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 IT02/20מכרז פומבי מס' 

 

 כללי  .1

"( מבקשת לקבל  מהגופים הרלוונטיים מכללהה)להלן: " המכללה האקדמית צפת  .1.1

אספקת והתקנת ציוד תקשורת אקטיבית ואבטחת להעומדים בתנאי מכרז זה, הצעות 

 ורישוי אבטחה, תקשורת ותמערכותחזוקה של הטמעה תכנון,  -מידע, הכולל בין השאר 

  בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי מכרז זה.הכל  ,המכללה עבור

מרכיבי )להלן: "  המכרז מחולק למספר חלקים לפי תחומים טכנולוגיים כמפורט בנספח א' .1.2

כלל מרכיבי את הזוכה להזמין מהספק  תמחויב האינכללה הממובהר בזאת כי  ."(הפתרון

זמין מהספק לה תאיהמכללה רש. המפורטים בנספח א'מכלול השירותים הפתרון ו/או 

לפי אילוצי לפי הצרכים בפועל ו ה,, לפי שיקול דעתתריומצומצם ירותים בהיקף הזוכה ש

 לא תהיה כל טענה, דרישה או תלונה בעניין.הזוכה ולספק  "(שירותים)להלן: "ה התקציב

מקצה ו/או השירותים  והפתרונות תויהיה אחראי להקמה ותחזוקה של המערכזוכה ה .1.3

ת המפורטות במפרט כולל כל ההתאמות והשילובים הנדרשים על מנת לעמוד בדרישולקצה  

 מסמכי המכרז. שאר הטכני וב

ותינתן הדרכה מלאה ותיק   בסיום הפרויקט תועברנה המערכות לתפעול שוטף של המכללה .1.4

 פרויקט מלא הכולל בין היתר נהלי עבודה והתמצאות מפורטת.

לשלוש שנים אשר תחלנה לאחר סיום הטמעת נה  יתקופת ההתקשרות בהתאם למכרז זה ה .1.5

למכללה שמורה הזכות להאריך את תקופת . / השירותים י הפתרוןכל אחד מרכיב

חודשים כל תקופה, הכל בהתאם לשיקול דעתה   12תקופות נוספות בנות  תי  ההתקשרות לש

  הבלעדי.

אישור מבחני   ממועד  )שלוש( שנות אחריות באתר המכללה  3אחריות הנדרשת הינה  תקופת   .1.6

 .ל מוצר בנפרדהקבלה ע"י המכללה לפרויקט וברמה פרטנית לכ

 באופן הבא:גיש הצעות במכרז זה ניתן לה .1.7

 מענה לכלל תכולת המכרז .1.7.1

 א'בנספח  4 סעיףמענה לכלל תכולת המכרז למעט  .1.7.2

 בלבד א'בנספח  4 סעיףעל מענה  .1.7.3

עד שני המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבחור במכרז זה  -אמור לעיל בהתאם ל

, או לחלופין מציע אחד לכל 4 סעיף, ומציע אחד ל4 סעיףמציעים זוכים, מציע אחד ללא 

 .המכרז

השירותים ו/או אחוזי ההנחה כל מרכיבי הפתרון )ביחד או לחוד( ו/או  בגין יריםהמח .1.8

 וכוללים את כל מוצרי החומרה, תוכנה, תשתיות ועבודה.וקבועים המוצעים הינם סופיים 
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קופת השנים, לרבות ת 3כמאור יהיה לאורך כל תקופת ההתקשרות בת  תוקף המחירים

להאריך את תקופת שנים נוספות(, במידה ובחרה המכללה  2התקשרות ההמשך )

 ההתקשרות הראשונה. 

מחירי המציע למוצרים כוללים כל מס או היטל החלים, או שיחולו, על המוצרים ו/או 

 השירותים למעט מע"מ. 

  , כמפורט להלן:עם זכות המכללה להליך תחרותי נוסף פומבי המכרז הינו מכרז .1.9

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על עריכת הליך תחרותי נוסף וזאת 

הכולל הגבוה ביותר )ציון כולל ציון ההצעה בעלת ה, או פחות, בין 15%בהתקיים פער של 

 ות אחריה בדירוג./לבין ההצעה/ות הבאההינו ציון מחיר + ציון איכות( 

עדה ל על עריכת הליך תחרותי נוסף, תודיע הוהחליטה ועדת מכרזים, בהתקיים התנאי לעי

וליתר אשר קיבל את הציון הכולל הגבוה ביותר למציע  –למציעים הרלוונטיים ]קרי 

, קיים פער ממוצע של עד בעלת הציון הכולל הגובה ביותרהמציעים שבין הצעתם להצעה 

תקבע הוועדה, שעמדו בתנאי הסף של מכרז זה[, כי הם רשאים להגיש במועד ש  ובתנאי  15%

חס למחירים שבהצעתם הראשונה. הצעת מחיר סופית משופרת המטיבה עם המכללה בי

 מציע כאמור שלא יגיש הצעה נוספת, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית בהליך זה. 

