי מחשב, כרטיסים,  מסמכיםל הכ .17.2
 ספקספרי/תיקי ציוד, רישומים, דיסקטים וקבצי נתונים אחרים מכל סוג שהוא אשר ה

הם רכוש  -זה  הסכםפי -על וביצוע התחייבויותיפיק לשם יחזיק או ינהל או י
 ברשות אלא לאוניברסיטה מחוץ גורם שום לידי יועברו לא והםהאוניברסיטה, 

גלה לאחר כל מידע כאמור הנוגע לאוניברסיטה, ילא  ספק. הובכתב מראש האוניברסיטה
מסור י אודין וה ולפיזה  הסכםלפי  ואלא אם ובמידה והדבר דרוש למילוי התחייבויותי

מסיבה  הסכםהראשונה, ועם סיום ה הפי דרישתלאת המסמכים בכל עת לאוניברסיטה 
לאוניברסיטה את כל המסמכים האמורים עפ"י דרישתה של  ספקמסור היכלשהי 

 האוניברסיטה ובלבד שלא מדובר במידע עסקי סודי או סוד מסחרי של הספק.

 של סיומו או פקיעתו לאחר גם הבתוקפ תעמוד, כאמור, סודיות על לשמירה ההתחייבות .17.3
 .שהיא סיבה מכל, זה הסכם

 והיתרים רשיונות .18

הספק מתחייב כי יהיו בידיו במשך כל תקופת תוקפו של ההסכם ו/או תקופת האחריות  .18.1
 י"עפ המתחייבים ההסמכות, אישורים, היתרים, הרישיונות כל ההסכם להוראות בהתאם

 רישיונות או/ו עסק רישיון זה ובכלל הז הסכם י"עפ השירותים מתן עם בקשר דין כל
 כל לאורך בתוקף יהיה האמור שכל לדאוג מתחייב והוא התוכנה או/ו החומרה עם בקשר

 .האחריות או/ו ההסכם תקופת

 או/ו החומרה לרבות זה הסכם להוראות בהתאם שיותקן הציוד כל כי מתחייב הספק .18.2
 הרישיונות או/ו ההיתרים וא/ו התעודות כל ועם מתאים תקן תו בעלי יהיו התוכנה

 יגיש החומרה ציוד או/ו התוכנה התקנת בטרם כי לו ידוע כי מצהיר הספק. הנדרשים
 או/ו הרישיונות כל עם והתוכנה החומרה לציוד ביחס מפרט האוניברסיטה מטעם לממונה

 החומרה בהתקנת יחל ובכתב מראש הממונה אישור קבלת לאחר ורק הנדרשים ההיתרים
 .נההתוכ או/ו
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

מובהר בזאת כי הספק ישא בכל ההוצאות והאגרות הכרוכות בקבלת הרישיונות ו/או  .18.3

 .הנדרשים ההיתרים

 עליון כוח .19

, תקלות ונזקים שנגרמו כתוצאה מכוח עליון. "כח םאף צד לא יהיה אחראי לעיכובי .19.1
עליון", לצורך הסכם זה, משמע: רעידת אדמה, הצפה, בעיות באספקת החשמל, מכת 

 ,ה כללית במשק, שביתה בנמל תעופה או במכס או בחברת תעופה, מלחמהברק, שבית
פעולות איבה, וכל פעולה או גורם אחר אשר הוכר על ידי מדינת ישראל ככח עליון ובלבד 

שלג, רוח ו/או שירות מילואים ו/או מחסור בחומרים  ,שתנאי מזג האוויר לרבות ימי גשם
ים בהשגת עובדים לא יהוו ולא יחשבו כח עליון ו/או בכלים ו/או בציוד, העדר ו/או קשי

 .ולא יזכו את הקבלן בארכה כלשהי לכל תקופת הביצוע

 :הסכםאו הפרת ה/וביצוע  אי .20

סעיפיהם הם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם  תתיעל כל  4-9,12-18האמור בסעיפים  .20.1
ם בידי תחשב להפרתו היסודית של ההסכ -זה. הפרת איזה מהתנאים היסודיים לעיל 

 .פקהס

 הסכםמתבצעים כראוי בהתאם להוראות  אינם, םאו חלק ם, כולהשירותים ומתן במקרה .20.2
לכך על ידי  שיידרשלתקן את הטעון תיקון בתוך פרק הזמן  פקזה ונספחיו, יהא על הס

 להביא האוניברסיטה רשאית תהא זאת יעשה שלא ככלהאוניברסיטה ולשביעות רצונה, 
 .סיומו על זה הסכם

, תהיה רשאית האוניברסיטה להביא הבאיםאף האמור לעיל, בקרות אחד מהמקרים  על .20.3
, במקרה כזה, תהיה ספקהסכם זה לידי סיומו לאלתר ובלבד שתינתן על כך הודעה ל

 ובכל תנאי שתמצא לנכון: שתבחרזכאית האוניברסיטה למסור את ביצוע ההסכם לכל מי 

את תוצאות ההפרה חרף  ןהפרה יסודית ולא תיק הסכםאת ה פקאם הפר הס .20.3.1
התראה שקיבל מן האוניברסיטה, ובתוך התקופה שהקציבה האוניברסיטה 

 לתיקון בהתראתה.

פי כל דין ו/או -נשלל רישיון ו/או היתר ו/או אישור הנדרש מהספק על אם .20.3.2
 הסכם זה. 

או  ואם ימונה כונס נכסים, מפרק או נאמן, הכל בין זמני לבין קבוע, לעסקי .20.3.3
, או יוטל עיקול על ו, או יינתן צו הקפאת הליכים נגדפקהסשל  ועל נכסי
 העיקול הוסרולא  וכלפי האוניברסיטה או על נכס מהותי מנכסי וזכויותי

 יום. 45תוך ב

לכל  פקהיה זכאי הסי, לא בסעיף זההאמור  בשלעל ידי האוניברסיטה  הסכםבוטל ה .20.4
בפועל, על  ועל יד שסופק רותהשיתרופה או סעד בגין הביטול, מלבד תשלום התמורה בגין 

זה ובקיזוז כל  הסכםפי הזמנת האוניברסיטה אשר תמורתה טרם שולמה במועד סיום 
 .פקזכות המגיעה לאוניברסיטה מן הס
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 בלעדיות העדר .21

 פי על רשאית תהא האוניברסיטה וכי השירותים למתן בנוגע בלעדיות כל לספק ניתנת לא כי בזה מובהר
 לו תהה ולא לאחריםאו /ו לאחר מהם חלק כלאו /ו השירותים את למסור לעדיוהב במוחלט דעתה שיקול

 .כך עקב דרישה או טענה כל

 ביטוח .22

 הביטוחים עריכת ואישור הביטוח בנספח למפורט בהתאם הינן זה בהסכם הביטוח דרישות

 .זה מהסכם נפרד בלתי חלק ומהווים למכרז המצורפים

 וייצוג הודעות .23

 זכות. בכתב לספק הודעות להודיע רשאים, בלבד והם, ברסיטההאוני של החתימה מורשי .23.1

 .יהיו אם החדשים החתימה למורשי מועברת זו

 .זה הסכם ברישת והאוניברסיטה המפעיל כתובת לפי רשום בדואר או ביד ימסרו הודעות .23.2

 אם_______________________.  הספק מול שוטפת לעבודה האוניברסיטה כוח בא .23.3
 לפי האוניברסיטה מטעם אחר כוח בא ימונה, אחרת סיבה מכל ודתועב יפסיק או תופסק

 .בלבד דעתה שיקול

מצדם  כוויתורלא יחשב  האי מימוש הצדדים את זכותם עפ"י הסכם זה או חלק ממנ .23.4
 לממש את זכותם בכל פעם שימצאו לנכון.

בזה  סמכות השיפוט בכל עניין הקשור בפרשנותו, יישומו ו/או הפרתו של הסכם זה, נתונה .23.5
 בלבד. אביב תללבית המשפט המוסמך בעיר 

זה יהיו בכתב.  הסכםכתובות הצדדים הנן כאמור במבוא להסכם זה. כל ההודעות בקשר ל  .23.6
כל הודעה אשר תשלח לאחד הצדדים בדואר רשום עפ"י הכתובות הרשומות לעיל, תיחשב 

ד, יחשבו שעות לאחר מסירתה בבית הדואר. הודעות שנמסרו בי 72כאילו נמסרה לו 
 כהודעות שנתקבלו בתעודתן מיד עם מסירתן.

