ועדת מכרזים – המכללה האקדמית צפת מוציאה
בזאת:

מכרז מס' 02ST/18
החלפת מערכת אחסון נתונים

נכתב ונערך על ידי
אופטימייז סולושנס בע"מ
עבור המכללה האקדמית צפת (ע"ר)
כל הזכויות שמורות

.1

מבוא
1.1

המכללה האקדמית צפת (ע"ר) (להלן" :המכללה" ו/או "המזמינה") ,הינה מוסד
להשכלה גבוהה ,עפ"י חוק המועצה להשכלה גבוהה ,תש"יח  .1958המכללה מזמינה
בזאת הגשת הצעות עבור  -תכנון ,אספקה ,הקמה ,אינטגרציה ,הדרכה ,ותחזוקה של
מערכת אחסון מרכזית לאתר הראשי ומערכת  ,DRהכל כמפורט במפרט הטכני המצורף
למסמכי המכרז (להלן" :השירותים" ו/או "מערכי אחסון") .והכל בהתאם למפורט
בהזמנה להציע הצעות על נספחיה (להלן" :ההזמנה" ו/או "המכרז" ו/או "מסמכי
המכרז").

1.2

יודגש כי אספקת השירותים כוללת אספקת הציוד ,התקנתו ,הדרכת משתמשים ומתן
שרותי אחריות ותחזוקת הציוד .מובהר בזאת כי האחריות והשירות הינם לתקופה של
 3שנים מיום העלאת המערכת לאוויר ועלותם כלולה בהצעת המחיר של המציע.

1.3

המכללה מתכננת להזמין מערכי אחסון ,תוכנות ורכיבים כמפורט במפרט ,אך אין
במפרט כדי להוות התחייבות של המכללה להזמנה של מספר כלשהו של מערכות ו/או
תוכנות ו/או רכיבים ,והיא רשאית להפחית ו/או להגדיל ו/או לבטל רכישה משוערת
זאת.

1.4

רשאי להציע הצעה ,מציע אשר עומד בכל תנאי הסף באופן מצטבר.

1.5

השירותים יסופקו בהתאם להוראות כל דין ,על פי כל תקן ישראלי רלוונטי ועדכני הנוגע
לעניין ,על פי הוראות הרשויות המוסמכות ובהתאם להוראות החוזה ומסמכי המכרז.

1.6

מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה ,נדרש להגיש את כל מסמכי המכרז כאשר הם
כרוכים ובשני העתקים ,ועל פי סדרם בקובץ זה.

1.7

על המציע להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים בפרק "פרטי המציע והצעתו" ולצרף
להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז .למען הסר ספק,
מובהר ומודגש כי האחריות להכנסת המעטפה המכילה את כל מסמכי המכרז לתיבת
המכרזים מוטלת על המציע בלבד.

1.8

באחריות המציע לחתום ,באמצעות מורשי החתימה ,בכל מקום שנדרש לכך ומחובתו
להשלים את כל הפרטים הנדרשים למילוי בהתאם להוראות המכרז ,וכן להשיג את כל
האישורים והמסמכים הדרושים ,וכן להחתים רו"ח ו/או עו"ד בהתאם למפורט במסמכי
המכרז .ועדת מכרזים רשאית ,אך אינה חייבת ,לפסול הצעה שיהיו חסרים בה פרטים/
לא ימולאו פרטים במקומות הנדרשים  /לא יוחתמו רו"ח או עו"ד בניגוד להוראות
המכרז.
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1.9

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההסכם וכל מידע רלוונטי הקשור
למכרז ,לרבות הדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור והוא
מוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.

1.10

במקרה של סתירה ו/או אי בהירות לגבי האמור במסמכי המכרז השונים ,תהא המכללה
רשאית לבחור לפי שיקול דעתה הבלעדי את הנוסח הנכון ו/או העדיף של מסמכי המכרז,
וכן יפורשו הסתירה ו/או אי הבהירות באופן המרחיב את חובות המציע או את זכויות
המכללה .הגשת הצעה כמוה כהסכמת המציע לתנאים אלו ואין ולא יהיו לו כל טענות
כלפי המכללה בשל כך.

1.11

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או
לעדכנם בכל שלב עד למועד הגשת ההצעות.

1.12

המכללה איננה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,וההחלטה
על ההצעה הזוכה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי.

1.13

המציע מתחייב לעדכן את המכללה ללא כל שהות אודות כל שינוי שישנו במידע שמסר
בהצעתו עד לקבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה.

1.14

ביטויים המופיעים בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה ולהפך.

1.15

סמכות השיפוט בכל הקשור למכרז זה ולהסכם המצורף לו ,נתונה לבית המשפט בנצרת.

1.16

המכללה

מסמכי

המכרז

יהיו

פתוחים

לעיון

באתר

האינטרנט

של

 www.zefat.ac.ilתחת הספרייה "מכרזים" (להלן" :אתר האינטרנט") הנוסח
המופיע בו הוא הנוסח המחייב .מסמכי המכרז יועמדו גם לעיון במחלקת הרכש של
המכללה ברח' ירושלים  11צפת אצל הגב' צפי ארבל ,טל' לבירורים. 04-6927726 :
1.17

השתתפות במכרז אינה כרוכה בתשלום דמי ההשתתפות

1.18

המכללה תהיה רשאית לשנות את רשימת הדרישות המפורטות במסמך התכולה ,לרבות
להוסיף ו/או להפחית מדרישות אלה ,בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,והיא תודיע על
כך מראש באתר האינטרנט .על המציעים בלבד מוטלת האחריות המלאה להתעדכן
בקבצי השאלות ותשובות ובהבהרות המכללה אשר יפורסמו באתר האינטרנט.

1.19

הזכייה במכרז לא תפוצל בין מספר מציעים ,קרי  -במכרז זה זוכה אחד בלבד ,לכן על
המציע להציע פתרון אחד כולל אשר יכלול פירוט לכל מרכיב בנפרד.

1.20

המחירים בגין אספקת השירותים ו/או אחוזי ההנחה המוצעים הינם סופיים וקבועים
וכוללים את כל מוצרי החומרה ,תוכנה ,תשתיות ועבודה עד לאישור מבחני הקבלה על
ידי הלקוח .מחירי המציע למוצרים כוללים כל מס או היטל החלים ,או שיחולו ,על
המוצרים ו/או השירותים למעט מע"מ.
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1.21

המכרז הינו מכרז פומבי עם זכות המכללה להליך תחרותי נוסף ,כמפורט להלן:
 1.21.1ועדת המכרזים תהא רשאית ,אך לא חייבת ,להחליט על עריכת הליך תחרותי
נוסף וזאת בהתקיים פער של  ,15%או פחות ,בין ההצעה הנמוכה ביותר לבין
ההצעה/ות הבאה/ות אחריה בדירוג.
 1.21.2החליטה ועדת מכרזים ,בהתקיים התנאי לעיל על עריכת הליך תחרותי נוסף,
תודיע הועדה למציעים הרלוונטיים [קרי – למציע אשר הגיש את ההצעה
הנמוכה ביותר וליתר המציעים שבין הצעתם להצעה הנמוכה ביותר כאמור
לעיל ,קיים פער ממוצע של עד  15%ובתנאי שעמדו בתנאי הסף של מכרז זה] ,כי
הם רשאים להגיש במועד שתקבע הוועדה ,הצעת מחיר סופית משופרת המטיבה
עם המכללה ביחס למחירים שבהצעתם הראשונה .מציע כאמור שלא יגיש
הצעה נוספת ,תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית בהליך זה.
 1.21.3הצעת המחיר הסופית (במעטפה סגורה ללא פרטי זיהוי המציע) ,תוכנס על ידי
המציע בלבד לתיבת המכרזים במועד ובשעה שימסרו ע"י המכללה.

1.22

מציע אשר הצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה ע"י ועדת המכרזים של המכללה ,יתחייב
לסיים את פרויקט ההטמעה כולל הדרכה ואישור מבחני קבלה בתוך פרק זמן של 3
(שלושה) חודשים מיום קבלת הזמנת הרכש מהמכללה.

1.23

תקופת ההתקשרות בהתאם למכרז זה הינה לשלוש שנים אשר תחלנה לאחר סיום
הטמעת כל אחד מרכיבי הפתרון .למכללה שמורה הזכות להאריך את תקופת
ההתקשרות לשתי תקופות אחריות ותחזוקה נוספות בנות  12חודשים כל תקופה ,הכל
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

1.24

ההצעה תחשב תקפה למשך  90יום למן המועד האחרון להגשת ההצעה .לאחר חלוף 90
יום ,היה ולא חזר בו המציע מהצעתו ,תמשיך הצעתו לעמוד בתוקף עד למתן הודעה
אחרת על ידי המציע.

1.25

עצם הגשת הצעה לבקשה ,מהווה לכל דבר ועניין הסכמה מצד המציע לכל התנאים
וההוראות המפורטים לעיל ולהלן.

1.26

כל מסמכי המכרז הינם רכושה הבלעדי והמלא של המכללה.

1.27

מציע יחתום בראשי תיבות ,בתחתית כל עמוד של מכרז זה ,ויצרף חותמת וחתימה
מלאה להצעה.
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.2

טבלת ריכוז תאריכים
הליך

תאריך

מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות

 15/3/18עד השעה 13:00

מועד למתן תשובות לשאלות הבהרה [יפורסמו באתר
האינטרנט של המכללה בלבד]

 19/3/18עד השעה 13:00

מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים

 22/3/18עד השעה 13:00

מובהר בזאת כי המכללה רשאית לעדכן ,לשנות ו/או לדחות את לוחות הזמנים הנ"ל בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי והיא תפרסם על כך הודעה באתר האינטרנט.
.3

רשימת נספחים למכרז זה
הנספחים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז:
תיאור תוכן

מס"ד
נספח א'

מפרט תכולת המערכת הנדרשת

נספח ב'

הצהרת המציע

נספח ג'

תצהיר על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא כדין

נספח ד'

ערבות הצעה

נספח ה'

טופס הצעה

נספח ה'( )1רשימת ממליצים
נספח ה'( )2הצעת מחיר
נספח ו'

הסכם

נספח א'
להסכם

אישור על קיום ביטוחים

נספח ב'
להסכם

ערבות ביצוע
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.4

תנאי סף להשתתפות במכרז
להלן מפורטים תנאי הסף ההכרחיים להשתתפות במכרז .על המציע לעמוד בעצמו בכל התנאים
במצטבר ,ולא באמצעות קבלן משנה .עמידת המציע בכל התנאים להלן ,מהווה תנאי הכרחי
לעצם הגשת ההצעה:
4.1

4.2

תנאי סף כלליים:
4.1.1

המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה .המציע רשום בישראל עפ"י דין במרשם
המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו.

4.1.2

המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו–  1976והתקנות מכוחו.

4.1.3

המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי
ההרחבה ההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת
השירותים.

4.1.4

כנגד המציע ומנהליו לא מתנהלות תביעות שעלולות לפגוע בתפקוד כל אחד
מהם ככל שהמציע יזכה במכרז ואף אחד מהם אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל
ו/או פירוק.

4.1.5

לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק
בדבר יכולתו של המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".

4.1.6

על המציע לצרף להצעתו כתב ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד
המחירים לצרכן ,בהתאם לאמור בסעיף . 7

תנאי סף מקצועיים:
רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בעצמו במועד הגשת ההצעה בתנאי הסף
המיוחדים המפורטים בהמשך .מובהר בזאת ,כי לא ניתן להסתמך על גוף משפטי אחר
על מנת לעמוד בתנאי הסף ,חלקם או מקצתם.
4.2.1

המציע הינו משווק מורשה מטעם היצרן ו/או יבואן הציוד הרשמי בישראל של
המוצרים והפתרונות הדרושים במכרז זה ובעל הסמכות הדרושות ליישום
הפתרונות המבוקשים במכרז זה.

4.2.2

המציע בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בין השנים  2014-2018במתן שירותים
לאספקה והתקנת פתרונות אחסון וזאת בלפחות ( 5חמישה) ארגונים ו/או
מוסדות בישראל בסביבת יצור ( ,)Productionשהיקף האחסון נטו של כל אחד
מהם לפחות .50 TB
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.5

מסמכים ואישורים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף
5.1

להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הכלליים והמקצועיים על המציע להגיש עם הצעתו
את המסמכים הבאים:
5.1.1

להוכחת עמידתו בתנאי סף  - 4.1.1יצרף המציע העתק תעודת רישום במרשם
המתנהל עפ"י כל דין לגבי תאגידים מסוגו ,או העתק של תעודת עוסק מורשה.
אם המציע הינו תאגיד ,יצרף נסח חברה עדכני מרשם החברות המכיל מידע גם
על שעבודים.

5.1.2

להוכחת עמידתו בתנאי סף  - 4.1.2יצרף המציע אישור המעיד על ניהול פנקסי
חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-

5.1.3

להוכחת עמידתו בתנאי סף  - 4.1.3יצרף המציע תצהיר על תשלום שכר מינימום
ועל אי העסקת עובדים זרים שלא כדין (נספח ג').

5.1.4

להוכחת עמידתו בתנאי סף  1.4.4ו  4.1.5 -יצרף המציע תצהיר שלו או של
מנהלו ,מאומת בפני עורך דין ,כי לא מתנהלות תביעות נגד המציע ומנהלו,
והמציע ומנהלו אינם נמצאים בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק ,וכי לא קיימת
למציע "הערת עסק חי" (נספח ב').

5.1.5

להוכחת עמידתו בתנאי סף  - 4.1.6על המציע לצרף ערבות בנקאית בהתאם
לנוסח בנספח ד'.

5.1.6

להוכחת עמידתו בתנאי סף  - 4.2.1יצרף המציע אישור עדכני בתוקף לשנת
 ,2018כי המציע הינו משווק מורשה מטעם יצרן או יבואן הציוד ,והינו בעל
ההסמכות המתאימות מטעם יצרן הציוד למתן שרותי התקנה ותחזוקה לציוד.

5.1.7

להוכחת עמידתו בתנאי סף  - 4.2.2יצרף המציע תצהיר חתום בפני עו"ד (נספח
ב').