זיהוי המציע(, תוכנס על ידי המציע בלבד הצעת המחיר הסופית )במעטפה סגורה ללא פרטי  

 עד ובשעה שימסרו ע"י המכללה. לתיבת המכרזים במו

 המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים, כולם או חלקם, לצורך קבלת הבהרות .1.10

 להצעתם.

שהיא, יחד אחרת המכללה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר,  או כל הצעה  .1.11

ה שאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל לפי שיקול דעתהמכללה ר עם זאת

 .הבלעדי

סיים יתחייב להוכרזה כהצעה הזוכה ע"י ועדת המכרזים של המכללה, הצעתו אשר מציע  .1.12

 3 עלא יעלה כולל הדרכה ואישור מבחני קבלה בתוך פרק זמן שלקה וההתקנה פהאסאת 

   .מהמכללה הרכש הזמנת קבלת מיום חודשים( שהלו)ש

 לרבותמסמך התכולה, בתהיה רשאית לשנות את רשימת הדרישות המפורטות המכללה  .1.13

או להפחית מדרישות אלה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והיא תודיע על כך ו/להוסיף  

באתר המכללה. על המציעים בלבד מוטלת האחריות המלאה להתעדכן בקבצי  מראש

 .ללה אשר יפורסמו באתר המכללההשאלות ותשובות ובהבהרות המכ

היא אינה ו  דיהבלע כולן על פי שיקול דעתה הזכות לדחות כל הצעה או אתמכללה ל .1.14

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר. 

עצם הגשת הצעה לבקשה, מהווה לכל דבר ועניין הסכמה מצד המציע לכל התנאים  .1.15

 המפורטים לעיל ולהלן. וההוראות
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 מוקדמים תנאי סף   .2

 מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן:העל 

כל האישורים הנדרשים לפי חוק ובידיו  לפי הדין הישראליאוגד המציע הינו תאגיד המ .2.1

 .1976 -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

זה ובעל הסמכות הדרושות תקשורת במכרז של המוצרים ופתרונות ה Tier1הינו מציע ה .2.2

שום הפתרונות המבוקשים במכרז זה )יש לצרף רשימת הסמכות ליילפחות  GOLDברמת 

 בנספח א'. 4 סעיףסעיף זה אינו ישים לעונים רק על  -של אנשי היישום( הן של הארגון והן

בנספח  4 סעיףמוצעות על ידו במענה ללמערכות האבטחה ה Tier2או  Tier1המציע הינו  .2.3

 .א'

 .המבוקשובהיקף מהסוג פרויקטים  תבהטמעשנות ניסיון לפחות  5המציע הינו בעל  .2.4

  .11בהתאם למפורט בסעיף עה המציע ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצ .2.5

התנאים מעלה הינם תנאי סף הכרחיים לעצם הגשת ההצעה. מציע אשר לא יעמוד באחד מתנאי 

 הצעתו תפסל. –הסף המוזכרים מעלה 

ר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפש

להשלים את המצאת המסמכים הנ"ל למכללה תוך אישור או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, 

שכל מסמך, אישור או כל נייר אחר יהיו בעלי תוקף למועד  דפרק זמן שיקבע על ידי המכללה ובלב

 .עולא לאחר המועד שנקב האחרון שנקבע במכרז זה להגשת הצעות

 

 

 טבלת ריכוז תאריכים   .3

 להלן טבלה המרכזת את התאריכים במכרז: 

 שעהה עד תאריך פעילות

 13:00 30/4/20 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 15:00 4/5/20 מועד אחרון למענה המכללה לשאלות הבהרה

 13:00 7/5/20 מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים 

 

המועדים המצוינים בטבלה שלעיל לבין המועדים המוזכרים במסמכי במקרה של סתירה בין 

 מצוינים בטבלה.המכרז, יגברו המועדים ה



 
 

 36מתוך  5עמוד 

 

 פניות והבהרות לגבי המכרז  .4

פנייה לקבלת הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל לפני הגשת ההצעה  .4.1