 

 

_____________________      __________________ 

 וחותמת האוניברסיטה חתימת      וחותמת הספק חתימת

 "דעו אישור
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 בשם מעלה החתומים כי, בזאתת /מאשר"ד/רו"ח, עו"מ, ___________________, הח אני

 מוסמכים הם כי, בפני זה הסכם על חתמו"( הספק)להלן: " ________________________________

 דבר לכל הספק את ומזכות מחייבות זה הסכם על חתימותיהם וכי, הספק בשם זה בהסכם להתקשר

 .זה להסכם בקשר ועניין

 _______________   _______________________________ 

 וחותמת חתימה"ד/רו"ח עו      תאריך
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 ביצוע ותערב וסחנ  -' ט נספח

  לכבוד

 בשומרון אריאל אוניברסיטת

  ביצוע ערבות: הנדון

 

 מלאה בערבות כלפיכם בזאת ערבים הננו"(, המבקש" - להלן__________________ ) בקשת פי על

 - להלן) ₪ ( 100,000שקלים חדשים )  אלףמאה  של לסך עד המבקש מאת שתדרשו סכום כל לסילוק

לאספקה, התקנה, שירות, אחריות ותמיכה של מערכת  – 5/20פומבי מס'  מכרזל בקשר"(, הערבות סכום"

 .High Performance Computing Cluster (HPC)אשכול מחשוב 

 דרישתכם קבלת מעת ימים 15 תוך, לעיל כאמור הערבות סכום עד סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו

 ומבלי נימוקים לתת או/ו זכאות או/ו נזק להוכיח דרשושת ומבלי תנאי כל ללא וזאת, בכתב הראשונה

 .מהמבקש הקרן סכום את תחילה לדרוש שפניתם

 מכל זה ערבות כתב פי על מתשלום להימנע או/ו שהיא סיבה מכל הערבות את לבטל רשאים נהיה לא אנו

 . הדין פי על לערב המוענקת ברירה כל לרבות טענה כל על בזאת מוותרים ואנו, שהיא סיבה

 

 דרישה וכל( יום מתום ההתקשרות בתקופתה הראשונה 60___________ ) ליום עד בתוקף תהא הערבות

 תוארך כן אם אלא ומבוטלת בטלה הערבות תהא זה מועד לאחר. זה מועד עד לנו להימסר חייבת מכם

 . חודשים 12 עד של נוספת לתקופה מצדכם לבקשה בהתאם

 

 . ישישל לצד הערבות את להסב רשאי יהיה לא המזמין

 

 ,רב בכבוד  

 ____________ בנק  

 ___________ סניף
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 סעיפי ביטוח להסכם  -' י נספח

 הספק י"ע ביטוחים

, על חשבונו הוא, לרכוש ספקלפי חוזה זה או על פי כל דין, מתחייב ה ספקמבלי לגרוע מאחריות ה
יטוחי "( כנדרש באישור קיום בספקולהחזיק בביטוחים המפורטים בהמשך )שיקראו להלן "ביטוחי ה

, ולהמשיך ולוודא כי הביטוחים ישארו בתוקף חתימתו על הסכם זההמצורף לחוזה זה מייד עם   ספקה
 ותקופה נוספת לאחר מכן כפי שיפורט להלן לעניין חבות המוצרהספקת הציוד והתקנתו בכל תקופת 

 .ואחריות מקצועית

תיו של המזמין על פי ביטוחי הספק יהיה מנוע מכל פעולה של עיכוב ו/או התנגדות למימוש זכויו .1
 הספק , ועליו לשתף פעולה עם המזמין למימוש זכויותיו כאמור.

הספק מתחייב לשלם את פרמיות פוליסות הביטוח בגין הביטוחים שהתחייב עליהם לעיל, במלואן  .2
 .א אחר יתר הוראות פוליסות הביטוחובמועדן, ולמל

מתחייב  ספק שנדרשו בחוזה זה,מפוליסות ה מבלי לגרוע מן האמור לעיל, היה ובוטלה פוליסה .3
הכיסוי לא יפחת  לדאוג להמצאת פוליסה חלופית אצל מבטח סביר אחר ובתנאי שהיקף  ספקה

 .מדרישות חוזה זה

 נספח יא'"אישור ביטוחי הספק"  מייד עם חתימתו על הסכם זההספק מתחייב להמציא למזמין  .4
דרישות הביטוח המפורטים במסמך "דרישות חתום על ידי חברת הביטוח שלו כשהוא תואם ל

 (. 1י'נספח הביטוח לספק"  המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו )
ידי חברת -מתחייב להמציא למזמין את האישור בדבר קיום ביטוח חבות המוצר חתום על ספקה  .5

הביטוח (, כשהוא תואם לדרישות הביטוח המפורטים במסמך "דרישות נספח יא')הביטוח שלו 
הציוד למזמין חלקו או כולו לאחר התקנתו המצורף להסכם זה במועד מסירת  (1י'נספח " )ספקל

 ובדיקתו.
 .התחלת הצבת הציוד והתקנתוהמצאת האישור הינו אחד מתנאי  .6
( ובמקביל לחדש את מערך הביטוח כנדרש נספח יא') יחזור וימציא את אישור הביטוח ספקה .7

ו על פי הפוליסות וכל עוד לא תממידיי תום תקופת ביטוח  -  (1י'ספח נ" )ספקב"דרישות הביטוח ל
יום לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצויין  14-, וזאת לא יאוחר מעבודות הספקת הציוד והתקנתו

היה  התקנותלהמשיך בביצוע ה ספקעל גבי אישורי קיום הביטוח. המזמין יהיה רשאי למנוע מה
יהיה מנוע מלהעלות כל טענה  ספקיומצאו במועד. מוסכם בזאת, כי הואישורי הביטוח כאמור לא 

ההצבה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל ו/או להמשיך בעבודות 
 טרם המציא את אישורי הביטוח כאמור.וההתקנה 

מת קיייחזיק בביטוחים אלו כל עוד מת ספק, הואחריות מקצועית לגבי ביטוח חבות המוצר   .8
, המאוחר התקנת הציוד וסיום בדיקתושנים ממועד סיום עבודות  5אחריותו על פי דין או עד תום 

מתחייב להמציא מידי שנה אישורי ביטוח מתאימים המעידים על כך,  ספקמועדים אלו. ה 2מבין 
 ומסירתו למזמין. התקנת הציוד, בדיקת תקינותואף לאחר סיום עבודות 

את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן,  המזמין שומר לעצמו  .9
במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת 
הספק בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן 

. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים כאמור מיד עם קבלת הדרישה
 ' בנספח זה.יאת הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף 

מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הספק לפי סעיפי  .10
טוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הבי

לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו 
. על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת המצורף לו 1ובנספח י' המופיעות בנספח זה לעיל
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

וחיו ללא הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביט
  הסתייגויות.

ו/או בקיומם כדי להוות אישור  ספק, מוצהר בזאת במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הספקלמען הסר  .11
בדבר התאמתם להוראות הסכם זה ו/או כדי להטיל אחריות כלשהיא על המזמין ו/או כדי לצמצם 

ת הביטוח הנן מזעריות מודע כי דרישו ספקעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין וה ספקאת אחריות ה
 רשאי על פי שיקול דעתו להגדילן על פי רצונו. ספקוה

מתחייב לגרום לכך כי הוראות נספח זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני המשנה  שלו,  ספקה .12
ויוודא כי השינויים הנדרשים למימוש הוראות נספח זה, יבוצעו הן במסגרת ביטוחיו והן במסגרת 

 משנה שיועסקו על ידו בביצוע העבודה.ביטוח קבלני ה
אחריות בלעדית לדאוג כי קבלני המשנה יקיימו את דרישות הדין והביטוח לרבות  ספקעל ה .13

 .1י' נספח ",ספקהביטוחים המנויים ב"דרישות ביטוחי ה
לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך, אם בכלל, עם קבלני משנה בקשר עם  ספקכן מתחייב ה .14

 לפי אופי והיקף הפעילות של ספק המשנה.יטוח זה, יופיעו דרישות הב ביצוע הסכם
 הפרה של סעיף מסעיפי הביטוח תיחשב כהפרה יסודית של החוזה. .15
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 ספקלביטוח הדרישות  - 1י'נספח 

 

 . ביטוחי הספק1

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  1.1 

למקרה ₪  4,000,000כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של וטח המבאחריות המבטח את ביטוח                           
 ולתקופה.

סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי  תכולל פוליסהה
המבוטח, תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי, כיסוי לנזקי גוף בגין ציוד מכני הנדסי שאין חובה 

 .לבטחו בביטוח חובה

 ביטוח אחריות מעבידים  1.2

לתובע, ₪  20,000,000חבות כלפי המועסקים בביצוע העבודות בגבול אחריות של  ביטוח המבטח
עבודות בגובה ובעומק, שעות  לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח, הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר

 עבודה, עבודת נוער כחוק, פתיונות ורעלים.

 את חבותו של המזמין כלפי עובדי הספק, במידה ויחשב כמעסיקם. ורחב לכלולפוליסה תה

 ביטוח חבות )אחריות( המוצר  .31

 בגין נזקים שיגרמו לגוף ו/או לרכוש של המזמין ו/או ספקהביטוח המבטח את חבותו של 

 עקב ההיות המוצרים פגומים כהגדרתם על פי₪  4,000,000צד שלישי בגבולות אחריות של 

 ( נוסח חדש".1968"ועל פי פקודת הנזיקין ) 1980 –ות למוצרים פגומים "חוק האחרי 

ציוד ו/או חלק ציוד ו/או אביזרים נילווים ו/או כבילה מסוגים שונים "מוצר" לעניין ביטוח זה הינו  
 מטעמו. ו/או ע"י מי ספקההמהווים חלק בלתי נפרד מהציוד המסופק ע"י 

 לול את שם המזמין בגין חבות אשר עלולה להיותשם המבוטח בפוליסה הנ"ל יורחב לכ

 ו/או של מי מהבאים מטעמו, וזאת מבלי ספקמוטלת עליו עקב מעשה ו/או מחדל של ה

 כלפי המזמין. ספקלגרוע מביטוח חבות ה

 הפוליסה תכלול סעיף אחריות צולבת לפיה יראו את הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל אחד

 מיחידי המבוטח.

 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך 6תקופת גילוי של הביטוח כולל 

 ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב באמור לעיל בסעיף זה. ספקעל ידי ה

 הביטוח יכלול תאריך למפרע )רטרואקטיבי( ממועד תחילת הפרויקט.

 יטוח אחריות מקצועית ב  1.4

ה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח בגין מעשה גין תביעב, ספקהפוליסה מבטחת את חבות  ה
ו/או מחדל ו/או הפרת חובה מקצועית, רשלנות, טעות או השמטה.  גבולות האחריות על פי הפוליסה לא 

 לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.₪   4,000,000יפחתו מסך 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

/ להתאים ציוד כלשהוא  כיןספק בפועל לההפוליסה כוללת תקופת תחולה למפרע למן היום בו החל ה
 אך לא לפני _______.עבור המזמין, 

נאי כי לא נערך תחודשים במקרה של אי חידוש הביטוח וב 6הפוליסה תכלול הרחבה לתקופת גילוי בת 
ביטוחי חילופי המעניק כיסוי מקביל. הפוליסה לא תהיה כפופה לכל הגבלה בדבר אבדן  ספקעל ידי ה

 ביטוח או אבדן מסמכים, מעילה מצד עובדי המבוטח.שימוש, עיכוב עקב מקרה 

 . הוראות כלליות 2

דלעיל, יהיו לפי מהדורת  1.3, 1.2, 1.1נוסחי הפוליסות לביטוחים הנדרשים לעיל בסעיפים    2.1
 , אחריות המוצר(.צד שלישי, חבות מעבידיםפוליסות "ביט " לפי ענפי הביטוח הנדרשים )

 " או2000לעיל,  יהיה לפי מהדרות "ביט  1.4סעיף  –מקצועית  נוסח פוליסת אחריות       

 נוסח אחר של מבטחת הספק.       

 12תקופת הביטוח לגבי הפוליסות הנ"ל הינה מתאריך ___________ ועד תאריך         )  2.2
 חודש(.

זמין ( של המבטח כלפי המsubrogationיכללו סעיף ויתור על זכות התחלוף ) ספקביטוחי ה 2.3
והיועצים הקשורים לביצוע העבודות ולבאים מכוחם  ו/או מי מטעמו, וכל קבלני המשנה

בכתב טרם קרות מקרה הביטוח. הוויתור האמור לעיל,  ספקוכלפי כל מי שכלפיו התחייב ה
יועצים, ו לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון, ולמעט אחריותם המקצועית של מתכננים

 של המבוטח וחברות שמירה. שאינם עובדיו השכירים

יכלל סעיף, על פיו אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה ו/או הפרתה בתום לב  ספקבפוליסות ה 2.4
 ו/או מי מטעמו, לא יגרע מזכויותיו של המזמין על פי הפוליסות. ספקע"י ה

 המפורטים לעיל יכלל סעיף על פיו הם יהיו קודמים לכל ביטוח אשר נערך ספקבביטוחי ה 2.5
ע"י המזמין ועבורו, והמבטחת מוותרת מראש על כל תביעה ו/או דרישה לשיתוף ביטוחי 

 המזמין.

יורחבו לכסות את  ספקיכלל סעיף על פיו ביטוחי ה ,ספקשל הדלעיל בביטוחי החבויות  2.6
חבותו של המזמין ו/או מי מטעמו בגין חבות אשר תחול עליהם בגין מעשה ו/או מחדל של 

 כל הפועלים מטעמו ו/או עבורו. ו/או ספקה

יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוח ו/או לצמצם  ספקביטוחי ה 2.7
את היקפו אלא אם כן מסר המבטח למרכז הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן, לא 

 יום מראש לפני הביטול ו/או הצמצום כאמור. 60 -פחות מ 

 

לו כיסוי לחבותו של המבוטח בגין נזקי גרר , ביטוחי החבויות של הספק יכלספקלמען הסר  2.8
 )נזקים תוצאתיים( עקב נזקים לרכוש ו/או לגוף כאמור.

 .ספקגם ללא הסכמת ה ספקעל פי ביטוחי ה והמזמין יהיו רשאי לממש את זכויותי 2.9

בעל משמעות דומה(, בטל כל חריג )אם קיים( שעניינו "רשלנות רבתי" )או כל נוסח אחר   2.10 
 מבוטל בזאת.ו
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 אישור קיום ביטוחי הספק  -' יא נספח

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים . יחד עם זאת, אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה

 בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

 שם

אוניברסיטת 
 אריאל בשומרון

 ע"ר

 םש

_________________ 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

אספקת ☒
 מוצרים

 ______אחר: ☐

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 ______אחר: ☐

 

 מס' זיהוי 

58036729-0 

 ת.ז./ח.פ.

_______________ 

 מען

קרית המדע, 
 אריאל

 מען

_______________ 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח

 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

  חריגים

 כיסוי קוד לציין יש
 'ד לנספח בהתאם

 מטבע סכום

ביטוח   צד ג'
 חבות

כלפי צ"ג 
מהדורת 
 ביט ___

   

4,000,000 

 

₪ 

 

 

302 ,304 ,307 ,
309 ,311  ,315 ,
321 ,322 ,328 ,
329 

אחריות 
 מעבידים

ביטוח  
חבות 

 מעבידים
מהדורת 
 ביט ___

   

20,000,000 

 

₪ 

 

 

304 ,309 ,319 ,
328 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 כיסויים

אחריות 
 המוצר

ביטוח  
 אחריות
 המוצר

מהדורת 
 ביט ___

   

4,000,000 

 

₪ 

 

 

302 ,304 ,309 ,
311,310 ,321  ,

328 ,332 – 12 
 חודשים

אחריות 
 מקצועית

  

_____ 

_____ 

   

4,000,000 

 

₪ 

 

 

301 ,302,303 ,
304 ,309 ,311 ,
321 ,325 ,326 

,327  ,328 ,332 
 חודשים 12 –

 

 מתוך הרשימה המפורטת רות)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השיפירוט השירותים 
 :*(ג'בנספח 

 

046 ,043 ,080 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

 משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה 

 

 חתימת האישור

 המבטח:

 לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.ניתן * באישור ביטוח כללי 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 התחייבות לשמירת סודיות  -' יב נספח

 תאריך:   ________________            לכבוד:

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

לבין  הספק"(ולצורך התקשרות עסקית קיימת ו/או אפשרית בין __________ בע"מ )להלן: " הואיל:
"(,כהגדרתה להלן, האוניברסיטה" ו/או אוניברסיטת אריאללהלן: "  אריאל )ע"ר(אוניברסיטת 

" או מתן השירותיםלצורך קבלת שירותים בתחום ה _____________ )להלן בהתאמה: "
 "(;הפרויקט"

 