5.2

יובהר כי על כל הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים להיות תקפים במועד האחרון
להגשת ההצעות ובמשך כל תקופת ההתקשרות.

5.3

בסמכותה של ועדת המכרזים של המכללה (להלן" :ועדת המכרזים") לאפשר למציע,
אשר לא המציא עם הצעתו מסמך ,היתר ,אישור ,רישיון ו/או כל מסמך אחר ,המהווה
תנאי מוקדם לקבלת ההצעה ,להשלים המצאתו למכללה תוך פרק זמן שיקבע ע"י ועדת
המכרזים (ו בלבד שכל מסמך ,אישור ,היתר ,רישיון או כל נייר אחר ,כאמור ,יהיו בעלי
תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות) ו/או לזמנו לשימוע
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בפני ועדת המכרזים לצורך מתן הבהרות ו/או השלמות ,ו/או לפנות למציע בבקשה
לקבלת הבהרות בנוגע להצעתו ו/או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים לצורך
בדיקת הצעתו ,והכל כפי שתמצא לנכון .לעניין זה תבחין ועדת המכרזים בין דרישותיו
המהותיות של המכרז ,החייבות להתקיים במועד הגשת ההצעה לבין הדרכים להוכחתן,
אשר יכול ויוכחו גם לאחר הגשת ההצעה.
5.4

.6

בסמכותה של ועדת המכרזים לפסול את הצעת המציע אשר לא השלים ו/או הבהיר את
הפרטים הנדרשים בקשר עם הצעתו ו/או אשר לא התייצב לשימוע בפני ועדת המכרזים,
במועדים אותם קבעה המכללה.

תנאים נוספים
6.1

מציע המעוניין להגיש הצעה נדרש להדפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט תחת
הפרק מכרזים ,ולהגיש על גבי מסמכי המכרז את הצעתו .אין לשנות את מסמכי המכרז.

6.2

המציע יגיש את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו .החתימה תיעשה בעט בלבד.
על נציג המציע (שהינו מורשה חתימה מטעם המציע) לחתום על כל מסמכי המכרז
וההסכם בראשי תיבות בצרוף חותמת המציע (ככל שקיימת) בתחתית כל עמוד כהוכחה
לקריאת המסמכים והבנתם ,ובכלל זה על כל המסמכים שצורפו להצעה ללא יוצא מן
הכלל .במקומות בהם נדרשת חתימה מלאה ,יש לחתום חתימה מלאה בצרוף חותמת
המציע.

6.3

ההצעה הכספית  -ההצעה הכספית תיערך ותוגש בהתאם לנספח ה' למכרז ,כשהיא
מלאה וחתומה כנדרש (אם המציע הינו תאגיד החתימה תהיה של מורשי החתימה בצרוף
חותמת התאגיד).

6.4

הסכם ההתקשרות  -על המציע לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ו'
למכרז ,חתום בראשי תיבות ע"י מורשי החתימה מטעמו בכל עמוד ובחתימה מלאה
וחותמת התאגיד/העסק במקום המיוחד לכך בעמוד האחרון של ההסכם.

6.5

לא תתקבל הצעה המוגשת בידי מספר תאגידים ו/או גופים אחדים במסגרת ההליך.
ההצעה תוגש ע"י מציע אחד ובשמו בלבד ,וללא כל הסכם ,קשר ו/או תיאום עם גופים
ו/או עם אנשים אחרים המגישים הצעות להליך.
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.7

ערבות הצעה
7.1

להצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן ,אשר
אינה מוגבלת בכל תנאי ו/או סייג ,על סך של ( ₪ 10,000עשרת אלפים ש"ח) על פי הנוסח
המצורף כנספח ה' למסמכי המכרז (להלן" :הערבות") ,אשר תשולם בתוך  10ימים
ממועד הדרישה.

7.2

ערבות לקיום ההצעה תהא בתוקף ,לכל הפחות ,למשך  90יום לאחר המועד האחרון
להגשת ההצעות ,והיה אם בחירת ההצעה הזוכה תארך מעבר לצפוי ,יידרש המציע
להאריך את תוקף הערבות בתקופה נוספת בת  60יום לכל היותר .הודעה על כך תינתן
בכתב ,והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות במקרה ויידרש לכך על ידי המכללה,
בתוך ( 5חמישה) ימים מיום הדרישה.

7.3

תנאי חילוט הערבות:
7.3.1

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על
חילוט ערבות הצעה של מציע כולה או חלקה ,כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך
מראש ,וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות המכללה לסעדים אחרים ,לרבות ביטול
קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת ,כל זאת אחרי שנתנה למציע הזדמנות
להשמיע את טענותיו ,אם התקיים בו אחד מאלה:

7.3.2

הוא נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

7.3.3

הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.

7.3.4

הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז.

7.3.5

לאחר שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן
תנאי ליצירת התקשרות של המזמינה עם הזוכה.

7.4

הערבות לעיל תחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש למכללה ,זאת מבלי לפגוע בזכותה של
המכללה לתבוע פיצוי נוסף על פי כל דין.

7.5

מציע יהיה רשאי לקבל חזרה את ערבות ההצעה:
7.5.1

אם לא נבחר כזוכה במכרז או אם נדחו כל ההצעות ,לאחר מתן הודעתה של
המכללה בעניין.

7.5.2

אם הוא נבחר כזוכה במכרז ,והערבות האמורה הומרה ,כנדרש ,בערבות ביצוע
בסך השווה ל  10%מערך ההצעה הזוכה לפני מע"מ.
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.8

פניות והבהרות לגבי המכרז
8.1

הסברים והבהרות למסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל במענה לשאלות שיועברו באמצעות
דואר אלקטרוני בלבד ,שיישלח עד למועד המוגדר בסעיף  2לעיל ,לידי הגב' צפי ארבל
בלבד באמצעות כתובת דוא"ל הבאה , safia@zefat.ac.il :מובהר בזאת כי חל איסור
מוחלט לפנות לגורם אחר כלשהו במכללה .במידה ותבוצע פניה לגורם אחר מלבד לגב'
צפי ארבל – שומרת לעצמה המכללה את הזכות לפסול את הצעת המציע על הסף.

8.2

כל פניה תכלול את שם המציע ושם הפונה מטעמו.

8.3

שאלות המציע למכרז יוגשו בקובץ  Wordבלבד עם ציון העמוד והסעיף הרלוונטי
במכרז.

8.4

המכללה תשיב לשאלות ההבהרה ,באמצעות פרסום באתר האינטרנט ,עד למועד בסעיף
 2לעיל.

8.5

מובהר ,כי העברת שאלות ומתן או אי מתן תשובות איננה דוחה את המועד האחרון
להגשת הצעות.

8.6

המכללה אי נה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק
מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות מסוימות.

8.7

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו ע"י המכללה בקשר
עם המכרז ,מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז ,יפורסמו באתר האינטרנט
ולמציע לא תהא כל טענה כלפי המכללה בעניין אי-קבלת המידע.
כל שינוי ו/או תוספת למכרז ,לפני המועד האחרון להגשת ההצעות ,בין ביוזמת המכללה
ובין בעקבות שאלות הבהרה של מציעים ,ייעשה ע"י המכללה ,לפי שיקול דעתה ,ויחייב
את המציעים.

8.8

באחריות המציע בלבד ,להתעדכן באתר האינטרנט לגבי שאלות ,תשובות ,הבהרות
והודעות שינוי שיפורסמו באתר האינטרנט (ככל שיהיו) ,יצורפו ע"י המציעים להצעתם,
כשהן חתומות על ידם ,וזאת לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידם ,הובנו ונלקחו בחשבון
בעת הכנת ההצעות .תשובות ,הבהרות והודעות שינוי כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד
מהצעת המציע ומתנאי המכרז.

8.9

אם ימצא המציע סתירות ,שגיאות ו/או אי התאמות במסמכי המכרז ו/או יהיה לו ספק
כלשהו בקשר למובן המדויק של תנאי או פרט הכלולים בהם ,על המציע להודיע על כך
למכללה בכתב ,לא יאוחר מ 5 -ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.
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.9

8.10

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים והבהרות מטעמה במסמכי המכרז
גם לאחר פרסום התשובות לשאלות ההבהרה ,בין אם ביוזמתה ובין אם כמענה לפניות
מהמציעים הפוטנציאלים.

8.11

למען הסר ספק מובהר ,כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של המכללה ,אלא אם פורסמה
באתר האינטרנט.

8.12

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה העולים ממסמכי המכרז ובו לא נדרשה הבהרה
ע"י המציעים (כולם או חלקם) או ניתנה הבהרה ע"י המכללה ,פרשנות ועדת המכרזים
תחשב לכל דבר ועניין כפרשנות המחייבת ,והמציעים יהיו מנועים מלהעלות טענות
כלשהן בדבר אי בהירות ,סתירה ו/או אי התאמה במסמכי המכרז.

הגשת ההצעה – מסמכים נדרשים
9.1

מעטפת המציע תכלול את המענה הטכני ותמחירי למכרז ,הצהרות ואישורים מבוקשים,
חוברת המכרז המקורית וחומר נלווה.

9.2

על המציע לנקוב במחיר לגבי כל אחד מהמוצרים והפעילויות המוצעים בש"ח ,לא כולל
מע"מ .היה והמציע בחר להגיש הצעתו במטבע זר:
9.2.1

השער הקובע להשוואת ההצעות יהיה שער המטבע הזר הידוע ביום המועד
האחרון להגשת ההצעות כאמור בסעיף  2לעיל או ביום מועד אחרון אחר בו
נקבה המכללה במידה ונדחה מועד ההגשה .המאוחר מהשניים.

9.2.2

השער הקובע לחיוב – שער המטבע הזר הידוע ביום הוצאת הזמנת הרכש
מהמכללה למציע הזוכה.

חובה להגיש את מסמך הצעת המחיר חתום ע"י מורשה החתימה מטעם המציע.
9.3

המציע יכניס את המעטפה הסגורה לתיבת המכרזים המצויה במשרדי הנהלת המכללה
האקדמית צפת ,רחוב ירושלים  11צפת ,עד למועד הרשום בסעיף  2לעיל.

9.4

אין לשלוח הצעות בדואר/דוא"ל/פקס .הצעה שלא תימסר אישית עד למועד ולשעה
האמורים תחשב כאילו לא הגיעה במועד והמכללה תהיה רשאית שלא לקבלה.
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 .10המועד אחרון להגשת ההצעות
10.1

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד למועד האחרון המגודר בסעיף  ,2לא תתקבל
ולא תובא לדיון.

10.2

המכללה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת
ההצעות בכל עת לפני פתיחת ההצעות ,ובלבד שהודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט.
הודיעה המכללה על דחיית המועד האחרון ,ייחשב המועד שנקבע בהודעה המאוחרת
יותר של המכללה ,כ"מועד האחרון" במכרז זה ,לכל דבר ועניין ובכל מקום במסמכי
המכרז.

 .11הליך בחירת ההצעה הזוכה
11.1

שלב ראשון
 11.1.1מעטפות המציעים תיפתחנה ,ותיערך בדיקה לקיומם כל המסמכים כנדרש
ותיבדק עמידת המציע בתנאי הסף .המכללה רשאית לפסול ,בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי ,כל הצעה שלא עמדה בכל תנאי הסף ,ו/או כל הצעה שלא צורפו
אליה כל המסמכים הנדרשים ו/או אם יתגלה כי פרט אחד או יותר מפרטי
ההצעה כלל מידע לא נכון ו/או לא מלא.
 11.1.2המכללה תהיה רשאית אך לא חייבת לפנות למציעים להשלמת מסמכים ולא
יהיה בכך מתן אפשרות למציע לחזור בו מהצעתו ו/או לתקנה באופן אסור ,הכל
בכפוף לחוק חובת המכרזים והתקנות הבאות מכוחו.
 11.1.3רק הצעות שעמדו בכל תנאי הסף יעברו לשלב השני.

11.2

שלב שני
להלן הקריטריונים לבחינת הצעות שתוגשנה במסגרת המכרז:
איכות – 25%
מחיר – 75%
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 11.2.1דרוג איכות:
משקל
בנקודות

קריטריון
ניסיון:
מס' שנות ניסיון מוכח בהטמעת מערכות אחסון מעל  50TBנטו .כל שנה מעבר ל 3 -שנות
ניסיון בתנאי הסף ,תעניק למציע  1נק' עד למקסימום של  5נק'.

5

איכות המענה  /הפתרון:
רמת התכונות והיכולות של המערכות המוצעות בפתרון ,סעיף זה ייבדק הן ברמת
החומרה והן ברמה התוכנה ( )Application Awareלפי הסעיפים הבאים:
רמת התאימות לסביבת התשתית התוכנתית הקיימת =  10נק'
יכולות הרחבה ( )Scale Outשל המערכת =  15נק'

25

הרחבת אחריות:
עלות שנת אחריות נוספת לפתרון מעבר לכמות שנות האחריות המוצעת .משקל הסעיף זה
 15%מציון ההצעה הכספית.
מציע אשר הציע בסעיף מס'  1בנספח הצעת המחיר ,כמות שנות אחריות כלולות הגדולה מ
 3שנים ,ירשום במספר שנות האחריות הנוספות בתשלום את הסכום "₪ 0" :לשנת
האחריות הנוספת הרלוונטית ויקבל את מלוא הניקוד לסעיף הרלוונטי ,כל שאר ההצעות
יבחנו בהתאם אליו (לצורך השוואה במקום  ₪ 0יילקח בחשבון  )₪ 0.1או בהתאם להצעה
הנמוכה ביותר במידה ואף מציע לא הציע את הסכום .₪ 0

45

המלצות:
על המציע להעביר רשימה של  5לקוחות שונים לפחות ,בהם התקין המציע מערכות אחסון
בנפח שמעל  50TBנטו .את הנתונים יש למלא בנספח ה'()1
הציון לסעיף זה הינו על סמך שיחות המכללה עם הלקוחות וחוות דעתם .בשיחות יבחנו
שביעות רצון הלקוחות בנושאים הבאים:
א .איכות המכונות המותקנות
ב .איכות עבודת ההתקנה וההטמעה של המציע
ג .איכות השרות השוטף מטעם המציע
ד .איכות ומהירות הטיפול בתקלות עד סגירת תקלה
ה .עמידה ברמת שרות נדרשת
ו .התנהלות עסקית מול המשתמש/הלקוח המעריך.
לכל אחד מהנושאים מעלה יינתן ציון בסולם ( 1ציון נמוך) עד ( 5ציון גבוה).
יבוצע ממוצע פשוט לכלל הציונים אשר ינורמל לסולם של  0-100ויקבע ציון "המלצות
לקוחות" .ציון סף מינימלי נדרש 70 :נק'.
למכללה שמורה הזכות הבלעדית לפנות ללקוחות עבר/הווה של המציע ,גם אם אלו לא
נרשמו כלקוחות.
מובהר בזאת כי במידה והמציע עבד עם המכללה במהלך  5השנים האחרונות ,חוות דעתה
של המכללה בלבד תהיה רלוונטית לסעיף זה.