.  ניתן להעביר שאלות בכתב (3סעיף ) טבלת ריכוז תאריכיםעד למועד האחרון המפורט ב

 6927726-04 :מס' טלפון,  safia@zefat.ac.ilבלבד למכללה  לידי הגב' צפי ארבל,  במייל 

המכללה   לצורך אישור קבלת המייל  בלבד. לא יינתן כל מידע נוסף טלפונית.נמסר במכרז זה  

 גיעו לאחר מועד זה. לא תענה על שאלות הבהרה שי

 מור.המציע לבדו יהא אחראי לוודא, כי שאלות ההבהרה אכן התקבלו עד למועד הא

 המכללה אינה מתחייבת לענות על שאלות הבהרה שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק .4.2

 מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות.

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי המכללה בקשר  .4.3

במכרז, יפורסמו רק באתר עם המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים 

זים" אודות"/"מכר"יש להיכנס ל  www.zefat.ac.ilהאינטרנט של המכללה בכתובת: 

חלה האחריות להתעדכן בלבד על המציע . "(אינטרנטהאתר להלן ") "מכרזים פתוחים"/

ינוי או תוספת למכרז, לפני המועד בכל שינוי ו/או תיקון המפורסם באתר האינטרנט. כל ש

לה ובין בעקבות שאלות הבהרה של מציעים, האחרון להגשת ההצעות, בין ביוזמת המכל

 המכללה, לפי שיקול דעתה, ויחייב את המציעים.ייעשה על ידי 

תשובות, הבהרות והודעות שינוי יצורפו על ידי המציעים להצעתם, כשהן חתומות על ידם,  .4.4

הללו אכן התקבלו על ידם, הובנו ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות. וזאת לאישור כי 

 עת המציע.ר, יהוו חלק בלתי נפרד מהצתשובות, הבהרות והודעות שינוי כאמו

 למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של המכללה, אלא אם ניתנה .4.5

 בכתב/בדוא"ל על ידי נציג המכללה. 

 

 תהליך הגשת ההצעה  .5

ך ורק על גבי מסמכי המכרז. המציע ימלא בדייקנות כל סעיף בהתאם תוגש אההצעה  .5.1

 להוראות, לתנאים, למבנה ולפירוט שבכל סעיף.

 תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוף  כל שינוי או .5.2

 לואיכ   המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה

 ה הבלעדי שללא נכתבו ואף עלולים לגרום לפסילתה של ההצעה עפ"י שיקול דעת

 .המכללה

 .בראשי תיבות של שם החותםכל עמוד בהצעת המציע יהיה חתום  .5.3

טופס הגשת ההצעה כשהוא חתום וחתימה על יתר מסמכי המכרז וכל נספחיו, יהוו הסכמה  .5.4

המכרז ונספחיו  במסמכי יםמצד המציע לכל התנאים, ההתניות וההוראות המופיע

כמפורט  והכוללים, בין היתר, את נוסח הסכם ההתקשרות עם המכללה על כל תנאיו

 .הבנספחים למכרז ז

mailto:safia@zefat.ac.il
http://www.zefat.ac.il/
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כשהיא כוללת את כל מסמכי המכרז ונספחיהם, כשהיא שלמה,  המציע יגיש את הצעתו, .5.5

חתומה בחותמת וחתימה בכל המקומות הדורשים חתימה. כל חומר ממולאת כראוי ו

את . 02IT/20 עליה יירשם מכרז מס'מעטפה סגורה במכרז לרבות הצעת המציע יוגשו ה

 –האקדמית צפת המכללה משרדי הנהלת לתיבת המכרזים במעטפת המכרז יש להכניס 

עה שלא תימצא . הצלעיל 3מועד המפורט בסעיף עד ל, 11לשכת המנכ"ל, ברחוב ירושלים 

לא תידון ע"י ועדת  -קבע להגשת ההצעות בתיבת המכרזים הנ"ל עד למועד האחרון שנ

 .כללההמכרזים של המ

עד שני ימי עסקים,  ,בכל עת להגשת הצעות,המכללה רשאית לדחות את המועד האחרון  .5.6

ההצעות. במקרה זה יאריך המציע, בהתאמה, את תוקף הצעתו ואת תוקף  פתיחת לפני

 מכרז זה. בסעיפי הערבות כאמור

 

 להצעהנדרשים מסמכים  .6

 לצרף להצעתו את המסמכים הבאים: מציעעל ה

 .11בהתאם למפורט בסעיף כתב ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית,  .6.1