ובמסגרת ו/או לצורך מתן השירותים, אוניברסיטת אריאל חשפה ו/או תחשוף בפני הספק ו/או  והואיל:
"(, בין במישרין ובין בעקיפין, מידע סודי )כהגדרתו מקבל המידעם מטעמו )להלן: "בפני עובדי

 להלן(, או שיתגלה למקבל המידע באופן אחר;

 

והמידע הסודי אותו חשפה ו/או עומדת לחשוף אוניברסיטת אריאל בפני מקבל המידע, או  והואיל:
ידע פרטי ורגיש, כהגדרתו בחוק המידע הסודי לו עשוי מקבל המידע להיחשף, יכול ויהווה גם מ

 .1981-הגנת הפרטיות, התשמ"א

 

כתב התחייבות והחתימה על התחייבות לשמירת סודיות כמפורט בכתב התחייבות זה )להלן: " והואיל:
"(, מהווה תנאי להעברת מסמכים ו/או להתקשרות העסקית בין אוניברסיטת אריאל לבין זה

 ( על ידי הספק.הספק ו/או לקבלת מידע )כהגדרתו להלן

 

 לפיכך, הספק מצהיר ומתחייב כאמור בכתב התחייבות זה כדלקמן:

 
 מבוא ופרשנות .1

 

 המבוא לכתב התחייבות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

השימוש בכותרות בכתב התחייבות זה, נעשה לצורכי נוחות בלבד ואין בכך כדי להשפיע על  .1.2
 פרשנות ההוראות הכלולות בו.

 
 ת זה, תהא לביטויים הבאים המשמעות שלצדם:בכתב התחייבו .2

 

אוניברסיטת אריאל בשומרון )ע"ר( לרבות חברה מאוחדת וחברה  –"אוניברסיטת אריאל"  .2.1
 כלולה בבעלות האוניברסיטה.

לרבות כל רישום או העתק של רישום בין שנרשם או הועתק בכתב יד או מכונת   -  "מסמכים" .2.2
ל הדפס, שכפול, צילום )לרבות מיקרופילם( או באמצעות כתיבה ובין שנרשם או הועתק בדרך ש

כל מכשיר מכני, אופטי, חשמלי או אלקטרוני או באמצעי רישום או הצגת מילים או ספרות או 
 אותיות או סימנים אחרים כלשהם הקיימים ו/או הנהוגים בענפים בהם פועלת האוניברסיטה.
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

וכל שימוש אחר שנעשה בו לרבות לצורך  לרבות גילויו, העברתו ומסירתו -"שימוש במידע"  .2.3
אפיון ו/או פיתוח ו/או הקמה של מערכות ו/או תכנות עבור גורמים כלשהם שאינם 

 מהאוניברסיטה.

ידיעה, מסמך ו/או כל חומר שהוא, בין אם במישרין, ובין בעקיפין בכל צורה שהיא, -"מידע"  .2.4
 בין במסמך, בכתב, בעל פה, במחשב או במדיה מגנטית.

מוחשי או לא מוחשי, בין שהוא מוגן על  -כל מידע שהוא אודות האוניברסיטה  -  דע סודי""מי .2.5
פי חוק ובין שאינו מוגן, אשר הועבר למקבל המידע. בין אם הועבר באופן ישיר על ידי 
האוניברסיטה ובין אם נלמד על ידי מקבל המידע, אשר קשור לפעילותה של האוניברסיטה, 

שמות הסטודנטים, ידע ו/או מידע, הנוגעים או קשורים במישרין או  -אך לא רק  -לרבות 
בעקיפין לאוניברסיטה, לפעילותיה, דרכי פעילותה, תכנית שיווק, אסטרטגיות, תחזיות, 
תהליכים, רכושה, עסקיה וענייניה, ספקיה,  עובדיה, האנשים או הגופים שבאו או באים עמה 

ם, נהלים, דו"חות, ניתוחים, סיכומים, רשימות, במגע, שיטות, תהליכים, מחירים, תחשיבי
טפסים, הקלטות, קבצים אלקטרוניים, פטנטים, סמלים, דגמים, תכנות, כל חומר כתוב, 
הצעות, תזכירים, תנאי הסכמים שהאוניברסיטה קשורה בהם ו/או מנהלת מו"מ להתקשרות 

 בפעילותה האקדמית.ומסמכים של האוניברסיטה, מידע על התפתחותה ו/או על שינוי צפוי 
 

מובהר, כי למרות האמור לעיל, מידע כמפורט להלן לא יחשב "מידע סודי" לעניין הוראות כתב 
סודיות זה: )א( מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו למקבל המידע, או נעשה חלק מנחלת 

)ב( מידע ; האוניברסיטההכלל לאחר גילויו למקבל המידע ללא הפרה של חובת סודיות כלפי 
אשר הוכח על ידי מקבל המידע, כי הוא פותח באופן עצמאי על ידו מבלי לפגוע או להשתמש 
במידע הסודי; )ג( מידע אשר הובא לידי מקבל המידע, מידי צד שלישי ללא התחייבות לשמירת 
סודיות, ללא הפרת הסכם זה על ידו; )ד( מידע אשר נדרש על פי הוראות כל דין ו/או על פי צו 
של רשות מוסמכת ו/או ערכאה שיפוטית או מנהלית מוסמכת, ובלבד שתינתן על כך הודעה 
בכתב לאוניברסיטה מיד עם היוודע על כך ותינתן לה הזדמנות נאותה )ככל שהדין מתיר זאת(, 

 למנוע את הגילוי כאמור.
 

 הצהרות והתחייבויות הספק .3
 

יטה, שהמידע אשר אליו מקבל המידע אנו מצהירים ומאשרים כי נאמר לנו על ידי האוניברס .3.1
מטעמנו נחשף ו/או ייחשף, הינו סודי וכי בין היתר מהווה מידע השייך לאוניברסיטת אריאל 
ו/או אשר קיימת לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של אוניברסיטת אריאל כלפי 

 לקוחותיה לשמור עליו בסודיות. 

בו, זולת לצורך ביצוע הפרויקט, עשוי לגרום  כן נאמר לנו, כי גילויו לאחרים ו/או שימוש .3.2
אוניברסיטת אריאל לנזקים ולהפסדים ו/או להפרת התחייבויות שקיבלה לשמירת המידע 

 האמור בסודיות.

הספק מתחייב לשמור בסודיות את כל המידע הסודי שיימסר למקבל המידע מטעמנו על ידי  .3.3
לידיו בכל צורה שהיא, תוך כדי ו/או עקב  אוניברסיטת אריאל ו/או על ידי מי מטעמה, או שיגיע

ביצוע הפרויקט. כן אנו מתחייבים, שלא לגלות, להראות ו/או להעביר את המידע הסודי, בחלקו 
 או במלואו, לאחרים, בין בעל פה, בכתב או בכל דרך שהיא. מבלי לגרוע מכלליות האמור.

ת מידה מחמירות, לשם שמירה הספק מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים, על פי אמו .3.4
 על המידע ומניעת גישה למידע על ידי מי שאינו מורשה לכך. 

 Hardהספק מתחייב לא להוציא מסמכים ו/או תיקים ו/או כל חומר, בין אם בעותק קשיח ) .3.5
Copy ובין אם מידע השמור על התקן מדיה אלקטרונית ו/או בכל דרך אחרת, מחוץ לכותלי )

 ישור בכתב של מנהל אבטחת המידע מטעמה . האוניברסיטה, ללא א
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

הספק מתחייב שלא לעשות שימוש במידע הסודי, בכל צורה שהיא, במישרין או בעקיפין, זולת  .3.6
 לצורך ביצוע הפרויקט.

הספק מתחייב לנקוט בכל הצעדים הסבירים על מנת לשמור ולהבטיח את המידע הסודי, מפני  .3.7
ברסיטת אריאל, ובכלל זה, למלא אחר הוראות כל דין גילויו למי שלא הורשה לכך על ידי אוני

בפרט, ו/או כל חוק אחר הדומה לו ו/או  1981 –בכלל, והוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 
שיבוא במקומו ואשר ענינו הגנת הפרטיות ואבטחת מאגרי מידע והמטיל עלינו חובות כלשהן, 

 אם בכלל.

י רק לאלה מעובדי הספק אשר יעסקו במתן הספק מתחייב להגביל את מסירת המידע הסוד .3.8
השירותים האמורים עבור האוניברסיטה, ובאותה מידה, שחשיפתם למידע הסודי חיונית 

 לצורך ביצוע הפרויקט. 