25

סה"כ ציון איכות

100
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11.3

דרוג ההצעה הכספית
 11.3.1ההצעה הכספית תאושר ע"י המכללה כהצעה מתחרה ,אך ורק במידה וציון
המלצות הלקוחות היה מעל  70נק'.
 11.3.2ניקוד ההצעה הכספית של כל הצעה יחושב באופן הבא:
 11.3.2.1הצעת מחיר לפתרון המוצע 95% :מציון ההצעה הכספית.
ההצעה הכספית הנמוכה ביותר לכל מרכיב תקבל את מירב 100
הנקודות .ההצעות הכספיות האחרות יקבלו ניקוד יחסי בהשוואה
להצעה הכספית הנמוכה לכל מרכיב ,לפי הנוסחה הבאה:
ציון כספי
הצעת מחיר
()FP

=

הצעת המחיר לפתרון הזולה ביותר בש"ח
הצעת המחיר לפתרון הנבדקת בש"ח

 11.3.2.2אופציות רכישה עתידיות –  5%מציון ההצעה הכספית:
מחירון מוצרים אופציונליים .הציון יחושב באופן הבא:
סעיף מס'  3בהצעת המחיר ,שורות  : 1-11לכל שורה יינתן ציון
למחיר הפריט לאחר שקלול ההנחה ,כאשר הפריט הזול ביותר
מכל ההצעות יקבל את מירב  100הנקודות ,והפריט הנבדק יקבל
ניקוד יחסי אליו.

ציון כספי
מחירון יצרן
()FM

=

הצעת המחיר הזולה ביותר לפריט
הצעת המחיר הנבדקת בש"ח לפריט

יבוצע ממוצע פשוט לכלל הציונים ויקבע ציון שורות .1-11
 11.3.3תבוצע סכימה משקוללת באופן הבא:

ציון הצעה כספית = 0.95 x FP + 0.05 x FM
11.4

בחירת ההצעה הזוכה
 11.4.1לכל הצעה יקבע ציון משוקלל סופי המורכב מהנוסחה הבאה:

 x 75%ציון הצעה כספית  x 25% +ציון איכות = ציון משוקלל סופי
 11.4.2ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הסופי הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון וכל
שאר ההצעות ידורגו אחריה בהתאם לניקוד המשוקלל הסופי שהם קיבלו.

עמוד  14מתוך 53
מכרז מס'  – 02ST/18החלפת מערכת אחסון נתונים

11.5

בחירת ההצעה הזוכה – הערות כלליות
 11.5.1המכללה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,חלק מההצעה או כל
הצעה שהיא.
 11.5.2במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות ל"עסק בשליטת אישה" ,כהגדרתו
בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים ,תשנ"ב ,1992-ובלבד שהוגשו אישור רו"ח
ותצהיר רלבנטי ,כנדרש עפ"י חוק זה .במקרה ולא תוגש הצעה מטעם "עסק
בשליטת אישה" ,נתון שיקול הדעת המוחלט והבלעדי למזמינה ,לקבוע ,במקרה
של שוויון בהצעות ,האם לערוך הליך התמחרות נוסף ( ,)Best & Finalאו האם
לנקוט באופן אחר על מנת להשיג את מירב היתרונות למזמינה.

 .12תוקף ההצעה
12.1

הצעת המציע תהיה בתוקף בהתאם למועד המפורט בסעיף  2לעיל .לאחר תום תקופה
זו ,אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים ,רשאית המכללה לבקש מן המציעים להאריך את
תוקף הצעותיהם לתקופה נוספת של עד ( 60שישים) יום ובסה"כ ביחד עם התקופה
הראשונה( 150 :מאה וחמישים יום) ,ובמקרה זה יהיה כל מציע רשאי להאריך את תוקף
הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכללה על ביטול הצעתו .בקשה כאמור תשלח ע"י
המכללה בכתב ו/או בדוא"ל.

12.2

הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות ,תשלח למכללה ע"י
המציע ,לידי איש הקשר למכרז זה כאמור בסעיף  8.1לעיל באמצעות דוא"ל לעיל וזאת
בתוך שני ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.

12.3

בהעדר תשובה מן המציע בתוך הזמן האמור ,תראה הצעתו כהצעה שבוטלה ע"י המציע.

12.4

ביטל המציע את הצעתו עפ"י האמור בסעיף  12.1לעיל או עפ"י הדרך הקבועה בסעיף
 12.2לעיל ,לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי המכללה.

 .13זכות העיון במסמכי המכרז
13.1

המציע מצהיר כי ידוע לו שעפ"י תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה
גבוהה) ,תש"ע( 2010-להלן" :התקנות") ,ייתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים
לראות את הצעתו במידה ויזכה.

13.2

במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים
מטעמי סוד מקצועי ו/או מסחרי ,יפרט המציע בהצעתו ,במפורש ,אלו פרטים בהצעתו
חסויים .מציע שלא יציין פרטים אלה ,ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה.
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מובהר בזאת כי ההצעה הכספית על כל מרכיביה התמחירים אינה סוד מסחרי ו/או
מקצועי.
13.3

ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהא של ועדת המכרזים בלבד .ועדת המכרזים
תהא רשאית ,עפ"י שיקול דעתה ,להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה
סוד מקצועי ו/או מסחרי ,והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות חוק חובת המכרזים
ותקנותיו .בהגשת הצעתו ,מסכים ומאשר המציע מראש ,כי אין ולא יהיו לו טענות,
דרישות או תביעות כנגד המכללה בגין כל החלטה בנדון.

13.4

במידה והמציע ציין כי הצעתו ,או חלק ממנה ,מהווה סוד מסחרי ו/או מקצועי ,ברור
ומוסכם על המציע ,כי חלק זה של ההצעה מהווה סוד גם בהצעות של המציעים האחרים,
והמציע לא יטען טענה סותרת בקשר לכך.

13.5

זכות העיון נתונה למציע בהתאם לקבוע בתקנות .לבקשה לעיון כאמור יצורף שיק בנקאי
לפקודת המכללה האקדמית צפת בסך ( ₪ 600לא גובים מע"מ) ,לכיסוי העלות הכרוכה
בכך .עלות סריקה או צילום 50 :אג' לכל עמוד.

 .14התחייבות מציע שיוכרז כזוכה במכרז
לאחר קבלת הודעת הזכייה ,יתבקש המציע הזוכה להמציא למכללה אישור ביטוחים וערבות
ביצוע כדלקמן:
14.1

ערבות בנקאית – המציע הזוכה יעביר למכללה תוך ( 7שבעה) ימי עבודה מקבלת הודעת
הזכייה במכרז ,ערבות בנקאית אוטונומית וצמודה למדד ,לביצוע התחייבויותיו בסך
השווה ל  10%מערך הצעתו הזוכה לא כולל מע"מ ,בנוסח המצורף כנספח ב' להסכם
(להלן" :נוסח ערבות ביצוע ההסכם") .לא יתקבל צילום של הערבות.

14.2

הערבות לביצוע ההסכם תהא בתוקף החל ממועד מכתב הודעת הזכייה במשך כל תקופת
ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המאורכת (ככל שתהיה) ובתוספת ( 90תשעים) יום.

14.3

עריכת ביטוח – המציע הזוכה יעביר למכללה אישור קיום ביטוחים בנוסח המדויק
המפורט בנספח א' להסכם .מובהר בזאת כי הביטוחים יהיו בתוקף לאורן כל תקופת
ההתקשרות עם הספק.

 .15שינוי היקף המכרז או ביטול המכרז
15.1

לא יהיה בעצם פרסום המכרז ,או בקבלת הצעות ,או בבחינתן ,התחייבות כלשהי כלפי
מציע כלשהו ,כל עוד לא ייחתם ע"י המכללה הסכם ההתקשרות (נספח ו').
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15.2

המכללה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו ,או לצאת
למכרז חדש מכל סיבה שהיא ,לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות,
גרעוניות ,תכסיסניות ו/או אינן עומדות בדרישות הסף ו/או המכרז ,ו/או כתוצאה
משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים ,בעיות תקציב וכיוצא באלה.

15.3

נוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין ,מובהר בזאת ,כי המכללה תהא רשאית לבטל את
המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:
 15.3.1ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר
שנראה למכללה כמחיר הוגן וסביר לשירותים המבוקשים.
 15.3.2יש בסיס סביר להניח שהמציעים ,כולם או חלקם ,תיאמו הצעות מחיר ו/או
פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.

15.4

החליטה המכללה על ביטול המכרז או על שינוי היקפו מכל סיבה שהיא ,לא תהא למי
מהמציעים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המכללה ו/או כלפי מי
מטעמה.

 .16בחירת כשיר שני
16.1

המכללה  ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,תהיה רשאית לבחור במציע אשר הצעתו דורגה
במקום שני (להלן" :הכשיר השני").

16.2

אם לא יעמוד הזוכה בדרישות המכרז ו/או ינהג שלא בתום לב ו/או ההתקשרות עמו לא
תצא לפועל או לא תעלה יפה מכל סיבה שהיא ,רשאית המכללה בתקופה שתחילתה
מיום חתימתה על הסכם ההתקשרות עם הזוכה ועד תום ( 12שנים עשר) חודשים (או
תקופה אחרת בהתאם להחלטת ועדת המכרזים) ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,להתקשר
עם הכשיר השני ,בהתאם לתנאי המכרז ,להסכם ההתקשרות ולהצעתו של הכשיר השני,
במקום עם המציע הזוכה.

16.3

היה והחליטה כך המכללה  ,תפנה אל הכשיר השני וזה מתחייב לענות לפניית המכללה
תוך ( 5חמישה) ימי עבודה ולהודיעה על הסכמתו להיכנס לנעלי המציע הזוכה בכל הנוגע
למכרז על כל תנאיו ,דרישותיו וחלקיו.

 .17עדיפות בין מסמכים
17.1

מסמכי המכרז יתפרשו ,ככל הניתן ,כמקשה אחת וכמשלימים זה את זה.

17.2

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין האמור בנספח א' למכרז,
תינתן עדיפות לנספח א' .בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין
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נספחי המכרז ,תינתן עדיפות למסמכי המכרז .בכל מקרה אחר ,תכריע המכללה באופן
סופי.
17.3

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במודעה אשר פורסמה בעיתונות ו/או
במסמכי המכרז המצויים בידי מי מהמציעים לבין מסמכי המכרז בנוסחם המעודכן
האחרון הקיימים באתר האינטרנט ,יגברו האחרונים.

 .18הוראות נוספות
18.1

מובהר בזאת ,כי המכללה אינה מתחייבת בכל אופן שהוא ,להזמין מהמציע/ים
הזוכה/ים שירותים בהיקף כלשהו ,וכי המכללה זכאית להזמין את השירותים ,חלקם
או כולם מכל ספק אחר ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ועפ"י צרכיה .בהגשת הצעה למכרז
זה ,מוותר המציע באופן סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך לרבות מקרים
בהם לא יוזמנו שירותים בכלל.

18.2

המידע המסופק למציעים ע"י המכללה במסגרת מכרז זה הינו בהתאם לידיעתה
והערכתה של המכללה במועד פרסום המכרז .יחד עם זאת ,ככל שנמסרו בו נתונים
כמותיים ,המידע הינו בגדר הערכה ו/או אומדנה בלבד ואין המכללה מתחייבת למלוא
הנתונים הכמותיים האמורים ,לא בעת עריכת המכרז ולא בתקופת ההתקשרות.

18.3

המציע אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות ,וכל מידע רלבנטי הקשור
למכרז ,לרבות הדינים הרלבנטיים ,ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים ולפרטים
כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או מצג שווא ו/או אי התאמה.

18.4

האחריות הכוללת לבדיקת המידע הינה של המציע בלבד .לפיכך ,כל הסתמכות של
המציע על מידע שנמסר או יימסר לידיו ע"י המכללה במהלך המכרז ,הינה באחריות
המציע בלבד .מובהר ,כי המכללה לא תישא באחריות לכל סוג של נזק ,אובדן ו/או הפסד
שייגרם למי מהמציעים ו/או למי מטעמו עקב הסתמכות על מידע כאמור ,במישרין ו/או
בעקיפין ,ולא תהיה למציע טענה כי המידע שנמסר לו ע"י המכללה היה חסר ו/או מטעה.

18.5

ועדת המכרזים תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו
מסמך ,אישור ,היתר ,רישיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה ,להשלים את המצאת
הנ"ל למכללה תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה ,ובלבד שכל מסמך ,אישור ,היתר,
רישיון או כל נייר אחר ,כאמור ,יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע
במכרז זה להגשת ההצעות .לא צרף המציע מסמך כלשהו על אף שנתבקש לעשות כן ע"י
המכללה לשם השלמת הצעתו ,תהיה המכללה רשאית לפסול את הצעתו.