מס ערך מוסף, בהתאם לחוק  ניהול ספרי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה וחוקי אישור .6.2

 .1976 -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

המוצעים על ידו במכרז  םד מהיצרנישל כל אח Tier2או  Tier1המציע כי הינו  הצהרת .6.3

 פח ב'(.)נס

הן של הארגון והן של העובדים   –לפחות( של יצרן הציודים    GOLDהעתקי תעודת הסכמה ) .6.4

 המיועדים לעבוד בפרויקט נשוא מכרז זה.
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 פירוט שלבי המכרז ובחירת הזוכה   .7

 פי המסמכים שהוגשו . -בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף של המכרז על .7.1

 .  (100%)מתוך לפחות  75%איכות  ציוןתנאי הכרחי נדרש:  –מרכיב האיכות דירוג  .7.2

 (,30%( וציון האיכות )70%הצעת המחיר ) :נןיאמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה ה .7.3

 : כמפורט להלן

 :[A] קביעת ציון מרכיב המחיר .7.3.1

ח א' בלבד וציון נפרד למענה נספ  4  סעיףמובהר בזאת כי יקבע ציון נפרד למענה על  

 נספח א'.  4 סעיףעל שאר החלקים למעט 

 בא:באופן ה  מהציון הכולל, חישובו יבוצע  70%  ינולעניין אמת מידה זו ה  רביציון מ 

 מרכיב המחיר יחולק באופן הבא: .א

  : [S]ציון בגין מחיר למרכיבי הפתרון  (1)

ר ההצעות אשו 100תקבל את הציון  ,לפתרון ההצעה הנמוכה ביותר

  ציון באופן יחסי להצעה הנמוכה ביותר.תקבלנה 

 (A)מציון מרכיב המחיר  75%: בנספח א' 4 סעיףללא  למכרזבמענה 

 (Aמציון מרכיב המחיר ) 90%פח א': סבנ 4 סעיף לבמענה למכרז ע

משפחות המוצרים היצרנים לשל  GPLציון בגין אחוז הנחה מה  (2)

  : [D] הנדרשים

ת תקבלנה ושאר ההצעו 100ההנחה הגבוה ביותר יקבל את הציון  זאחו

 הגבוה ביותר. ציון באופן יחסי להצעה בעלת אחוז ההנחה 

 :ציון זה יהווה

 (A)מציון מרכיב המחיר  25%: בנספח א' 4 סעיףללא  למכרזבמענה 

 (Aמציון מרכיב המחיר ) 10%פח א': סבנ 4 סעיף לבמענה למכרז ע

 יבוצע הסיכום הבא: .ב

 A = 0.75*S + 0.25*D       : בנספח א' 4 סעיףללא  למכרזבמענה  

 A = 0.90*S + 0.10*D       : בנספח א' 4 סעיף על למכרזבמענה 

שאר  נקודות. 70תקבל בגין אמת מידה זו הגבוה ביותר  Aההצעה עם הציון 

למרות  נקודות. 70 בלהיקאופן יחסי להצעה אשר בניקודן תקבלנה צעות הה

האמור לעיל, אין המכללה מתחייבת לקבל הצעה שבשיקול דעת המכללה 

 מרכיב המחיר אינו סביר.
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 :[Q] קביעת ציון מרכיב האיכות .7.3.2

אפשריות,  ודותנק 100ציון האיכות יורכב מהפרמטרים המפורטים מטה. סה"כ 

הצעה ,  ודותנק  100מתוך    57נדרש הינו  מינימום  מהציון הכולל. ציון    0%3אשר יהוו  

   .תפסל -נקודות  57עם ציון איכות פחות מ 

בתנאי נדרש  , מעבר ל. על כל שנת ניסיוןנקודות  20  –  רלוונטי לפרויקט  ניסיון .א

 נקודות אפשריות. 20נקודות, עד למקסימום של  5הסף, יקבל המציע 

ים נקודות. המלצות לקוחות עמם עובד ו/או עבד הספק בשנתי  20  –המלצות   .ב

ח למכרז זה(. האחרונות )ע"פ רשימה אותה יעביר הספק כמופיע בנספ

השנים האחרונות  3מובהר בזאת כי חברות אשר עבדו עם המכללה במהלך 

 תקבע את ציון "המלצת לקוחות".וות דעתה של המכללה ח –

 לצורך כך יבחנו:נקודות.  60 – והתאמתו לצרכי המכללהישימות הפתרון  .ג

 ת הקיימותגרציה מול המערכויכולת ורמת האינט (1)