הספק מתחייב שלא לעשות שימוש במערכות המידע של האוניברסיטה בניגוד לנהלי  .3.9
הגישה האישיות שנתנו למחשבי  האוניברסיטה, ובכלל זה לא למסור כל מידע אודות סיסמאות

 האוניברסיטה, ולא להשתמש בחשבונות של אחרים גם אם נתנו את הסכמתם.

בעת התקשרות של הספק עם קבלן משנה ו/או צד שלישי  לטובת תמיכה או תחזוקה במידע או  .3.10
במערכות מידע המשמשים את הספק בעבודתו עבור האוניברסיטה, לפני תחילת מתן השרות, 

פק  אישור פרטני בכתב להעסקת ספק המשנה ו/או צד שלישי מהגורם העסקי יידרש הס
 באוניברסיטת אריאל וממחלקת מערכות מידע.

הספק מתחייב להחיל את חובת הסודיות ואי עשיית השימוש במידע פנים, כאמור בכתב  .3.11
 התחייבות זה, על כל עובד מועסק ו/או קבלן משנה של הספק, אשר מידע סודי כאמור יגיע

לידיעתו וכן להחתים את הנ"ל על כתב התחייבות לשמירת סודיות. למען הסר ספק, מודגש 
ומובהר בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי לשחרר את הספק מהתחייבויותיו וחובותיו על פי 
 כתב בהתחייבות זה. הספק יחויב בכל התחייבויותיו ביחד ולחוד עם העובד מטעמו ו/או שלוחו.

כל ידע, מידע, ידיעה, מסמך ו/או כל חומר כשהוא, לרבות רעיונות ומידע לא כתוב  ידוע לספק כי .3.12
על הנעשה באוניברסיטה ו/או הקשור בעסקיה ו/ואו תכניותיה ו/או פעולותיה ו/או הגורמים 
עימם התקשרה ו/או תהליכי התמחור ו/או הצעות מחיר /או הצעות למכרזים ו/או שיטות גביה 

ו/או מידע מסחרי ו/או כל עניין מקצועי אחר שיגיע לידיעת הספק,  מלקוחות או סטודנטים
נמסרו לספק בהסתמך על התחייבותי זו, וכן ידוע לי שנזק רק עלול להיגרם לאוניברסיטה באם 

 נפר הוראה מהוראות הסכם זה.

ידוע לספק במקרה ונפר את התחייבותנו דלעיל או כל חלק מהסכם זה, נהיה חייבם לפצות את  .3.13
יברסיטה בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו לה ו/או למי מטעמה, בין במישרין ובין האונ

בעקיפין, כתוצאה מהפרת התחייבותנו דלעיל, וזאת בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת של 
 האוניברסיטה ע"פ כל דין.

ידע הספק מתחייב כי לאחר תקופת ההתקשרות ומתן השירותים ישמור בסודיות את כל המ .3.14
אליו ייחשף באופן ישיר או עקיף במסגרת ו/או לצורך מתן השירותים, לא יגלה או יעביר או 
יאפשר את גילויו או את העברתו של המידע, בחלקו או במלואו, לאחר, בין בעל פה, בכתב או 
בכל דרך שהיא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הספק מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות 

 שמירה על סודיות המידע ומניעת גילויו למי שאינו מורשה לכך.  הנדרשים, לשם
 
 

 אחזקת המידע .4
 

הספק מתחייב שלא לעשות תעתיק ו/או שכפול ו/או שעתוק ו/או שחזור בכל דרך שהיא, של כל  .4.1
 חלק מהמידע הסודי, מבלי לקבל על כך אישור, מראש ובכתב, מידי אוניברסיטת אריאל.



-73- 

 High Performance Computingירות, אחריות ותמיכה של מערכת אשכול מחשוב לאספקה, התקנה, ש – 5/20מכרז פומבי מס' 
Cluster (HPC) 
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ו, מתחייבים למלא בנאמנות, את התפקידים הנדרשים לצורך מתן הספק, עובדיו ו/או מי מטעמ .4.2
השירותים, תוך הקפדה יתרה על נהליה וכלליה של אוניברסיטת אריאל  הקיימים ו/או כפי 
שיהיו קיימים מעת לעת )לרבות בתחום אבטחת המידע(, וכן להישמע להוראות הממונים מטעם 

 האוניברסיטה.

הסודי שיגיע לרשותו ו/או לידיעתו מידי אוניברסיטת  הספק מצהיר ומאשר כי כל המידע .4.3
אריאל, או בכל דרך שהיא, במהלך ביצוע ההסכם או כתוצאה ממנו, לרבות שרטוטים, טבלאות, 
דוגמאות, תכניות וכיו"ב וכן כל תוצרי ההתקשרות ו/או מידע אשר נוצר על ידי הספק ו/או נצבר 

אשר יוחזק  אוניברסיטת אריאלעדי של אצלו בקשר עם מתן ההתקשרות, הנם רכושה הבל
עבורה בנאמנות על ידי הספק, עד אשר יועבר לידי אוניברסיטת אריאל בעת סיום מתן 
השירותים או בכל עת לפני כן על פי דרישת האוניברסיטה מבלי שיישמרו באחזקת הספק 

פק זכות עותקים כלשהם של הנ"ל, ככל שלא קיימת חובה רגולטורית לשמרם, ומבלי שתהא לס
 עכבון בהם, והכל בכפוף לתנאי ההתקשרות. 

הספק מתחייב להתייחס למידע בהתאם לרמת הסיווג של שנקבעו על ידי אוניברסיטת אריאל,  .4.4
על מנת לוודא כי המידע של האוניברסיטה מוגן בפני חשיפה, שימוש, שינוי או מחיקה בלתי 

דע כאמור לעיל שלא למטרות ביצועה מורשה. כמו כן, מתחייב הספק לא לעשות שום שימוש במי
של העבודה ובכלל זה לא לבצע שכפולים, העתקים וכו' שלא למטרות העבודה, וידוע לנו כי 

 .1981המידע מוגן מתוקף חוק הגנת הפרטיות ה'תשמ"א 

היה ואוניברסיטת אריאל, תודיע לספק, מראש ובכתב, כי אינה חפצה במידע ו/או בחלק ממנו  .4.5
"(, הספק מתחייב להשמיד את המידע המיותר עם קבלת ההודעה מיותרהמידע ה)להלן: "

מבלי להשאיר בידיו כל עותק ו/או העתק, הכוללים, בין היתר: רישומים, דו"חות,  –כאמור 
קבצים, מסמים, נתוני ביניים ו/או נתונים סופיים, טיוטות וכיו"ב, הכול בין שהודפסו על גבי 

ו/או אופטי ו/או על גבי כל אמצעי אחר, בין בשפת מקור ובין נייר ובין שהיו על אמצעי מגנטי 
 בשפת מכונה ובין בכל צורה אחרת שתתקבל מידי אוניברסיטת אריאל במהלך ההתקשרות.

למען הסר ספק, מובהר כי העברת המידע לידי אוניברסיטת אריאל או השמדת המידע המיותר  .4.6
 פי שיידרש על ידי אוניברסיטת אריאל.כאמור, תתבצע תוך נקיטת אמצעי זהירות מתאימים, כ
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 אבטחת המידע .5
 

ידוע לספק כי האוניברסיטה מתעדת ומנטרת את מערכות המידע שלה ואת השימוש בהן, על פי  .5.1
שיקול דעתה, על מנת לבקר את קיומם של נהלי והנחיות האוניברסיטה, ועל מנת למנוע דלף 

 מינות מערכות המידע של האוניברסיטה.מידע באופן לא מבוקר, פגיעה באמינות הנתונים ובז

עם חתימת כתב התחייבות זה, הספק מתחייב להעביר, לידי אוניברסיטת אריאל, רשימה של  .5.2
העובדים מטעמו אשר ייטלו חלק בביצוע ההתקשרות. הרשימה כאמור תכיל, בין היתר, שם 

אוניברסיטת  מלא, מס' תעודת זהות, מען ומספר טלפון. כמו כן, מתחייב הספק לעדכן את
 אריאל באופן מיידי, בכל מקרה של שינוי בתוכן רשימה זו.

הספק ו/או מי מטעמו, מתחייב לשמור על סיסמא ו/או קוד ו/או מספר מנוי ו/או מפתחות  .5.3
פרטיים ו/או ציבוריים ו/או כל אמצעי גישה ו/או אבטחה אחרים הקשורים לגישה למידע ו/או 

מחמירות, וכן לעמוד בכל הנחיות אבטחת המידע מטעם  בקשר עם ההתקשרות, לפי אמות מידה
 אוניברסיטת אריאל.