18.6

למכללה שמורה הזכות לפנות במהלך בדיקת והערכת ההצעות אל המציע ,בכדי לקבל
הבהרות ו/או השלמות להצעתו ,ו/או בכדי להסיר אי-בהירויות אשר עלולות להתעורר
בבדיקת ההצעות .כל פניה תיעשה בכפוף להוראות חוק חובת המכרזים והתקנות מכוחו.
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18.7

בסמכותה של ועדת המכרזים לפסול את הצעת המציע אשר לא השלים את הפרטים
הנדרשים בקשר עם הצעתו או אשר לא התייצב לשימוע בפני ועדת המכרזים ,במועדים
אותם קבעה המכללה.

18.8

המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ובכלל זה הסכם ההתקשרות ,להוסיף
עליהם ו/או למחוק מהם ,להסתייג ו/או לשנות מן האמור במסמכי המכרז ו/או להתנות
עליהם ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת שהיא .עם הזוכה
במכרז ייחתם הסכם בנוסח המצורף כנספח ו' ,ללא הסתייגות.

18.9

כל שינוי ותוספת במסמכי המכרז וכל הסתייגות לגביהם ,אשר המציע לא התבקש
במפורש להוסיף ,בין אם נעשו באמצעות תוספת בגוף המסמכים ו/או במכתב לוואי ו/או
בכל דרך אחרת ,לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה או בעת ההתקשרות על פיה ,כאילו
לא נכתבו ,ואף עלולים לגרום לפסילתה של ההצעה ,עפ"י שיקול דעת המכללה.

 18.10על אף האמור בסעיף  18.9לעיל ,ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעה שמולאה
בסטייה מההוראות המפורטות בסעיף זה לעיל ,אם שוכנעה ,כי על אף הסטייה ,ההצעה
תואמת את דרישות המכרז ,היא ברורה וחד משמעית וכי הסטייה כאמור נעשתה בתום
לב.
 18.11התברר למכללה ,בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת ,כי הצהרה מהצהרות המציע
ו/או מצג אחר שהציג המציע כלפי המכללה במסגרת הצעתו ,אינם נכונים ,מלאים ו/או
מדויקים ,רשאית היא לפסול את ההצעה ,ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה – לבטל את
הזכייה.
 18.12ניסיון קודם  -המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר
עם המכללה ,כספק שירותים ,ונמצא כי לא עמד בסטנדרטים של השירות הנדרש ,או
שנמצא כי קיימת בעיה באמינותו או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב
עבודתו ,או לחלופין ,מציע אשר הגיש הצעה למכרז קודם של המכללה ונמצא כי הגיש
הצעה ו/או הצהרה שקרית .במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה
לפני מתן ההחלטה הסופית ,וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה.
 18.13המכללה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה ו/או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו
במכרז זה ,ו/או בשל אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר .המציע יישא בעצמו
ועל חשבונו בהוצאות ההשתתפות במכרז והכנת ההצעה והגשתה ,ובכל מקרה ,לא יהיה
זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת המכללה בגין הוצאות אלה ,לרבות במקרה של ביטול
המכרז ,פסילת הצעת המציע ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה לפיצוי ו/או שיפוי מאת
המכללה בשל האמור לעיל או כל חלק ממנו.
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 18.14מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של המכללה ושל חב' אופטימייז סולושנס בע"מ,
אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד .אין לעשות במסמכי המכרז שימוש
שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.
 18.15סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או
הקשורים למכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בנצרת.
 18.16הודעות תשלחנה בפקסימיליה או בדוא"ל ,עפ"י הנתונים שנמסרו למכללה ע"י המציע.

ב ב ר כ ה,
שמואל הר-נוי
מנכ"ל ויו"ר ועדת מכרזים
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מכרז מס' 02ST/18

נספח א'  -מפרט תכולת המערכת הנדרשת
 .1רקע:
1.1

ברשות המכללה כיום מערכת של חברת  EMCמדגם  VNX5600באתר הראשי ובאתר
ה DR-מערכת  ,CX4-480המערכת המוצעת תענה על כל הדרישות המפורטות במסמך זה.

1.2

בהמשך לאמור בס"ק  - 1.1נדרש להציע שתי מערכות חדשות בתצורת Active/Active
מלא בין שני האתרים ללא גריעת ביצועים.

1.3

הצעת המחיר תכלול את כל המרכיבים הנדרשים להקמת הפתרון ,הפעלתו ועמידה מלאה
בכל דרישות המכרז ,לרבות תכנון ,הובלה ,הקמה ,הטמעה ,אינטגרציה ,רישיונות תוכנה,
חומרה ,וכן אחריות ,שירות ותחזוקה באתר ע"י המציע הזוכה ו/או ע"י יצרן המערכת לפי
בחירת המכללה בלבד (ישים במידה והיצרן המערכת נותן שירותים באופן ישיר בארץ)
וזאת לתקופה של  36חודשים ב  SLAשל  7x4x24לרבות תקלות חומרה ,תוכנה ועדכון
גרסאות.

1.4

הנפח הראשוני הנדרש הינו  50TBנטו לטובת נתונים ומידע ,לא כולל טכנולוגיות דחיסה
מטמון וכדומה.

1.5

הזוכה מתחייב לספק את כל מוצריו על פי מכרז זה ,באותם אחוזי ההנחה שנקבעו
בהצעתו הזוכה וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות.

1.6

המערכות ישמשו תשתית מרכזית לאחסון לשרתים פיזיים ווירטואליים מבוססי
 Unix ,Windowsו ,Linux -על המערכת להיות אחודה ( )unifiedולתמוך כברירת מחדל
בסביבת  SANובסביבת .NAS

1.7

הספק יהיה אחראי להקמה ותחזוקה של המערכת מקצה לקצה כולל כל ההתאמות
והשילובים הנדרשים על מנת לעמוד בדרישות המפורטות במפרט הטכני וביתר מסמכי
המכרז.

1.8

בסיום הפרויקט תועברנה המערכות לתפעול שוטף של עובדי המכללה ותינתן הדרכה
מלאה ותיק פרויקט מלא הכולל בין היתר נהלי עבודה למקרי התאוששות ושחזורי
נתונים.
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1.9

הפרויקט נועד לתת פתרון ארגוני אחיד לנושאי אחסון ו DR-המידע לשרתי ה,Windows -
 Linuxו ,Unix -חלקם פיזיים וחלקם וירטואליים כולל סיבבה אפליקטיבית
( )Application Awareללא תוספת תשלום.

 1.10המערכות הכלולות בפתרון תתבססנה על סטנדרטים מובילים בתחום ,תבנינה בצורה
מודולארית ופתוחה ותהינה בעלות שרידות גבוהה .השרידות צריכה להתקיים בכל אחד
ממרכיבי המערכות ובסך כל הפתרון ללא נקודת כשל בודדת.
 1.11רוב מערכות המחשוב של המכללה פועלות על שרתים הממוקמים באתר הראשי ,כאשר
לחלק מהמערכות יש גם שרתי גיבוי באתר המשני .בנוסף ישנן מספר מערכות Production
אשר רצות רק על שרתים באתר המשני.
 1.12הפתרון המוצע יאפשר :לתפעל מכל אחד מחדרי המחשב (הראשי והמשני) ,את מערכות
האחסון בשניהם .לתמוך במעבר "שקוף" לעבודה בחירום באתר הגיבוי ,כאשר התפעול
יהיה רק מאתר הגיבוי ויאפשר שחזור מידע שגובה למערכות באתר הראשי .כל זה
באמצעות כלים אינטגרטיביים של מערכת האחסון.
 1.13המכללה אמורה להפעיל מרכז סימולציה רפואי המצריך עבודה עם ,Real Time Streams
חשוב שהפתרון הכולל לא יגרום ל Latency Measures -בשידורי הווידאו.
 1.14יתכנו בעתיד שינויים במיקום הפיזי של אתרי חדר המחשב ,אך הפונקציונאליות הנ"ל
של האתרים וביניהם (הראשי והגיבוי) תשמר גם אז.
 .2יעדים עיקריים ()M
2.1

החלפת מערכות האחסון בשני האתרים במכללה תאפשר להשיג את המטרות העיקריות
הבאות:
 2.1.1הגדלת נפחי וביצועי מערכות האחסון המרכזית והמשנית ,בהתאם לצורכי
המכללה העדכניים.
 2.1.2יכולת ביצוע  Active/Activeבמינימום מורכבות ועלויות.
 2.1.3יכולת ביצוע שחזורים מהירים יותר.
 2.1.4מתן מענה מלא לצרכי שחזור לכל המידע הנמצא בשרתי המכללה ( Windows,
)Linux, VMware, Exchange
 2.1.5העלאת זמינות המערכות ,באמצעות אספקת תשתית אחסון בזמינות גבוהה
וביתירות מלאה.
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 2.1.6לאפשר גמישות תפעולית בניהול האחסון ,ויכולת להיענות בזריזות לדרישות
להקצאת שטחים ולחיבור שרתים נוספים.
 2.1.7להוות תשתית ליישום  DRPלאפליקציות ,ע"י מתן כלים הכלולים בפתרון לשכפול
נתונים (סינכרוני ואסינכרוני ומימוש עבודה במודל  )Active-Activeבין האתרים
הראשי והמשני וזאת באמצעות הכלים של מערכת האחסון.
 2.1.8לאפשר מעקב אחר צריכת הביצועים באחסון ואיתור צווארי בקבוק באחסון
ובגישה לאחסון ,כולל הגדרת מערכת והתראות לתרחישים מסוימים שיוגדרו
מראש.
 2.1.9יכולת ניהול בצורה אופטימאלית את משאבי האחסון בממשק ידידותי המרכז
בתוכו את כל השירותים שניתן לנהל במערכות האחסון.
 2.1.10עמידה בדרישות אבטחת המידע ומידור בין המערכות השונות ,כולל יכולת הגדרת
הרשאות גישה בהתאם לצורך ובהתאם לדרישות המכרז.
 2.1.11התאוששות מהירה מתקלות המחייבות שחזור מידע עדכני (לדוגמא :מחיקת מידע,
שחזור שרת מלא לרבות מערכת ההפעלה ,כשל לוגי בcorruption ,File system -
של נתונים ב ,DB -באמצעות הכלים המובנים של מערך האחסון המוצע.
 2.1.12יכולת שחזור מידע היסטורי – בין אם מידע ממסדי נתונים  ,SQL Serverו-
 Exchangeאו שרתים מלאים.
 2.1.13יכולת שחזור מידע באתר הגיבוי מתוך גיבויים של האתר הראשי במקרה של אסון
באתר הראשי ואי-זמינות מערכת הגיבוי והמידע באתר הראשי עד  90ימים אחורה.
 2.1.14המערכות מתוכננות לשרת את המכללה למשך  6שנים לפחות ממועד מתן אישורה
של המכללה לקבלת המערכת.
 2.1.15המוצרים המוצעים יעמדו בכל דרישות הסף שנקבעו במכרז ,בנוסף לעמידתם
בדרישות מפרט זה .על המציע להתייחס בהצעתו המקצועית לעמידת הפתרון
המוצע על ידו בתנאי הסף.
 2.1.16כל המוצרים הכלולים במענה יהיו עדכניים כלומר מהדור או הסדרה האחרונה
המסופקת ע"י היצרן.
 2.1.17הפתרון בכללותו ייבנה ללא נקודות כשל בודדות (.)No Single point of Failure
 2.1.18מערכת או מערכות האחסון יופעלו ברמת זמינות של .99.999%
2.2

תמיכה במצב הקיים:
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 2.2.1הפתרון המוצע יאפשר לתת מענה לאחסון עבור כל השרתים ותוכנות התשתית ללא
כל שינוי בחומרה (יעשה שימוש ב HBA -וציודי תקשורת קיימים ו.)UCS-
 2.2.2יש לכלול מערכת ניהול אחת מרכזית לניהול ,תפעול ותחזוקה שוטפת של שתי
מערכות האחסון הכלולות כחלק מהפתרון שיוצע ,לרבות ניהול מגוון הטכנולוגיות
כמפורט בהמשך.
 2.2.3אם בכל זאת נדרש שינוי בחומרה קיימת ,על המציע לכלול שינויים אלה בהצעתו
המקצועית ולתמחר אותם בטופס הצעת המחיר למכרז.
2.3

יכולת גידול והרחבה:
 2.3.1על הפתרון המוצע להיות בעל יכולת גידול והרחבה מובנית בהיבטים של ,נפח
אחסון מרכזי ,וביצועים ללא שדרוג הבקרים או כל רכיב חומרה או תוכנה אחר.
 2.3.2על המציע לתאר כיצד הוא עומד בדרישות יכולת ההרחבה ,ובמידה וההצעה
מאפשרת הרחבה מעבר לנדרש ,יש לציין זאת בחוברת נפרדת אשר תכתב ע"י
המציע ותצורף לנספח ה'.
 2.3.3יש לציין ברמת כל דרישה ,בסעיף המתאים את המגבלות הקיימות בהצעה,
לדוגמא :יכולת גידול במרכיבי החומרה ,רישוי (לכמה ניתן להגדיל במסגרת
הרישוי המוצע) ,צווארי הבקבוק בעומסים.

 .3סביבה קיימת
3.1

מערכות אחסון קיימות:
 3.1.1במכללה קיימות כיום שתי מערכות אחסון של חברת  EMCכאשר כמות וסוגי
הדיסקים זהים בשתי המערכות.
 3.1.2שתי המערכות מסונכרנות בזמן אמת בשיטות סנכרון שונות המאפשרות לגשת
לנתונים ולהפעיל שרתים בכול אתר ובכול זמן.