 תמיכה בכלי ושירותי פיתוח סטנדרטיים בתחום (2)

 יכולות הרחבה עתידיות מבחינת תוכנה וחומרה (3)

 הטכנולוגיות הקיימותרמת התאימות לתשתיות  (4)

 כלי ניהול ורמת הגמישות של הפתרון (5)

 :[Tסופי ]קביעת ציון  .7.3.3

T = 0.7*A + 0.3*Q 

 ה
 וכה.תוכרז כהצעה הז( הגבוה ביותר Tההצעה בעלת הציון )

 
 זכות עיון בהצעות  .8

הצעת המציע תיחשב כזו שאין בה כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך, כי אם  .8.1

 כזוכה עשויה הצעתו לעמוד לעיונם של כל או מי מהמשתתפים במכרז שידרוש זאת.ייקבע  

מקצועי, יציין בשל טענה לסוד מסחרי או לסוד    רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו .8.2

מובהר בזאת, כי ההחלטה  .בדף נפרד את החלקים כאמור, תוך מתן נימוקים לטענתו זו

מהצעת הזוכה בשל סוד מסחרי או סוד מקצועי, נתונה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים  

 מחיר אינו סוד מסחרי או מקצועי במכרז זה. –הבהרה  לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

₪  500 ע"ס המכרזים, לרבות הצעת הזוכה, כרוך בתשלום תיה של ועדת העיון בהחלטו .8.3

 אין המכללה גובה מע"מ.אג'.  70צילום כל עמוד:  ההוצאות הכרוכות בכך.בגין 
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 שמירת זכויות  .9

, והמשתתפים במכרז לא יהיו מכללה האקדמית צפתכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל

 רז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכ

 הוצאות המכרז  .10

וכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכר

 .ציעעל המ

 ערבות הגשת הצעה וערבות ביצוע  .11

 כדלקמן:על המציע לצרף להצעתו כתב ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית 

 ₪  20,000ערבות הצעה על סך של  –ת על כל המכרז מציע אשר בחר לענו .א

 ₪ 13,000ערבות הצעה על סך  –בנספח א'  4 סעיףמציע אשר בחר לענות על כל המכרז למעט  .ב

 ₪  7,000ערבות הצעה על סך של  -בנפסח א'  4 סעיףמצעי אשר בחר לענות רק על  .ג

נ"ל בערבות ביצוע בסכום מציע אשר ייבחר למתן השירותים עפ"י מכרז זה, ימיר את הערבות ה

 :של

 ז₪ לכלל המכר 200,000 .א

 נספח א' 4 סעיף₪ לכלל המכרז למעט  130,000 .ב

 נספח א' בלבד 4 סעיףל 70,000 .ג

פחת ב הערבות תו. מיום הודעת הזכייה חודשים 36תקפה ל כל אחת מהערבויות הנ"ל תהיה  .ד

ערבות לקבלת  ובכפוף ובכפוף לאישור המתאם מטעם המכללהעבודות הבסיום ביצוע  50%

 הערבות תהא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לטובת. חדשה מופחתת כאמור

 . המצורף למכרז זה  לנוסח הקבוע בנספח המכללה וצמודה למדד המחירים לצרכן בהתאם 

 הערבות תהא של הזוכה עצמו. לא תתקבל ערבות צד ג'.

 ילוט  / שחרור הערבות ח .12

הצעתו נקבעה  אם הודיעה למציע כיההצעה, ברבות מכללה תהא רשאית לחלט את עה .12.1

 במכרז, והמציע: כזוכה

 .השלים את כל החתימות הנדרשות בהסכם ובמכרזלא  (1

 ערבות  –מסמכים שנקבעו בו  את ה  מכללהחתם על הסכם ההתקשרות אך לא המציא ל (2

 בנקאית, פוליסת ביטוח וכו'.

 חזר בו מהצעתו. (3

 לא עמד בהתחייבויותיו. (4

 המכללה.די של קול דעתה הבלעהכל על פי שי 

תחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש למכללה, זאת מבלי לפגוע בזכותה של ההצעה ערבות  .12.2

 המכללה לפיצוי נוסף על פי כל דין.

 מציע יהיה רשאי לקבל חזרה את הערבות: .12.3

 אם לא נבחר כזוכה במכרז או אם נדחו כל ההצעות, לאחר מתן הודעתה של המכללה. (1
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                                         והערבות האמורה הומרה, כנדרש, בערבות ביצועוכה במכרז, אם הוא נבחר כז (2

 כנדרש במכרז זה.