לעיל, מובהר כי ככל שלא יהיה בידי הספק, מכל סיבה  5.3למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בסעיף  .5.4
שהיא, לעמוד ולקיים את ההנחיות לעניין אבטחת המידע, הספק מתחייב להודיע על כך 

שונה, מיד עם היוודע הדבר. הספק ידווח למנהל אבטחת לאוניברסיטת אריאל, בהזדמנות הרא
המידע על כל הפרה של כללי אבטחת המידע לרבות אבדן, גניבה או דליפה של מידע, ועל 

 הפעולות שננקטו בעקבותיו.

במקרה של חשש לאירוע שעשוי להוות אירוע של אבטחת מידע הפוגע במערכות המידע של  .5.5
עה על פעילותה של האוניברסיטה ופגיעתה לרבות: חדירה האוניברסיטה או שיש לו חשד להשפ

לרשת, נעילת קבצים, השחתת אתר, דלף מידע דואר אלקטרוני, חשיפת סיסמאות גישה, גישת 
 גורמים לא מורשים ועוד, הספק ידווח באופן מידי לאבטחת המידע של האוניברסיטה.

אחר נקיטת אמצעים סבירים הספק לא יעסיק עובדים במשרות המחייבות גישה למידע אלא ל .5.6
לבירור הרקע וההתאמה שלהם לתפקיד לרבות עריכת מבחני מהימנות, מתחייב הספק להמציא 

 לחברה, ככל שיידרש, אישור מתועד אודות מבחני המהימנות שנערכו.

 הספק יערוך לעובדיו המורשים לגשת למידע הדרכות ועדכונים תקופתיים בנושאי פרטיות, .5.7
 י אשר תקבע האוניברסיטה על פי ראות דעתה.הגנת מידע ובנושא

אוניברסיטת אריאל תהא רשאית לערוך לספק ו/או למי מטעמו ו/או למי מעובדיו )להלן:  .5.8
 "(, בדיקות מהימנות על פי שיקול דעתה הבלעדי של אוניברסיטת אריאל.הגורם הנבדק"

 

רסיטת אריאל, תהא בכל מקרה שתוצאות הבדיקות כאמור לא תהינה לשביעות רצונה של אוניב .5.9
האחרונה רשאית לדרוש מהספק למנוע מאותו גורם נבדק גישה למידע וכן להחליפו בגורם ו/או 
באדם אחר לצורך ביצוע ההתקשרות. מובהר כי בדיקת המהימנות כאמור תיערך בתיאום עם 

 הספק ובכפוף למגבלות כל דין.

מפעם לפעם )בתיאום מראש(, תהא רשאית שאוניברסיטת אריאל הספק נותן את הסכמתו לכך  .5.10
"( למשרדי הספק, לשם מעקב אחר עמידת הספק המבקרלשלוח אדם מטעמה )להלן: "

בהתחייבויותיו על פי כתב התחייבות זה. כן מתחייב הספק, לשתף עם המבקר פעולה ככל 
שיידרש, והכל מבלי לגרוע מאחריות הספק לעמוד בכל התחייבויותיו הנזכרות בכתב התחייבות 

  זה.

מובהר כי תנאי מקדמי להתחייבויות הספק על פי סעיף זה הינו שהמבקר מטעם אוניברסיטה  .5.11
 אריאל יחתום על כתב התחייבות לשמירה על סודיות, בנוסח שיהיה מוסכם על הספק.
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

מובהר כי כל התחברות )קישור(, למערכות המחשוב של אוניברסיטת אריאל ו/או מי מטעמה  .5.12
ותנה באישור מטעם אוניברסיטת אריאל, אשר יינתן בכתב באמצעות תקשורת מחשבים, י

ומראש בלבד, וכי הספק מתחייב לעשות שימוש בקישור כאמור אך ורק לצרכי הפרויקט ובכפוף 
 לתנאים שקבעה אוניברסיטת אריאל ובהסכמתה, ככל שתינתן.

שרדי בכל מקרה בו אוניברסיטת אריאל תאשר לספק לבצע את ההתקשרות )כולה או חלקה( במ .5.13
האחרון, הספק מתחייב לכך שהמידע והמערכות הקשורות לו, ובכלל זה תקשורת המחשבים 
בין המוזכרות ו/או מי מטעמן, יהיו מפורדים מכל סביבה אחרת )לרבות רשת המחשבים של 
הספק, רשת האינטרנט ו/או כל רשת אחרת(, ומוגנים בשיטות ובכלי אבטחת מידע הולמים, וכן 

 או שמור בחפץ נד )מחשב נייד(, יהיה שמור בכספת מאובטחת.  כי כל מידע אגור

הספק מצהיר כי במשרדו מותקנת מערכת אבטחה פיזית )מיגון( מספקת ותקינה הפועלת כנגד  .5.14
 פריצה, בהתאם לסטנדרטים ותקני איכות מקובלים.

 
 

 רישיון והסכמים עתידיים .6
 

י לידיו, על ידי אוניברסיטת הספק מצהיר ומאשר בזאת, כי ידוע לו שמסירת המידע הסוד .6.1
אריאל, אינה מהווה הענקת רישיון או כל זכות אחרת בקשר למידע הסודי, וכן מתחייב לא 

 לנהוג במידע הסודי מנהג בעלים.

למען הסר ספק, מודגש כי אין בהוראות כתב התחייבות זה כדי לחייב את הספק ואוניברסיטת  .6.2
 אריאל להתקשר בכל הסכם שהוא בעתיד.

 
 

 וי בגין הפרת התחייבויות הספקפיצ .7
 

מבלי לגרוע או לפגוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב לשפות ולפצות את אוניברסיטת אריאל בגין  .7.1
כל נזק, הוצאה, אובדן או הפסד שיגרמו לה, אם יגרמו עקב הפרת התחייבויות הספק נשוא כתב 

 התחייבות זה והכל, מיד עם קבלת דרישתכם.  
 
 

 ויתור .8
 

ת מצד אוניברסיטת אריאל לא תיחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי כתב שום התנהגו .8.1
התחייבות זה, או על פי כל דין, או כוויתור, או הסכמה מצידה להפרה, או לאי קיום של 

 התחייבויות הספק על פי כתב התחייבות זה, או לשינוי תנאי מתנאי כתב התחייבות זה.
 

 כללי .9
 

התחייבות זה, אינן מוגבלות בזמן והן יחולו על הספק ויחייבו  התחייבויות הספק על פי כתב .9.1
אוניברסיטת את הספק הכול ממועד חתימת ההסכם בין הצדדים ו/או תחילת ההתקשרות בין 

לבין הספק )לפי המוקדם( ואף לאחר סיום ההתקשרות, עד שהמידע יחדל להיות מידע  אריאל
 לעיל. 2.5סודי כהגדרתו בסעיף 

מעביד ו/או  –בזאת כי אין בחתימה על כתב התחייבות זה כדי ליצור יחסי עובד מובהר ומוסכם  .9.2
 יחסי שליחות בין הספק ו/או מי מטעמו לבין אוניברסיטת אריאל ו/או מי מטעמה.

כתב התחייבות זה אינו ניתן להסבה או להמחאה ללא הסכמה בכתב ומראש של אוניברסיטת  .9.3
 אריאל ו/או מי מטעמה.
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הספק בכל ההתחייבויות הנזכרות בכתב התחייבות זה מהווה תנאי יסוד מובהר כי עמידת  .9.4
 לביצוע מתן השירותים וההתקשרות העסקית.

 
 

 סיום התקשרות ומחיקת המידע .10
 

הספק מתחייב להעביר לאוניברסיטה בתם תקופת ההתקשרות או בכל עת מוקדמת, על פי  .10.1
סיפק, לרבות כל מסמך, דרישת האוניברסיטה, את כל המידע בקשר עם מתן השירותים ש

תיעוד, או מידע אחר מבלי שיישארו בידיו עותקים כלשהם של המידע, ככל שלא קיימת חובה 
רגולטורית לשמרם, ומבלי שתהיה לספק זכות עכבון בהם, והכל בכפוף לתנאי הסכם 

 ההתקשרות.
 

ן האוניברסיטה ראשית לגרום לכך כי ייסגרו/יבוטלו כל חיבורי תקשורת הנתונים בי .10.2
 האוניברסיטה לספק וכי כל הסיסמאות והקודים ששימשו להזדהות יוחלפו בחדשים.