3.2

מערכות תקשורת ו:SAN-
 3.2.1במכללה מותקנים ציודי תקשורת של חברת  Ciscoבקצבים של עד 10Gb
המשמשים את מערכות האחסון והשרתים.
 3.2.2בשדרה קיימים שני מתגי  Cisco Nexusשמאחדים את סביבת הSAN-
בפרוטוקולים כדוגמת  FC ,FcOEו iSCSI-וזאת תוך שימוש במתגי  Accessאו
גישה ישירה.
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 3.2.3במכללה קיימים שרתים פיזיים מסוג  Cisco UCS B200 M3/M4ווירטואליים
בסביבת  ,VMwareהשרתים הפיזיים מחוברים באמצעות ממשקי FC, Ethernet
).and CNA(FCoE
 3.2.4סביבת התקשורת נשענת עם שני מתגים Cisco 6509E
 .4דרישות טכנולוגיות מהפתרון המוצע (.)M
4.1

ארכיטקטורה
 4.1.1על מערכת או מערכות האחסון המוצעות להיות אחודות ( )unifiedולתמוך בסביבת
 SANו  NASדרך ממשק ניהול אחיד.
 4.1.2על המערכת לתמוך בעבודה של  Active/Activeמלא ,כך שניתן לעבוד בשתי
מכונות האחסון בו זמנית ובתרחיש כשל באחד מהאתרים תמשך מלוא
פונקציונאליות המערכות ללא מעורבות מפעיל .
 4.1.3מערכת האחסון צריכה לתמוך ( Scale up/outהרחבת המערכת בצורה פשוטה,
בקרים וכדומה)
 4.1.4במערכת האחסון לא יהיו נקודות כשל בודדות לרבות ברכיבי הניהול המרכזיים כך
שכשל מלא של רכיב בודד במערכת לא יגרום להפסקת השירות.
 4.1.5הפתרון יכלול יכולת חזרה אחורה ( )snapshotsבאופן שלא תדרוס את קודמותיה
(הסנאפים לא יהיו תלויים זה בזה).
 4.1.6יינתנו נקודות זכות למספר שנות אחריות לדיסקים שבמערכת האחסון (ראה
"ניקוד איכות" סעיף  11.3למכרז)
 4.1.7המערכת המוצעת תכלול את כל חבילות התוכנה המוצעות בעבור פתרון האחסון
לרבות  snapshotsאפליקטיביים ורפליקציה לאתר .DR
 4.1.8המערכת צריכה לתמוך לכל הפחות בסוגי תצורות ה RAID-הבאות:
RAID-5/6/10
4.1.9

תצורת רפליקציה מינימליות נתמכות סינכרוני ואסינכרוני.

 4.1.10רצוי שהעותקים המקומיים של המידע ) (Clone / Snapshotיוכלו להיות מוגנים
בדיסקים שונים ו/או בתצורות  RAIDשונות מדיסק המקור.
 4.1.11המערכת תאפשר גידול באמצעות תוספת מגירות ודיסקים תוך כדי עבודה וללא
השבתה.
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 4.1.12הפתרון יכלול ממשק ניהול המאפשר בין היתר ניהול שוטף של נפחי האחסון
) ,(NAS / SANאפשרות לאיסוף נתוני ביצועים ברמת  SANוIOPS, ( NAS -
 )Throughput, Response Timeויכולת לניהול המערכת הראשית והמשנית תחת
אותו ממשק.
 4.1.13עלויות הרישוי למערכות הניהול יהיו כלולות בעלויות החומרה המוצעות .מחירי
גידול והרחבות במערכת האחסון ,יכללו את כל העלויות במרכיבים נלווים לרבות
מערכת הניהול.
4.2

דרישות המערכת המוצעת
4.2.1

מערכת האחסון המוצעת תכיל נפח זיכרון מטמון של לפחות .64GB

4.2.2

כל הדיסקים יהיו מסוג .SSD

4.2.3

נפח הדיסקים המבוקש ( )USABLEהינו  50טרה נטו ללא הפעלת שימוש
בטכנולוגית דחיסת מידע כפי צוין לעיל

4.2.4

בכל מקרה לא ייגרם אובדן מידע כתוצאה מכשל חומרתי או הפסקת חשמל.

4.2.5

המערכת צריכה לכלול לפחות  4פורטים מסוג  2( FCOEלכול בקר) במהירות של
 10גיגה ופורטים של  FCבמהירות של  16גיגה על המערכת להיות מסופקת כאשר
היא כוללת מחברים וכבלים הדרושים לחיבור המערכת לתשתיות הקיימות.

4.2.6

דיסקים פיזיים:
על מערכת האחסון לתמוך בסוגי הדיסקים הבאים:

4.2.7

4.2.6.1

לכל הפחות ב ,SSD-אך ניתן כי תתמוך גם בדיסקים מסוגים נוספים.

4.2.6.2

המציע יפרט את תצורת הדיסקים המוצעת במערכת (לרבות סוג הדיסק
וכמות מכל אחד מהסוגים ותצורת ה RAID -המוצעת).

עותקים בתצורת Application Aware
4.2.7.1

הפתרון המוצע יכלול את כל מרכיבי הרישוי והחומרה הנדרשים על מנת
לספק עותקי  Clone ,Snapshotורפליקציה סינכרונית ואסינכרונית
מתוזמנת ללא מגבלת כמות שרתים ו/או מופעים  /בסיסי נתונים עבור
המערכות הבאות:
 Microsoft Exchange 4.2.7.1.1בגרסאות 2010/2013/2016
 Microsoft SQL 4.2.7.1.2בגרסאות 2005/2008/2012/2016
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 VMWare 4.2.7.1.3בגרסה  5ומעלה
Microsoft Hyper-V 4.2.7.1.4
4.2.7.2

4.2.8

4.2.9

לאורך כל תקופת ההתקשרות ,לרבות תקופות התחזוקה (ככל
שתמומשנה) ,הספק ישדרג ,על חשבונו ,את המערכות שיותקנו במכללה
לתמיכה בגרסאות חדשות של המערכות המפורטות בסעיף שגיאה! מקור
ההפניה לא נמצא 4.2.7.1.לא יאוחר מחצי שנה לאחר שחרור השדרוג ע"י
יצרני המערכות הכלולות בפתרון.

מערכות קבצים – NAS
4.2.8.1

מערכת האחסון תתמוך בהגדלה של מערכות הקבצים ללא הפסקת
השירות.

4.2.8.2

בעליית המערכת ,בדיקות אלו לא יארכו יותר מ 15-דקות.

4.2.8.3

מערכת האחסון תתמוך במערכות קבצים בנפח  15TBלפחות.

4.2.8.4

מערכת האחסון תתמוך בעותקי  Snapshotעבור כל .File system

פרוטוקולים נתמכים ע"י מערכת האחסון
4.2.9.1

4.2.9.2

הפתרון המוצע יתמוך בפרוטוקולים הבאים ללא מגבלת כמות או נפח
אחסון:
4.2.9.1.1

 – )windows file services( CIFSלרבות קישור לActive -
Directory

4.2.9.1.2

 (Linux/Unix file services( – NFSלרבות קישור לNIS -

4.2.9.1.3

iSCSI

4.2.9.1.4

Fiber-Channel

4.2.9.1.5

FCOE

המערכת תכלול תמיכה בהגדרת מספר  CIFS / NFS Serversעל מערכת
ה.NAS-

 4.2.10דיסקים לוגיים ()SAN
 4.2.10.1המערכת תאפשר ביצוע הפעולות הבאות עבור כל סוג של דיסק לוגי:
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 4.2.10.1.1יצירת העתק מלא מקומי ).(Clone
 4.2.10.1.2יצירת העתק  Snapshotמקומי.
 4.2.10.1.3יצירת העתק מרוחק מלא.
 4.2.10.2המערכת תכלול את הרישוי והחומרה הנדרשים לביצוע עותקים
מרוחקים של דיסקים לוגיים על-גבי תשתית  IPבתצורה סינכרונית
ואסינכרונית.
 4.2.10.3הדיסקים הלוגיים ייראו למערכת ההפעלה ככוננים פיזיים המחוברים
לשרת.
 4.2.10.4מערכת האחסון תתמוך בדיסקים לוגיים בנפח  2TBלכל הפחות.
 4.2.10.5מערכת האחסון תתמוך בהקצאה רזה ) (Thin Provisioningשל דיסקים
לוגיים.
 4.2.10.6המציע יציין בהצעתו תמיכה ביכולות דחיסת מידע של המערכת
לדיסקים לוגיים (כגון  )Compression, Dedupבמינימום פגיעה
בביצועי המערכת.
 4.2.10.7מערכת האחסון תתמוך בהגדלת דיסקים לוגיים ללא הפסקת שירות.
 4.2.10.8מערכת האחסון תאפשר יצירה ומחיקה של דיסקים לוגיים ללא הפסקת
שירות.
 4.2.10.9מערכת האחסון תתמוך בחיבור כל השרתים הקיימים לאחסון ,במידה
ונדרש שדרוג גרסה ) (Firmware / Driverאו החלפת בקר – HBAהספק
יבצע זאת על חשבונו וללא תוספת תמורה מצד המכללה.

 4.2.11עותקים מקומיים
 4.2.11.1המערכת תכלול מנגנון תזמון מובנה עבור עותקי ה Snapshot -בסביבת
ה SAN-וה NAS-ואותם המערכת המוצעת תאחסן עם יכולת לחזור עד
 90ימים אחורה.
 4.2.11.2המערכת תכלול מנגנון מובנה למחיקה אוטומטית של עותקי Snapshot
עפ"י מדיניות מוגדרת מראש של מספר עותקים ,גיל העותקים או נפח
העותקים.
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 4.2.11.3המערכת תאפשר שחזור של מערכת קבצים ו/או דיסק לוגי מתוך אחד
מעותקי ה Snapshot -לנקודה בזמן באופן מידי.
 4.2.11.4המערכת תאפשר גישה של משתמשי הקצה לעותקי הSnapshot -
בסביבת ה NAS-ללא התערבות מנהל האחסון.
 4.2.11.5המערכת תאפשר מיפוי אוטומטי או ידני של עותקי הSnapshot -
בסביבת ה SAN-לשרת המקורי או לשרת חלופי לצורך גיבוי.
 4.2.11.6המערכת תאפשר יצירת עותק קריאה/כתיבה של  Snapshotומיפוי
אוטומטי או ידני לשרת המקורי או לשרת חלופי לצורך שכפול סביבות.
 4.2.11.7המערכת תכלול רישוי ללא הגבלה לתהליכי Application SNAP
 Awareעבור המערכות שצוינו בסעיף 4.2.7.1
 4.2.11.8הרישוי הכלול של  Application Awareלעיל יהיה עבור כל גרסאות
המוצרים (הקיימים והעתידיים).
 4.2.11.9יכולות בסביבה וירטואלית
 4.2.11.10התממשקות מלאה באמצעות  Plug-inלסביבת  VMwareולvCenter -
עבור ניהול והקצאת נפחים ,גיבוי מכונות וירטואליות.
 4.2.11.11תמיכה בקישוריות עם  VMwareבמנגנוני  VAAIו – VASA
בהתממשקות מלאה ,על הספק המציע לצרף אישור רשמי של VMware
על עמידתי בתנאי זה.
 .5מימוש
5.1

הגורמים המעורבים
המציע יפרט המידע להלן ,ויצרף הצהרה חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם החברה
המאשר:
5.1.1

תיאור מילולי ובתרשים את המבנה הארגוני של קבוצת התמיכה במארזי האחסון
והגיבוי.

5.1.2

פרוט הסמכות הרלוונטיות של הצוות הטכני אשר יועמד לטובת העבודה במכללה.
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5.2

הקמה-מימוש הפתרון
הזוכה יהיה אחראי על הפעלתם של כל הגורמים החיצוניים שיעורבו על ידו כולל הפעלת
קבלני משנה .הזוכה יהיה אחראי על כל מהלך ההתקנות עד לסיומן המוצלח של בדיקות
הקבלה ע"י המזמין או מי מטעמו.
5.2.1

מנהל הפעילות:
מנהל הפעילות מטעם המזמין יתאם את מהלך העבודה ,עד להפעלתן המוצלחת
של הפתרון .בנוסף ,הזוכה יידרש למנות מנהל פעילות מטעמו ,שירכז את כל
ציוותי העבודה החיצוניים שישתתפו בהקמה ובהטמעת הפתרון מנהל הפעילות
מטעם הזוכה יהיה גם האחראי היחיד בעיני המשרד בנושא תיאומים כלשהם
שידרשו עם קבלני המשנה השונים שיופעלו.

5.2.2

הגורם המבצע:
הגורם המבצע הינו הזוכה שיהיה אחראי על:

5.3

5.2.2.1

תכנון הפתרון והתאמתו לצורכי המזמין.

5.2.2.2

התקנת כל רכיבי החומרה התוכנה ו/או רכיבים נוספים והגדרתם ,אשר
הוצעו ע"י הזוכה.

5.2.2.3

בדיקת הפתרון על כל מרכיביו.

5.2.2.4

הדרכה והטמעה.

משימות ותוכנית עבודה למימוש הפתרון
5.3.1

באחריות הזוכה לספק ,להתקין ,להדריך ולהטמיע את כל הפתרון מקצה לקצה
כמפורט להלן:

5.3.2

אספקה והתקנת כל מרכיבי הפתרון ,לרבות:

5.3.3

5.3.2.1

מארז אחסון  +תוכנת ניהול.

5.3.2.2

מארז גיבוי  +כונני גיבוי.

בדיקות הפתרון.
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5.3.4

הטמעת מרכיבי ותהליכי תפעול הפתרון ,לרבות:
5.3.4.1

הטמעת גיבוי יומי באמצעות .SNAP

5.3.4.2

הטמעת רפליקציה בין מארזי האחסון והגיבוי.

5.3.4.3

הטמעת מערך הגיבוי עם תוכנת הגיבוי הקיימת.

5.3.5

הדרכת גורמי התפעול והרשות ,לתפעול ותחזוקה שוטפים של הפתרון.

5.3.6

תכנית עבודה:
המציע יצרף בתוך  15יום ממועד הודעת הזכייה ,תכנית עבודה מפורטת להשלמת
התקנת הפתרון ,אשר תכלול אבני דרך מרכזיות להלן;

5.4

5.3.6.1

קבלת הזמנת רכש – . N

5.3.6.2

הגשת תכנית עבודה מפורטת .15 +N -

5.3.6.3

גמר אספקה והתקנה  60 +ּNיום.

5.3.6.4

גמר הדרכה  70 +Nיום.

5.3.6.5

 75 + Nיום.
גמר הטמעת הפתרון לשביעות המכללה ּ

שירות ותחזוקה
5.4.1

5.4.2

מוקד שרות
5.4.1.1

על המציע לפרט את אופן פעילות מוקד השרות הקיים ()HELP DESK
כולל שעות הפעילות וימי הפעילות וזמן המתנה ממוצע למענה.