באחריות הספק למחוק או להחליף את כל הסיסמאות או הקודים אשר שימשו לקישור בין  .10.3
 הספק לאוניברסיטת אריאל.

על או להעבירם לידי -באחריות הספק להשמיד את כל המידע אשר לא ניתן לבצע בהם כתיבת .10.4
 אבטחת מידע באוניברסיטה לצורך השמדתם.מחלקת 

ככל שתידרש על ידי הספק זכות גישה למידע לאחר סיום תקופת ההתקשרות לצורך התגוננות  .10.5
בפני תביעות בקשר עם תפקידיו לפי הסכם ההתקשרות, יותר לשמור עותק של המידע באמצעי 

 רק למטרות אלו. גיבוי מקובל אצל צד ג' נאמן אשר יהיה רשאי להתיר את הגישה למידע

 

 הדין החל .11
 

הדין החל על כתב התחייבות זה וכן על כל עניין הנובע ממנו ו/או הקשור אליו, הינו דין מדינת  .11.1
ישראל. בכל סכסוך הנוגע לכתב התחייבות זה, סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית תהא נתונה 

 לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו. 

 

 ולראייה באנו על החתום:

 

 

  ____________________________  ____________________________ 

 חתימה וחותמת               שם       
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 אבטחת מידע  -' יג נספח

 תאריך:   ________________            לכבוד:

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 נספח אבטחת מידע עבור ספק השומר מידע של אוניברסיטת אריאל בשומרוןהנדון: 

 
 לליכ .1

כחלק מפעילותה העסקית וכפועל יוצא מתהליכי עבודה, אוניברסיטת אריאל בשומרון )להלן:  .1.1

(,  אוספת, מנהלת, מחזיקה במידע ועשויה להעביר סוגי מידע שונים הנמצאים "האוניברסיטה"

 ( לצורך מתן שירות שוטפים."הספק"ברשותה, לספקים חיצוניים )להלן: 

טחת מידע כלליות עבור ספקי האוניברסיטה, לצורך התקשרות מסמך זה כולל אוסף דרישות אב .1.2

עימה. ייתכן וחלק מהדרישות אינן רלוונטיות לספק כזה או אחר בהתאם לאופן השימוש במידע 

 ומנגד ייתכנו הנחיות נוספות שיעברו לספק מעת לעת ובהתאם לצורך. 

לק בלתי נפרד מהסכם עמידה בהוראות מסמך זה הינה תנאי סף להתקשרות עם הספק ויהיו ח .1.3

ההתקשרות עימו. על הספק לעמוד בדרישות אבטחת מידע אלו כחלק ממתן שירותיו 

 לאוניברסיטה, כפי שיעודכנו מעת לעת.

האחריות ליישום הנחיות אבטחת המידע הינה על הספק. הוראות אבטחת המידע החלות על  .1.4

 את המידע המועבר אליו.הספק יחולו גם על ספקי משנה וצדדים שלישיים עמם הספק חולק 

 

 הצהרת שימוש במידע .2
הספק מתחייב כי יעשה שימוש במידע המועבר אליו מהאוניברסיטה אך ורק למטרות לשמם  .2.1

 הוא מועבר, בהתאם למפורט בהסכם עם החברה ובכפוף להצהרת הסודיות עימה הוא חתום.

יטה ובכפוף הספק מתחייב שלא לגלות את המידע אלא לצורך מתן השירותים לאוניברס .2.2

 להנחיותיה.

 הספק מתחייב לעדכן את האוניברסיטה בכל אחד מהמקרים הבאים: .2.3

 שינוי בפרטי הספק .2.3.1

בכל בקשה ו/או פנייה, שהתקבלה אצל הספק מנשוא המידע ו/או מצד שלישי כלשהו,  .2.3.2

 בנוגע למידע, לרבות בקשה לעיון ו/או תיקון המידע

 ו על פי צו בית משפט.בכל בקשה לגילוי המידע מרשות מוסמכת כלשהי א .2.3.3

 
 מינוי נאמן אבטחת מידע וסייבר  .3

במסגרת הסכם ההתקשרות של הספק עם האוניברסיטה, יידרש הספק למנות נאמן אבטחת  .3.1

מידע מקרב עובדיו ו/או גורם אחר מטעמו, ויגדיר את סמכויותיו ותפקידו אשר יכללו, בין היתר, 

 עמידה בדרישות נספח זה.
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

ה גורם אמון על כל מערך אבטחת המידע של הספק לרבות יישום נאמן אבטחת המידע יהי .3.2

 דרישות אבטחת מידע אלו.

חובתו של נאמן אבטחת המידע לדווח על אירועי אבטחת מידע הרלוונטיים לאוניברסיטה, תוך  .3.3

שעות מתחילת האירועים, לרבות אירועים של אובדן, גניבה או דליפה של מידע. בדיווחים  72

דות הפעולות שננקטו בעקבות גילוי האירועים וכל מידע שעלול להשפיע על יועברו פרטים או

 האוניברסיטה ו/או עלול להסב לה נזק.

 ממערכות הספק לצורך בדיקה ותחקור. LOG-האוניברסיטה רשאית לדרוש את העברת קבצי ה .3.4

 הספק נדרש לדווח לאוניברסיטה ולנהל רשימת ספקי משנה אשר מועבר אליהם מידע ותומכים .3.5

 בשירותים הניתנים לה.

 

 ביקורות אבטחת מידע .4
הספק מתחייב לאשר לאוניברסיטה או למי מטעמה לבקר באתר הספק או בכל אתר אחר בו  .4.1

 יום לפחות.  14נשמר המידע וזאת בכפוף להודעה מראש, של 

הביקורות יכללו בקרות טכנולוגיות בתחום התשתיות והאפליקציה, בקרות על תהליכים  .4.2

קיום נהלי עבודה, בקרות אבטחה פיזית, מבדקי חדירה וכל מבדק אחר ארגוניים ו

 שהאוניברסיטה תימצא לנכון. 

 דוח הליקויים יועבר על ידי האוניברסיטה לספק לצורך מתן התייחסות לליקויים ולטיפול בהם. .4.3

 הספק יחויב לתקן את הליקויים בפרק הזמן אשר יוגדר בשיתוף עם האוניברסיטה. .4.4

 ון הליקויים, יודיע הספק לאוניברסיטה כי הליקויים תוקנו.לאחר סיום תיק .4.5

 

 ניהול רשת  .5
גורמי אבטחת המידע של האוניברסיטה רשאים לדרוש מהספק פירוט מלא של מערכות  .5.1

 המחשוב שברשותו והמשמשות לביצוע עבודתו עבור האוניברסיטה.

י הקשחה מעודכנים, במידת הצורך, גורמי אבטחת המידע של האוניברסיטה ימסרו לספק מפרט .5.2

אשר יחייבו את הספק לפעול על פיהם ולהודיע בכתב לאוניברסיטה על סיום פעולת ההקשחה 

 במערכות המחשוב.

 רשתות אלחוטיות  .5.3

הספק יקיים הפרדה לוגית של הרשת הארגונית מרשת האינטרנט ומרשתות ציבוריות  .5.3.1

 .FWאחרות, באמצעות רכיב אבטחתי, דוגמת 

לחוטית, הרשת תאובטח על ידי תקני אבטחת מידע מקובלים במידה וקיימת רשת א .5.3.2

ותכלול לכל הפחות סיסמת גישה לרשת. הרשת האלחוטית לא תאפשר גישה למידע 

 של האוניברסיטה ו/או למערכות מידע אשר מאחסנות מידע של האוניברסיטה. 

 הפרדת סביבות .5.4

של האוניברסיטה, הספק יקיים הפרדה בין סביבות עבודה שונות בהן מאוחסן המידע  .5.4.1

 כדוגמת: סביבות פיתוח, בדיקות, ייצור וכדומה.
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

הספק יקפיד כי לא יאוחסן מידע של האוניברסיטה בסביבות הנמוכות. ככל שנשמר  .5.4.2

מידע של האוניברסיטה בסביבות אלו, יש להטמיע אמצעי הגנה וביצוע ניהול הרשאות 

 זהים לסביבת הייצור.

 

 אבטחת תחנות קצה ושרתים .6
ההפעלה המותקנות על גבי תחנות הקצה והשרתים של הספק יהיו עדכניות ונתמכות  מערכות .6.1

 על ידי היצרן. הספק יבצע עדכוני מערכת הפעלה באופן תדיר.

על גבי תחנות הקצה והשרתים יותקנו אמצעי אבטחה מקובלים, אשר יכללו לכל הפחות, תוכנת  .6.2

 אנטי וירוס עדכנית בעלת חתימות עדכניות.