5.4.1.2

המציע יידרש להקצות איש סיוע טכני בכיר למענה טלפוני שיעמוד
לרשות אנשי המזמין.

הגדרות התקלות וזמני טיפול
5.4.2.1

הלקוח יגדיר את חומרת התקלה בעת פתיחת התקלה מול מוקד
השירות.

5.4.2.2

תקלה קריטית  -תקלה המשביתה את מארז האחסון

5.4.2.3

תקלה רגילה  -תקלה שאינה משביתה את מארז האחסון ו/או מרכיבי
הפתרון
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זמני טיפול בתקלות :
התחלת עבודה

הערות

אירוע

תקלה
קריטית

 4שעות מפתיחת התקלה.

תוך עבודה רציפה
עד לפתרון
התקלה

תקלה
רגילה/שדרוג

באותו יום עסקים ,במידה
ונפתחה עד .16:00

עבודה רציפה
בשעות הפעילות
של המזמין

למחרת ,במידה ונפתחה
אחרי 16:00

5.4.3

5.4.4

טיפול מונע:
5.4.3.1

יבוצע טיפול מונע לפי הוראות יצרן וזאת במסגרת תקופת האחריות.

5.4.3.2

אחת לשנה תבוצע ביקורת באתר לאיתור יזום של תקלות.

דיאגנוסטיקה מרחוק
על המציע לתאר את הפתרון המוצע בהפעלת דיאגנוסטיקה מרחוק עבור תיקון
התקלה ומשמעותו בקיצור תיקון זמן התקלה  -הפעלת הפתרון (דיאגנוסטיקה
מרחוק) תהיה על פי ובתיאום עם נהלי אבטחת המידע של המזמין.

5.5

תיעוד
הזוכה יספק למכללה תיק תיעוד הכולל:

5.6

5.5.1

תיעוד תפעול ותחזוקה של כל מרכיבי הפתרון.

5.5.2

נוהלי תחזוקה וטיפול מונע.

5.5.3

פרטי נותן השרות לכל מרכיב בפתרון

הדרכה והטמעה
5.6.1

תכנית הדרכה – המציע הזוכה יידרש לצרף תכנית הדרכות והכשרות .תכני
ההדרכה וההכשרות יקבעו במשותף עם המכללה ובאישורה.

5.6.2

ביצוע הדרכה הכוללת:
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5.7

5.6.2.1

הדרכה בתפעול הפתרון לרבות הפעלת מארז האחסון ומערך הגיבויים
 -סה"כ  2ימים באתר המזמין.

5.6.2.2

הדרכה בתפעול תוכנת הניהול והבקרה – יום הדרכה במכללה.

5.6.2.3

הכרת מערכת הגיבוי והאחסון לגורמי הניהול במערך המחשוב
במכללה – חצי יום הדרכה במכללה.

מבחני קבלה
מבחני הקבלה יכללו:

5.8

5.7.1

בדיקת ההתקנה המכנית.

5.7.2

בדיקת פעילות הציוד.

5.7.3

בדיקת מנגנוני גיבוי ושרידות.

5.7.4

בדיקות תחת עומס.

5.7.5

בדיקת אינטגרציה מלאה עם מערכות המכללה.

5.7.6

תכנית מבדקי הקבלה תוכן ע"י הזוכה ,ותאושר ע"י המזמין .המזמין יהיה רשאי
להוסיף בדיקות נוספות על אלו שיציע הזוכה.

איש קשר
המציע הזוכה יגדיר בארגונו איש קשר מול המכללה שיהווה כתובת לכל עניין הקשור
לאספקת השירותים .כל שינוי בהגדרת איש הקשר יעשה בתיאום ואישור מראש של
המכללה .פרטי איש הקשר החדש יועברו בכתב למשרד במועד הקרוב ביותר הניתן למועד
השינוי.
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 .6עלויות
6.1

על המציע לפרט את הסכומים הנדרשים על ידו לאספקת השירותים נשוא מכרז זה .לא
תתקבל הצעה שלא תכלול את כל שירותי המכרז המפורטים במפרט זה.

6.2

על המציע לציין מחירים אך ורק במקומות המסומנים בנספח ה'( .)2לא ניתן להוסיף שדות
מחיר .הצעה בה יוצעו מחירים לסעיפים שאינם מסומנים בפרק זה תיפסל .על המציע
לתמחר את הצעתו כך שמלוא העלות לאספקת השרות תועמס על סעיפי התמחיר
הקיימים בהצעה.

6.3

המחיר יכלול את כל מרכיבי הפתרון כנדרש במסמכי המכרז ולכל הפחות  3 -שנות
אחריות ותחזוקה.

6.4

ההצעה תכלול מחיר לשנת אחריות נוספת מעבר לתקופת האחריות המוצעת ע"י המציע
(מינימום נדרש –  3שנות אחריות).

6.5

המחיר יכלול התקנה מלאה של כל מרכיבי הפתרון המוצע ,בדיקתו ,הדרכתו והטמעתו
בסביבת הרשות.

6.6

סיום ההתקנה וההטמעה הינם בכפוף לשביעות רצונה של המכללה.

6.7

לאורך כל תקופת ההתקשרות ,המכללה תהיה רשאית לרכוש פריטים נוספים בהתאם
לאחוז הנחה קבוע ממחירון היצרן ,בהתאם להצעת המציע בנספח ה'( )2סעיף .3

6.8

המכללה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחירים
המוצעים לשירותים השונים או לחלק מהשירותים ביחס למהות ההזמנה לקבלת הצעות
ותנאיה.

6.9

הצעת מחיר לא שלמה ו/או מותנית ו/או מסויגת עלולה לפסול את ההצעה על הסף.

6.10

ציוד משומש  -אין להציע רכיב כלשהו משומש או מחודש (.)Refurbished

6.11

כל המחירים יכללו :אספקה ,התקנה ,הטמעה בחצר באתר המכללה ,אחריות יצרן
ותחזוקה (לכל הפחות  3שנים) כאשר תקופת האחריות תחל מיום אישור מעבר מבחני
הקבלה ואישור מנמ"ר המכללה על מעבר מבחני הקבלה.

6.12

אופציות להרחבה – המציע יפרט מחירון נוכחי אופציות עתידיות .ליד כל מחיר מחירון,
יפרט המציע את אחוז ההנחה ממחירון היצרן ,הניתן למכללה לרכישת הפריט .אחוז
הנחה זה יהיה בתוקף לכל משך הסכם ההתקשרות.

עמוד  34מתוך 53
מכרז מס'  – 02ST/18החלפת מערכת אחסון נתונים

מכרז מס' 02ST/18
נספח ב'  -הצהרת המציע
אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז לרבות את החוזה על כל
נספחיו מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
 .1המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה .המציע רשום בישראל עפ"י דין במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי
תאגידים מסוגו.
 .2המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו–  1976והתקנות
מכוחו.
 .3המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה ההסכמים
הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים.
 .4כנגד המציע ומנהליו לא מתנהלות תביעות שעלולות לפגוע בתפקוד כל אחד מהם ככל שהמציע
יזכה במכרז ואף אחד מהם אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק.
 .5לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו של
המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".
 .6המציע הינו משווק מורשה מטעם היצרן ו/או יבואן הציוד הרשמי בישראל של המוצרים
והפתרונות הדרושים במכרז זה ובעל הסמכות הדרושות ליישום הפתרונות המבוקשים במכרז זה.
 .7המציע בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בין השנים  2014-2018במתן שירותים לאספקה והתקנת
פתרונות אחסון וזאת בלפחות ( 5חמישה) ארגונים ו/או מוסדות בישראל בסביבת יצור
( ,)Productionשהיקף האחסון של כל אחד מהם לפחות ( 50TBנטו).
 .8אנו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם ,כי אנו
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז לרבות בחוזה על כל נספחיו ולרבות קבצי השאלות ותשובות
והבהרות המכללה כפי שהועלו לאתר האינטרנט של המכללה .וכי לא נציג כל תביעות או דרישות
המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 .9אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את
ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
 .10אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר וללא תיאום עם משתתפים אחרים.
 .11הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
 .12אנו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב
בינינו לבינכם.
 .13ככל שההצעה מוגשת על ידי תאגיד הרי אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות
הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה והתצהירים ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד
על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
חתימה וחותמת המציע______________________:

מס' עוסק מורשה_______________:

אישור עו"ד
אני ,הח"מ ,_____________________ ,עו"ד ,מ.ר ,____________ .מאשר כי חתימתם יחד /
לחוד (מחק את המיותר) של ה"ה המפורטים להלן ,על מסמכי המכרז ,ההצעה וההסכם המוגשים
במסגרת מכרז מס'  02ST/18עבור המכללה האקדמית צפת ,מחייבת את המציע; וכן ,כי הינם מורשים
מטעם _____________ (שם המציע) לחתום על מסמכים אלה בשם התאגיד ,מכוח החלטת התאגיד
כאמ ור ,שנתקבלה כדין ,על פי זכויות החתימה כאמור לעיל ,וכי הם חתמו על ההצהרה מעלה לאחר
שהבהרתי להם את משמעותה .
__________
תאריך

______________
שם עורך הדין

_________________
חתימה וחותמת
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מכרז מס' 02ST/18
נספח ג'  -תצהיר המציע על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא כדין
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המכללה
(להלן" :הגוף") .אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
החברה מנהלת את פנקסי החשבונות והרישומים שעליה לנהל על פי פקודת מס הכנסה ,התקנות,
הצווים והכללים שהוצאו מכוחה ועל פי חוק מס ערך מוסף ,התקנות ,הצווים והכללים שהוצאו
מכוחו ,כי היא נוהגת לדווח לפקיד שומה על הכנסותיה ולדווח למנהל מס ערך מוסף על העסקאות
אותה היא מבצעת ומצ"ב אישור בר-תוקף מפקיד מורשה ,כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו –  , 1976או מרואה חשבון בקשר לאמור לעיל ,או אישור שהחברה
פטורה מלנהלם.
( .2למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה)



הגוף ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו1976-
(להלן" :בעל זיקה")) לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז -
.1987

 הגוף או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק
עסקאות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1987 -
( .3למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר
משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א-
 1991או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז :1987 -



ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק (להלן:
"מועד ההתקשרות").

 הרשעה האחרונה הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות.
 .4ידוע לי כי לצורכי החוק ,הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום
כ"ה בחשוון התשס"ג ( 31באוקטובר .)2002
 .5זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
________________
שם המצהיר  +חתימה
אישור עו"ד
אני ,הח"מ ,_____________________ ,עו"ד ,מ.ר ,____________ .מאשר כי חתימתם יחד /
לחוד (מחק את המיותר) של ה"ה המפורטים להלן ,על מסמכי המכרז ,ההצעה וההסכם המוגשים
במסגרת מכרז מס'  02ST/18עבור המכללה האקדמית צפת ,מחייבת את המציע; וכן ,כי הינם מורשים
מטעם _____________ (שם המציע) לחתום על מסמכים אלה בשם התאגיד ,מכוח החלטת התאגיד
כאמור ,שנתקבלה כדין ,על פי זכויות החתימה כאמור לעיל ,וכי הם חתמו על ההצהרה מעלה לאחר
שהבהרתי להם את משמעותה .
__________
תאריך

__________
שם עורך הדין

_________________
חתימה וחותמת
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מכרז מס' 02ST/18
נספח ד'  -ערבות הצעה
לכבוד
המכללה האקדמית צפת
רח' ירושלים  ,11צפת
הנדון :ערבות מס' _____________________
לבקשת _____________(המציע במכרז מס'  ,)02ST/18אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום
עד לסך ( ₪ 10,000במילים :עשרת אלפים ש"ח) שיוצמד למדד ,כמפורט להלן מתאריך _________
אשר תדרשו מאת( __________________:להלן" :החייב") בקשר עם מכרז מס'  02ST/18אשר
הוצא ע"י ועבור המכללה האקדמית צפת.
לצרכי ערבות זו המונח "מדד" משמעו :מדד המחירים לצרכן ,הכולל ירקות ופירות ,המתפרסם ע"י
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למחקר כלכלי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני קבלת דרישתכם על
פי ערבות זו (להלן" :מדד התשלום") כי מדד התשלום עלה לעומת המדד הידוע ביום הגשת הצעת
שנת  2018שפורסם ביום _________( ,להלן" :המדד היסודי")
המציע ,דהיינו המדד של חודש
אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי
(להלן" :סכום הערבות המוגדל").
למניעת ספק ,אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו ,לא יחול שינוי בסכום
הערבות.
אנו נשלם לכם מפעם לפעם ,כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל ,תוך  14ימים מתאריך דרישתכם
הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא
שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ו/או אחרת ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור
מאת החייב.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  90יום מיום הוצאתה.
הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק מס' _______ של בנק ____________ שכתובתו:
__________________________.
* דרישה כאמור בערבות זו – תעשה בכתב ו/או באופן שיקבע בהוראות הבנק כפי שיפורטו בגוף
הערבות.
____________________
תאריך

__________________
שמות החותמים

____________________
חתימות וחותמת הבנק
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מכרז מס' 02ST/18
נספח ה'  -טופס הצעה

שם התאגיד המציע(__________________:להלן" :המציע")
 .1כתב הצהרה והתחייבות המציע:
אנו הח"מ רשאים להתחייב ולחתום בשם המציע ,מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן:
 .1.1קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז ובנספחים לו ,ואנו מסכימים לכל האמור בהם
ולכל תנאי ההתקשרות המופרטים בו ובנספחים לו ,ובהתאם לכך אנו מגישים הצעתנו.
 .1.2אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז זה.
 .1.3ידוע לנו כי אין המכללה חייבת בקבלת כל הצעה שתוגש ,כולה או חלקה ,מכל סיבה שהיא.
 .1.4המחירים בהצעה אינם כוללים מע"מ.
 .1.5המחירים בהצעה כוללים אספקה ,התקנה ,הדרכה ,אחריות ושרות לכל הפחות ל  3שנים.
 .1.6הצעתנו זאת בתוקף למשך  90יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה.
__________________
שם מלא

_____________________
חותמת חברה וחתימה

 .2פרטי המציע:
שם החברה ___________________________ :מס' תאגיד________________ :
כתובת למשלוח דואר רשום_________________________________________ :
שם איש קשר למכרז זה _______________________ :תפקיד______________:
דוא"ל של איש הקשר למכרז זה______________________________________ :
טלפון _________________________ :טלפון נייד______________________ :

חותמת וחתימת מורשה חתימה בחברה________________________________ :
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מכרז מס' 02ST/18
נספח ה'()1

רשימת ממליצים

.1

ניסיון :מס' שנות ניסיון בהטמעת מערכת אחסון מעל  50TBנטו בישראל_________ :

.2

רשימת לקוחות:

שם
החברה/מוסד

שם ותאור הפרויקט כולל נפחים

שם איש קשר

טלפון

_______________________
חותמת וחתימת המציע
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מכרז מס' 02ST/18
נספח ה'()2
הצעת מחיר  -מענה למכרז מס' 02ST/18

 .1מס' שנות אחריות:
א .למערכת המוצעת על ידנו במכרז זה ,על כל תכולתה ,ניתנות _______ שנות
אחריות ותחזוקה מלאות ללא תוספת תשלום (מינימום נדרש  3 -שנות אחריות
ותחזוקה).
ב .עלות שנת אחריות למערכת על רכיביה השונים ,מעבר למס' שנות האחריות
המוצעות ע"י המציע בסעיף א' לעיל:
ב .1.עלות שנת אחריות רביעית [ 20נקודות] - _____________:באם כלול בסעיף
א' ,יש לציין בסעיף זה " "₪ 0ויזכה את המציע במלוא הנקודות.
ב .2.עלות שנת אחריות חמישית [ 30נקודות] -____________ :באם כלול בסעיף
א' ,יש לרשום בסעיף זה " "₪ 0ויזכה את המציע במלוא הנקודות.
ב .3.עלות שנת אחריות שישית [ 50נקודות] -_____________ :באם כלול בסעיף
א' ,יש לרשום בסעיף זה " "₪ 0ויזכה את המציע במלוא הנקודות.
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 .2הצעת מחיר לפתרון המוצע:
מחיר ללא מע"מ

מס' רכיב
פתרון אחסון כמפורט בדרישות המכרז
1
כולל  3שנות אחריות ותחזוקה
חבילת  Application Awareכמופרט
2
בדרישות
 3זיכוי בגין מערכת  EMCקיימת
 4רישוי נוסף (במידה ונדרש)
אחר (במידה והפתרון מצריך זאת ולא צוין
5
במפרט)
 6הדרכה עד לשביעות רצון הלקוח
סה"כ עלות

_______________________
חותמת וחתימת המציע
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 .3הצעת מחיר  -אופציות רכישה עתידיות
מחירון רכש אופציונלי נוסף:
מחיר בש"ח או במטבע זר (יש לציין קוד מטבע)
המחירים מטה אינם כוללים מע"מ
פריט

מס'

יצרן
.1

NL-SAS2TB 7200RPM

.2

NL-SAS4TB 7200RPM

.3

NL-SAS6TB 7200RPM

.4

NL-SAS8TB 7200RPM

.5

SSD 1.9TB

.6

SSD 3.8TB

.7

SSD 7.6TB

.8

SSD 15.3TB

.9

מדף עבור דיסקים מכל הסוגים
שפורטו מעלה בכל הגדלים

.10

הרחבה של  4פורטים  FCoEשל
 2( 10Gbpsלכול בקר)

.11

הרחבה של  8פורטים  FCשל
 4( 16Gbpsלכול בקר)

מחיר מחירון

אחוז הנחה
ממחיר
מחירון

מחיר לאחר
הנחה

_______________________
חותמת וחתימת המציע
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מכרז מס' 02ST/18

נספח ו'

הסכם לרכישת פתרון אחסון

עמוד  43מתוך 53
מכרז מס'  – 02ST/18החלפת מערכת אחסון נתונים

הסכם להחלפת מערכת אחסון נתונים
אשר נערך ונחתם בצפת ביום ____ ,בחודש ________ 2018

בין
המכללה האקדמית צפת
מרחוב ירושלים  ,11צפת
ע.ר580362937 .
(להלן" :המכללה")
מצד אחד;
לבין
_______________________________
מרחוב___________________________
ח.פ_____________________ .
(להלן" :הספק")
מצד שני;
הואיל:

והמכללה האקדמית צפת (להלן" :המכללה") פרסמה מכרז מספר 02ST/18
להחלפת מערכת אחסון נתונים (להלן" :הפתרון" ו/או "המערכת") במכללה ,הכול
כמפורט במכרז ובהתאם להסכם זה על כל נספחיו (להלן" :השירותים");

והמכללה בחרה בהצעת הספק כהצעה הזוכה ,ונקבע כי הספק יספק את השירותים
והואיל:
למכללה באתרי המכללה בצפת ,לפי דרישת המכללה ,ויספק למכללה את הפתרון המוצע
כולל תחזוקה מלאה למערכת למשך כל תקופת ההתקשרות והכל במועדים ובתנאים
המפורטים ומוגדרים במסמכים המכרז ונספחיו ובהסכם זה על נספחיו;
והספק מעוניין לספק למכללה את המערכת והשירותים ,והספק מצהיר כי הוא עוסק
והואיל:
בשירותים המבוקשים ,וכי הוא בעל הידע ,הניסיון והמיומנות לביצוע השירותים
במלואם ובמועדם ,הכול כמפורט במכרז על נספחיו ובהסכם זה על כל נספחיו;
לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 .1כללי
.1.1

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.1.2

מסמכי מכרז  02ST/18לרבות ההבהרות/שאלות ותשובות שניתנו במהלך המכרז והועלו
לאתר האינטרנט של המכללה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

.1.3

המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:
נספח א – אישור קיום ביטוחים.
נספח ב  -ערבות ביצוע.

.1.4

הספק הינו משווק מורשה מטעם היצרן ו/או יבואן הציוד הרשמי בישראל של המוצרים
והפתרונות הדרושים במכרז זה ובעל ההסמכות הדרושות ליישום הפתרונות המבוקשים
במכרז זה.

.1.5

הספק בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בין השנים  2014-2018במתן שירותים לאספקה
והתקנת פתרונות אחסון וזאת בלפחות ( 5חמישה) ארגונים ו/או מוסדות בישראל
בסביבת יצור ( ,)Productionשהיקף האחסון של כל אחד מהם לפחות ( 50TBנטו).

.1.6

תקופת ההתקשרות לצורך תחזוקת המערכת הינה לכל הפחות למשך  3שנים (להלן:
"תקופת ההתקשרות" ו/או "תקופת האחריות") ,במידה ובמענה למכרז הספק העניק
למכללה תקופת/ות אחריות נוספת/ות ללא תשלום ,אזי תקופת ההתקשרות תוארך ע"י
המכללה ללא תמורה כמספר שנות האחריות אשר ניתנו ע"י הספק במענה למכרז .במידה
והספק תמחר עלות שנת אחריות נוספת ,אזי למכללה שמורה הזכות להאריך את תוקף
ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות  12חודשים כל תקופה (להלן" :תקופת האופציה"),
הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .התחייבות הספק לשירותי האחריות יחולו עד תום
תקופת האחריות הנדרשת במכרז וזאת מיום להעלאת המערכת לאוויר התקנת המערכת
האחרונה ,גם אם תגיע תקופת ההסכם כאמור לעיל לסיומה קודם לכן.

.1.7

הספק מצהיר כי הבין את כל האמור במסמכי המכרז והסכם זה על נספחיהם וכי הוא
מסכים לכל האמור במסמכי המכרז לרבות בחוזה על כל נספחיו ,וכי לא יציג כל תביעות
או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ומוותר בזאת מראש על טענות כאמור.

.1.8

הספק יספק את השירותים בהתאם להוראות ולדרישת כל דין ,לרבות תקן ,לרבות אלה
הקשורות לבטיחות בעבודה ,ולרבות הוראות הקשורות לתשלום שכר מינימום ותנאים
סוציאליים לעובדי הספק.
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.1.9

הספק יספק באחריותו המלאה ועל חשבונו בלבד ,את כל הציוד ,המתקנים ,הכלים,
החיבורים והעבודה הדרושים למתן השירותים ולביצוע כל הקשור והכרוך בהן ,והכל
בתאום ואישורו של המתאם מטעם המכללה ,בכפוף להוראות הסכם זה ו/או מסמכי
המכרז .מבלי לגרוע מאחריותו ,על פי כל דין ,יהיה הספק יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או
אובדן ,שיגרמו עקב ביצוע השירותים ו/או העבודות הקשורות לשירותים ,למכללה ו/או
לכל אדם ו/או לרכושו ,ואשר הנפגע זכאי לפיצוי בגינם על פי כל דין.

 .1.10הספק מצהיר בזאת ,כי בהיותו המשווק ו/או הנציג המורשה של היצרן ,יש והיו ברשותו
ובאפשרותו הכלים המתאימים לתחזוקת המערכת וכן צוות אנשים מיומנים ומקצועניים
לשם מתן השירותים האמורים בהסכם זה ,למשך כל תקופת ההתקשרות (לרבות תקופת
האופציה) ולמשך כל תקופת האחריות ,המאוחר מביניהם.
 .1.11הספק מתחייב ,כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ו/או זכויות השיווק
מטעם היבואן/היצרן ישללו ממנו ,מכל סיבה שהיא ,יודיע הספק למכללה על כך .במקרה
זה תהיה רשאית המכללה להפסיק את ההתקשרות עם הספק ,והספק יהיה חייב לשתף
פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר המכללה ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.

 .2אספקת המערכת
.2.1

הספק יספק את המערכת לפי הקונפיגורציה ותאריכי האספקה אשר יצוינו בגוף הזמנת
רכש ואשר תונפק לו על ידי מחלקת הרכש של המכללה .הספק לא יבצע עבודה כלשהי
ולא יספק מערכת כלשהי ללא קבלת הזמנת רכש רשמית מאת המכללה.

.2.2

הספק יחתים את מנהל מחלקת המחשוב במכללה על תעודת משלוח  /חשבונית עסקה
בסיום מבחני הקבלה בלבד .רק תעודת משלוח  /חשבונית עסקה חתומה ע"י מנהל
המחשוב במכללה או מי מטעמו ,תהווה אישור למסירה ,קרי "המערכת נמסרה ,הותקנה,
הופעלה באופן תקין והמשתמשים בה קיבלו הדרכה מתאימה לשימוש במערכת לשביעות
רצונם" .הספק יצרף עותק חתום של אישור זה לחשבונית החיוב.

.2.3

הספק יעביר למכללה ,מיד לאחר חתימת הסכם זה ,את כל המסמכים וימלא אחר כל
הדרישות והסידורים הנוגעים להתקנת המערכת במכללה ,לרבות דרישות תוכנות,
אביזרי המחשה/הדפסה וכל שאר הפרטים הטכניים הדרושים להתקנת וקישור המערכת.

.2.4

תאום ההתקנה יבוצע מול מנהל המחשוב במכללה.

 .3הדרכה ותמיכה
 .3.1הספק ידריך את צוות המכללה בהפעלת ותחזוקת המערכת ברמת המפעיל.
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 .3.2הספק יספק עם המערכת את כל ספרות ההפעלה ,ותיעוד מלא של שיטות העבודה עם
המערכת והרכיבים המשויכים אליה.
 .3.3הספק יספק תמיכה מקצועית מלאה לאורך כל תקופת ההתקשרות ו/או האחריות ,המאוחר
מביניהם.

 .4שירות תחזוקה למערכת
 .4.1תקופת האחריות של  3שנים לפחות ,תחל ממועד סיום ואישור מבחני הקבלה.
 .4.2הספק מתחייב לתקופת תחזוקה בתשלום של  7שנים לכל המערכת .תקופת התחזוקה
בתשלום תחל רק לאחר סיום תקופת האחריות ובכפוף לאישור המכללה מותנה בקבלת
הזמנת רכש מאת המתאם מטעם המכללה.
 .4.3במהלך תקופת האחריות יהיה הספק אחראי לפעולתה התקינה של המערכת על כל רכיביה,
כולל ביצוע עדכונים שוטפים לגרסאות המערכת .הספק יספק ללא תשלום נוסף ,שירותי
תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה ,יעוץ טכני והדרכה למשתמשים.
 .4.4שירות התחזוקה יינתן באתר המכללה ויכלול תמיכה טכנית והדרכה ,עדכוני גרסאות והכל
ללא תוספת תשלום או תמורה מצד המכללה.
 .4.5מתן השרות וזמני תגובה לקריאת שרות :בהתאם לאמור במכרז 02ST/18
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 .5ערבות ביצוע
הספק יעביר למכללה האקדמית צפת ,מיד עם קבלת הודעת הזכייה ,כתב ערבות וזאת להבטחת
כל התחייבויותיו על פי חוזה זה .הערבות הנדרשת הינה ערבות בנקאית בלתי מותנית ,בסך 10%
מסך ההצעה הזוכה (לפני מע"מ) צמוד למדד המחירים לצרכן ,הידוע ביום הוצאת הערבות.
הערבות תהא בתוקף עד לתקופה של  30יום לאחר תום תוקפו של חוזה זה.