נות הקצה והשרתים תוגדר נעילת מסך עם סיסמה לאחר אי פעילות, ולכל היותר על גבי תח .6.3

 דקות של אי פעילות. 15לאחר פרק זמן של 

ככל הניתן, הספק יטמיע מערכת לבקרת התקנים על מנת למנוע התפרצות של וירוסים ו/או  .6.4

חות, נוזקות בתחנות הקצה או בשרתים. במידה ולא מתאפשר הדבר, יגדיר הספק, לכל הפ

 סריקה של ההתקנים בעת חיבור לתחנות הקצה.

 

 רכיבים ניידים לרבות מחשבים ניידים .7
מחשבים ניידים יכילו את כלל אמצעי ההגנה והאבטחה אשר מיושמים על תחנות הקצה של  .7.1

 הספק, לפי ההנחיות בסעיף לעיל.

מידע בעת מחשבים ניידים המאחסנים מידע של האוניברסיטה יוצפנו על מנת למנוע גישה ל .7.2

 גניבה ו/או אובדן של המחשב הנייד.

הספק יגדיר נהלי שימוש ברכיבים ניידים )מדיה מגנטית, מדיה נתיקה, מחשבים ניידים,  .7.3

 טלפונים ניידים וכדומה( שיכללו התייחסות להגנה פיזית והגנה לוגית של הרכיבים.

 מדיה מגנטית / נתיקה .7.4

אוניברסיטה תישמר באופן מדיה מגנטית ומדיה נתיקה המאחסנת מידע של ה .7.4.1

מאובטח ותסומן כמכילה מידע רגיש. כאשר לא מבוצע בה שימוש, המדיה תישמר 

 במגירה ו/או ארון נעול.

בתום השימוש במדיה המגנטית או במידה הנתיקה, הספק יימחק לחלוטין את המידע  .7.4.2

 השמור על גבי המדיה באופן שלא יהיה ניתן לשחזרו.

 

 בקרת גישה .8
 םניהול משתמשי .8.1

 הגישה לאמצעי המחשוב של הספק יתבססו, לכל הפחות, על שם משתמש וסיסמה. .8.1.1

 לכל משתמש יוקצו אמצעי זיהוי אישיים וחד ערכיים אשר יזוהו עם העובד. .8.1.2

לא יאופשר שימוש במשתמשים גנריים, למעט שימוש במשתמשים לצורך הפעלת  .8.1.3

 תהליך ממוכן )משתמשים אפליקטיביים(.

 ניהול הרשאות .8.2
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 ש יוענקו הרשאות בהתאם לעיקרון הצורך לדעת ולבצע.לכל משתמ .8.2.1

הספק יישם רמות הרשאות המפרידות והמגבילות את המשתמשים בביצוע פעולות  .8.2.2

בתחנות הקצה )כגון: ניתוק תוכנת האנטי וירוס( וזאת בהתאם לחלוקת תפקידים 

 וסמכויות.

 גישה מרחוק .8.3

מרחוק אל הרשת הספק ינקוט באמצעי אבטחה נאותים בכל הקשור להתחברות  .8.3.1

 הארגונית שלו. 

 מדיניות סיסמאות .8.4

הספק יגדיר מדינות סיסמאות אשר עומדת בתקני אבטחת המידע המקובלים.  .8.4.1

מדיניות זו תיושם ברשת הארגונית ובמערכות המידע של הספק המכילות מידע של 

 האוניברסיטה.

 מדיניות הסיסמאות תכיל את הפרמטרים הבאים: .8.4.2

 , לכל הפחות.תווים 8אורך סיסמה בעלת  .8.4.2.1

 יישום של מורכבות סיסמה אשר תכלול מספרים, אותיות ותווים מיוחדים. .8.4.2.2

 יום. 90-החלפת סיסמה אחת ל .8.4.2.3

 דורות אחרונות. 10שמירת היסטוריית סיסמאות עד  .8.4.2.4

 ניסיונות גישה כושלים. 5נעילת משתמש לאחר  .8.4.2.5

 

 משאבי אנוש ומודעות עובדים .9
ליך מיון וגיוס עובדים וזאת בהתאם לרגישות הספק יבצע בדיקות נאותות אשר מקובלות בתה .9.1

 המשרה ולמידע אליו נחשף במסגרת תפקידו.

מובהר בזאת כי האוניברסיטה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מעובדי הספק  .9.2

לבצע מבדקי מהימנות במידת הצורך. בכל מקרה שתוצאות הבדיקה כאמור לא תהינה לשביעות 

טה, תהיה רשאית האוניברסיטה לדרוש מהספק למנוע מאותו עובד גישה רצונה של האוניברסי

 למידע וכן להחליפו בגורם ו/או אדם אחר.

הספק יבצע הדרכות לעובדיו אודות נהלי אבטחת המידע ויחתים אותם על הצהרה לשמירת  .9.3

סודיות ושמירת על כללים נאותים בעת שימוש במידע של האוניברסיטה בהתאם להנחיות נספח 

 ה.ז

בעת סיום העסקה של עובד, הספק יוודא כי כלל הרשאות הגישה שלו בוטלו, בפרט הרשאות  .9.4

 למידע של האוניברסיטה.

 

 אבטחה פיזית .10
 כללי .10.1

הספק יישם אמצעי הגנה פיזיים נאותים במתחם המשרדים לרבות מנגנון בקרת  .10.1.1

 כניסה למתחם, כגון: מערכת בקרת כניסה, קודן וכדומה.
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 

 ים יכללו מערכת אזעקה, מערכת מצלמות וכדומה.אמצעי ההגנה הפיזי .10.1.2

הספק יגדיר נהלי אבטחה פיזית, על מנת לצמצם גישה של גורמים בלתי מורשים  .10.1.3

 למתחם המשרדים, לרבות נהלי ליווי אורחים וגורמים זרים.

הספק יישם מדיניות לשמירה על מסמכים המכילים מידע של האוניברסיטה )"שולחן  .10.1.4

 נקי"( במתחם המשרדים.

ציוד פיזי המכיל מידע )שרתים, כוננים וכדומה( וארונות תקשורת ימוגנו במעגל  .10.1.5

 אבטחה נוסף, כדוגמת: דלת תקינה עם נעילה, קודן, מערכת בקרת כניסה וכדומה.

ככל שהשירות אותו נותן הספק נדרש להיות זמין ומגובה באתר שלו, ייודא הספק כי  .10.1.6

ולי כדוגמת חיבור מערכת אל פסק יש ברשותו מערכות בטיחות ומניעת כשל תפע

(UPS ,(, גלאי נפח, מערכות גילוי, התראה וכיבוי בעת שריפה )גלאי עשן, מתזי מים

 רכזת התראה ואמצעים נוספים(, רצפה צפה, גלאי הצפה וכדומה.

 מסמכים וציוד .10.2

מסמכים או ציוד המכילים מידע של האוניברסיטה יישמרו בארונות נעולים ו/או  .10.2.1

 ות בשעה שלא מבוצע בהם שימוש.במגירות נעול

מסמכים או ציוד המכילים מידע של האוניברסיטה ייגרסו או ייגרטו במידה ואין בהם  .10.2.2

 .צורך

 

 סיום התקשרות עם הספק וביקורות מסכמות .11
עם סיום ההתקשרות של האוניברסיטה עם ספק ו/או סיום התקשרות של ספק עם ספקי משנה  .11.1

 ת הבאות:וקבלני צד שלישי, יבוצעו הפעולו

מחיקת כלל המידע הלוגי השמור במערכות המחשוב של הספק ובמצעים דיגיטליים,  .11.1.1

 בהתאם להוראות הדין ובהתאם לדרישות האוניברסיטה.

השמדת כלל המידע הפיזי השמור באתר הספק, הן גריסה והן גריטה של מצעים  .11.1.2

 פיזיים.

ן לבצע בהם באחריות הספק להשמיד את כל המצעים הדיגיטאליים אשר לא נית .11.1.3

על או להעבירם לידי מחלקת אבטחת המידע של האוניברסיטה לצורך -כתיבת

 השמדתם.

הספק יוודא כי לא יישארו אצלו עותק/ים של הנתונים והמידע אשר היה בשימוש  .11.1.4

 השייך לאוניברסיטה.

האוניברסיטה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לבצע ביקורת מסכמת בכל אתרי הספק, במטרה  .11.2

 י הפעולות המוזכרים לעיל בוצעו כנדרש ועל פי שביעות רצונה.לוודא כ

 

 ולראייה באנו על החתום:
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