 .6ביטוחים
מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי דין ו/או על פי חוזה זה ,מתחייב הספק לערוך ולקיים ,למשך
תוקפו של החוזה ,על חשבונו ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין ,את הביטוחים
המפורטים להלן:
 .6.1ביטוח המערכת עד מסירתה למכללה וביטוח רכוש וציוד הספק.
 .6.2ביטוח צד שלישי כמפורט בנספח הביטוחים.
 .6.3ביטוח חבות המוצר משולב בביטוח אחריות מקצועית ,בנוסח כמפורט בנספח הביטוחים.
 .6.4ביטוח חבות מעבידים בעלת תוקף טרם תחילת העבודות במכללה
 .6.5הביטוחים יכללו תנאי על פיו הביטוחים לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח,
אלא אם תימסר הודעה ,בכתב ,בדואר רשום לידי המכללה ,לפחות  60יום מראש.
 .6.6ללא כל בקשה מצד המכללה ,מתחייב הספק ,תוך  14ימים מיום חתימת החוזה להמציא
לידי המכללה אישור מאת מבטחו של הספק בדבר עריכת ביטוחים בתקופת החוזה כמפורט
לעיל ,בנוסח נספח א' .הספק אחראי באופן בלעדי לדאוג לכך שהביטוחים יהיו תקפים במשך
כל תקופת החוזה ותקופת החוזה הנוספות ,ככל שיהיו ,ולהמציא למכללה אישורים על כך.
הספק מתחייב לרכוש את ביטוח חבות המוצר המשולב בביטוח אחריות מקצועית למשך
שבע שנים לפחות.
 .6.7הספק פוטר בזאת במפורש את המכללה ו/או את הבאים מטעמה ,מכל אחריות לנזק לרכוש
כלשהו של הספק או מי מטעמו ,אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם
לנזק בזדון.
 .6.8מוסכם בזאת במפורש כי בעריכת הביטוחים המפורטים בנספח א' להסכם זה ,לא יהיה בכדי
להוסיף על אחריותה של המכללה מעבר לאמור בחוזה זה ו/או בכדי לגרוע מאחריות הספק
על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
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 .7התמורה ותנאי תשלום
תמורת אספקת והטמעת המערכת המכללה תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית במכרז כנגד
חשבונית מס כחוק ,אשר תוגש למכללה יחד עם תעודת המשלוח החתומה ע"י מנהל המחשוב של
המכללה ,בתנאים תשלום של :שוטף  65 +יום.
מובהר בזאת כי במידה והצעת המציע הוגשה במטבע זר ,השער הקובע לחיוב – שער המטבע הזר
הידוע ביום הוצאת הזמנת הרכש מהמכללה למציע הזוכה.

 .8אחריות
 .8.1הספק יהא אחראי ,אחריות מלאה ומוחלטת ,לכל ובגין כל תאונה ,חבלה או נזק ,איזה
שהוא ,בלי יוצא מן הכלל ,שייגרמו למכללה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה
ו/או לאדם אחר כלשהו ,לגוף או לרכוש ,בשל מעשה או מחדל רשלניים של הספק ו/או עובדיו
ו/או שליחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע ,במישרין או בעקיפין ,מהצבת ו/או
הפעלת המערכת או בביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה.
 .8.2הספק יפצה את המכללה ו/או את הניזוק (ים) ,לפי המקרה ,בכל דמי הנזק שיגיעו למי מהם.
 .8.3הספק אחראי כלפי כל צד שלישי ,וכן כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשרותו ,היה
ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ,או לפי כל דין אחר ,לנזקים
שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב הצבת ו/או הפעלת המכונות ,וכן לנזקים שיגרמו ממעשה
או מח דל רשלניים של הספק ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים,
במישרין או בעקיפין ,בביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה .אם תתבע המכללה ו/או
עובדיה ו/או שלוחיה ,ו/או מי שבא מטעמה על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל ,יהא על
הספק לסלק את התביעה כנגדן או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט בפסק
דין שביצועו לא עוכב.
 .8.4הספק יהא אחראי כלפי המכללה וכלפי צד ג' בגין חבות המוצר
 .8.5הספק יהא אחראי לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק ,מכל מין וסוג שהוא ,שיגרמו למערכת
בתקופת החוזה ,בשל מעשה או מחדל רשלניים של הספק ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל
מי שבא מטעמו ,והוא מתחייב לתקנם ,ללא דיחוי ,הכול על מנת להחזיר את האמור למצבן
התקין ולשימוש מלא.
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 .9יחסי הצדדים
 .9.1מוסכם בין הצדדים כי בכל הקשור למערכת היחסים בין הספק לבין המכללה יחשב הספק
כקבלן עצמאי ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המכללה לספק ו/או בין המכללה לעובדי
הספק.
 .9.2הצדדים קובעים בזה כי העובדים שיבצעו את העבודות מטעם הספק הינם עובדי הספק בלבד
והם יהיו נתונים להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו המלאים ,והוא יישא בכל ההוצאות
והתשלומים הכרוכים בהעסקתם ,לרבות בתשלום הניכויים על פי כל דין הכרוכים.
 .9.3מוסכם בזאת כי בכל מקרה שתוגש תביעה כנגד המכללה על יד ימי מעובדיו של הספק ,ישפה
הספק את המכללה במלוא סכום התביעה ,לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין וכל
סכום ו/או הוצאה אחרת שתישא המכללה בגין הליכים אלה.

 .10הפרת הסכם
 .10.1המכללה רשאית לבטל הסכם זה בשל כל הפרה יסודית ,שלא תוקנה בתוך  14יום הודעת
המכללה בכתב לספק.
 .10.2בנוסף רשאית המכללה להביא לביטול ההסכם באם הוחל בהליכים נגד הספק או מי
מטעמו שיש בהם פירוק ,כינוס נכסים ,הסדר נושים ו/או חיסול עסקים באופן אחר,
והליכים אלו לא בוטלו תוך  30יום.
 .10.3באם הפר הספק הפרה יסודית ,שלא תוקנה בתוך  14יום מיום שקיבל לגביה הספק
התראה בכתב ,תהא המכללה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר ולחלט את הערבות אשר
הופקדה בידה על ידי הספק ,וזאת בגין הנזקים שנגרמו או ייגרמו למכללה כתוצאה ,אך
מבלי שתידרש המכללה להוכיח נזקים אלה .אין באמור בסעיף זה מלמנוע מהמכללה
לגרוע מזכותה של המכללה לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה או אחרים ו/או נוספים על
פי כל דין.
 .10.4ביטול ההסכם ע"י המכללה יעשה באמצעות הודעה לספק בכתב בלבד ,והביטול ייכנס
בכפוף לאמור לעיל.
ולראיה באנו על החתום:

____________________________

_____________________________

המכללה האקדמית צפת
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הספק

נספח א' להסכם ההתקשרות
אישור על קיום ביטוחים
תאריך……………:
לכבוד

המכללה האקדמית בצפת (להלן" :המכללה")
רח' ירושלים  ,11צפת
הנדון :אישור על קיום ביטוחים בקשר עם הסכם מיום ...............להחלפת מערכת אחסון
נתונים (להלן " :העבודות") שנחתם בין המכללה לבין . . . . . . . . . . . . . .....................
( . . . . . . . . . . .להלן " :הספק")
הננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם הספק ועל שם קבלני המשנה שלו וכן על שם המכללה (להלן:
"יחידי המבוטח") את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם ביצוע העבודות הנ"ל:
.1

ביטוח לפתרון/מערכת האחסון וכן ציוד ורכוש המשרת את הספק ,במלוא ערכם ,מפני אבדן או נזק
עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,סערה
וסופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות צינורות ,פגיעה על ידי כלי רכב ,פגיעה על-ידי כלי טיס ,שביתות,
פרעות ,נזק בזדון ,וכן פריצה.
סכום הביטוח _______________________ :
תקופת הביטוח :מתאריך______________עד תאריך_______________(מועד מסירת המערכת)

.2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות כמפורט להלן .הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות
הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה,
כל דבר מזיק במאכל או משקה ,המוגש ככיבוד במקום ,שביתות והשבתות ,וכן תביעות תחלוף מצד
המוסד לביטוח לאומי .הביטוח הורחב לשפות את המכללה בגין אחריותה למעשי ו/או למחדלי הספק,
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח,
לרבות הספק והמכללה.
גבול האחריות ₪ 4,000,000.- :לאירוע ובמצטבר למשך תקופת הביטוח.
תקופת הביטוח :מתאריך___________________ עד תאריך_______________________.

.3

ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות הספק כלפי כל המועסקים על-ידו .ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה
בדבר עבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,פתיונות ורעלים וכן בדבר
העסקת נוער כחוק .הביטוח כאמור הורחב לשפות את המכללה במידה ונטען כי המכללה נושאת בחובות
מעביד כלפי עובדי הספק ו/או מי מהם ,לעניין קרות תאונת עבודה או מחלה מקצועית כלשהי.
גבולות האחריות $ 1,500,000.- :לנפגע $ 5,000,000.-,בסה"כ לתקופת הביטוח.
תקופת הביטוח :מתאריך___________________ עד תאריך_______________________.

 .4ביטוח חבות המוצר משולב בביטוח אחריות מקצועית
 4.1בגין אחריותו של הספק על פי דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף
כלשהו לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) המכללה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה כתוצאה
ממוצר פגום של הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בקשר עם ביצוע העבודות ו/או הפרוייקט נשוא
ההסכם ו/או
 4.2בגין אחריותו של הספק על פי כל דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל
אדם ו/או גוף כלשהו לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) המכללה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה
כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לרבות טעות ו/או
השמטה בקשר עם ביצוע העבודות ו/או הפרויקט נשוא ההסכם .הביטוח אינו כולל כל הגבלה
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בדבר חדירה זדונית למחשב של המכללה הנובעת מהמערכת או מהשירותים המבוצעים ע"י
הספק ,אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח ,הפרת סודיות ואי יושר של עובדים.
הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודה ,אף אם ביצוע העבודה החל
בטרם נחתם ההסכם ,אך לא לפני התאריך( ______ :להלן" :התאריך הרטרואקטיבי") והוא
כולל תקופת גילוי מורחבת של  12חודשים.
הביטוח מורחב לכסות את אחריות המכללה הנובעת מאחריות הספק המבוטח על פי הפוליסה,
בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי
המבוטח .ואולם ,מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותה המקצועית של המכללה כלפי
הספק.
 4.3ביטוח זה כולל סעיף אחריות צולבת ,בהקשר לפרוייקט המבוטח בלבד ,לפיו הכיסוי
הביטוחי בפוליסה יחול על כל אחד מיחיד המבוטח בנפרד ,כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה
זו על תנאיה ,הוראותיה וחריגיה ,כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים.
דינה של שותפות הכוללת כמה אנשים ,כדין גוף משפטי אחד.
 4.4גבולות האחריות( ₪ 2,000,000 :שני מיליון ש"ח ) לפחות ,למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח
שנתית.
 4.5תוקף הביטוח  :החל מיום  .......................ועד יום………………
.5

ביטוחי הספק יהיו כפופים להוראות הבאות:
 5.1הביטוחים הנ"ל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידכם וכי אנו מוותרים על כל טענה
ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.
 5.2כל סעיף בפוליסות (אם יהיה כזה)  ,המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות
המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי המכללה.
 5.3הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד כל אדם או גוף אשר מבוטח סביר לא היה תובע ממנו
פיצוי וכן כל אדם ו/או גוף שלמבוטח ו/או למכללה זיקה אליו או שהמבוטח ו/או המכללה
והתחייב לשפותו ו/או כל אדם אחר הקשור עם המבוטח בחוזה עבודה מפורש או מכללא ,אולם
ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם אשר גרם לנזק בתוך כוונת זדון.
 5.4תגמולי ביטוח בגין נזקים לרכוש המכללה ישולמו ישירות למכללה ,אלא אם הומצא לידינו
אישור בכתב של המכללה המאשר תשלום תגמולי הביטוח לאחר.
 5.5ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקים חלה על הספק
בלבד.
 5.6חריג רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל ,בכפוף לחובת הזהירות ולזכויות
המבטח עפ"י דין.
 5.7מוסכם ,כי מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח ,בתום לב ,העלול לגרוע מהזכויות על
פי פוליסה זו לא יגרע מזכויות המכללה על פי פוליסה זו.
 5.8הננו מתחייבים כי ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינוי לרעה בהם ,במלל או בסכומים ,לא
ייעשה אלא בהודעה מראש של  60יום למכללה בכתב ,בדואר רשום.

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.

בכבוד רב,
_____________________________
שם ותפקיד החותם

_____________________________
שם וחתימת חברת הביטוח

לשאלות נא לפנות לראובן קוניאק-יועץ לביטוח ולניהול סיכונים – rkoniak@be-sure.co.il
טלפון054-4574418 :
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נספח ב' להסכם ההתקשרות
ערבות ביצוע
לכבוד
המכללה האקדמית צפת
רח' ירושלים  ,11צפת

הנדון :ערבות מס' _____________________
לבקשת _____________(הזוכה במכרז מס'  02ST/18להחלפת מערכת אחסון נתונים במכללה האקדמית
צפת) ,אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _________ ( ₪במילים ________________ :ש"ח)
שיוצמד למדד ,כמפורט להלן מתאריך _________ אשר תדרשו מאת( __________________:להלן:
"החייב") בקשר עם מכרז מס'  02ST/18להחלפת מערכת אחסון נתונים במכללה האקדמית צפת.
לצרכי ערבות זו המונח "מדד" משמעו :מדד המחירים לצרכן ,הכולל ירקות ופירות ,המתפרסם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה למחקר כלכלי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני קבלת דרישתכם על פי ערבות זו
(להלן" :מדד התשלום") כי מדד התשלום עלה לעומת המדד הידוע ביום הגשת הצעת המציע ,דהיינו המדד של
שנת  2018שפורסם ביום _________( ,להלן" :המדד היסודי") אזי יחושב סכום הערבות כשהוא
חודש
מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן" :סכום הערבות המוגדל").
למניעת ספק ,אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו ,לא יחול שינוי בסכום הערבות.
אנו נשלם לכם מפעם לפעם ,כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל ,תוך  14ימים מתאריך דרישתכם הראשונה
בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב
בקשר לחיוב כלפיכם ו/או אחרת ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תישאר בתוקפה ל  36חודש מיום הוצאתה ועד בכלל.
הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק מס' _______ של בנק ____________ שכתובתו:
__________________________.
* דרישה כאמור בערבות זו – תעשה בכתב ו/או באופן שיקבע בהוראות הבנק כפי שיפורטו בגוף הערבות.

____________________

__________________

____________________

תאריך

שמות החותמים

חתימות וחותמת הבנק
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