 חתימת חוזה התקשרות  .13

(, ישלימו המכללה "הספקו/או " "הזוכההודיעה המכללה למציע על קבלת הצעתו )להלן: "

תוך השלמת כי המכרז, והזוכה את תהליך החתימה על הסכם ההתקשרות המצורף למסמ

 ימים מעת שתימסר לזוכה הודעה בכתב על קבלת הצעתו. 15הפרטים החסרים, וזאת תוך 

במקרה בו הזוכה לא יחתום על הסכם ההתקשרות ויתר המסמכים והנספחים כאמור לעיל 

ובמועד הקבוע לעיל, תהא המכללה רשאית לבטל לאלתר את קבלת הצעתו ולפנות לכל מציע אחר 

ין והוא מוותר בזאת על כל זכות ישתהא לו זכות כלשהי לערעור ו/או להתנגדות בענבלי וזאת מ

 לעיל. 12סעיף ערעור ו/או התנגדות כאמור, זאת בנוסף לזכותה של המכללה כמפורט ב

כל התנאים בהסכם ההתקשרות יהיו כפופים לחוק, לדין ולכל האישורים אשר נדרשים ו/או 

 סכם.ת ההיידרשו על פיהם במועד חתימ

 התקשרות  .14

יגיש הזוכה את כלל  זכתה, כי הצעתו המכללההודעה מ מהמצעיםלאחר שתימסר למי  .14.1

 האישורים והנספחים הנדרשים לפי תנאי מכרז זה.

וקיום כל התחייבויותיו של הספק כאמור בהסכם  ורה לאספקת השירותים למכללהבתמ .14.2

במחירון  ראמוכה מורהת תא פקסזה על נספחיו, במלואן ובמועדן, תשלם המכללה ל

מותנה בקבלת הזמנת רכש מאושרת מאת אשר ביצע בפועל, הטמעות בהתאם להזכייה, 

 .המכללה

. הגורם חל איסור מוחלט לספק הזוכה לספק מוצרים אשר אינם רשומים במחירון הזכייה .14.3

ת הרכש של היחידי המוסמך לאשר מוצרים ותעריפי מוצרים חדשים לאספקה הינה מחלק

כלשהו ללא אישור מחלקת פתרון מוצר חדש ו/או כל אספקת/הטמעת  בד.בל המכללה

לפי דעת איש הרכש , אם בכלל,  תוחזר חשבונית החיוב לספק ומחיר המוצע ייקבע  –הרכש  

 בלבד ולספק לא יהיו עוררין על כך.

רק כנגד תעודת משלוח חתומה ע"י המתאם מטעם המכללה וכנגד ונית בשחא יצופק יסה .14.4

 .חשבונית ללא הזמנת רכש תוחזר חזרה לספק ולא תכובדת בלבד. ושרמא הזמנת רכש

 

 הבהרות: .15

המכללה איננה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהי וכן היא שראית  .15.1

 לבטל את המכרז בכל מועד, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה.

יים. באם לא תהיה ( חודש)שלושה 3סיון למשך יהמציע שיזכה במכרז יהיה בתקופת נ .15.2

 שביעות רצון משירותיו, המכללה תהא רשאית להחליפו לאלתר בזוכה השני אחריו.

לבטל את מכללה רשאית  היה התמשתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז,   .15.3

כזוכה חלופי את המשתתף שדרוגו היה הבא ולהכריז  הזכייה בהודעה בכתב למשתתף

 בתור.

 בכבוד רב,

 נון,       מנכ"ל-שלומי בן

 המכללה האקדמית צפת 
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 (SOWה )מפרט תכול - נספח א'

 כללי   .1

 נספח זה.  בהמשך  מופיעכ  במכללה  הקיים  המצב  תיאור  לפי  עושיוצ  הפתרונות  את  לבסס  יש .1.1

 כמפורט בהמשך נספח זה. טכנולוגיים תחומים לפי חלקים למספר לקוחי המכרז .1.2

ל התכולה או פתרון חלקי ללא ון אחד כולל על כאפשרות להציע פתרבמכרז זה קיימת ה .1.3

 .4 סעיףאו מענה רק על  4 סעיף

 במידתלפרויקט זה או לצרכים אחרים של המכללה    עתידיות  הרחבה  ליכולות  להתייחס  יש .1.4

 .ההתקשרות תקופת כל למשך  מחירון ממחיר קבועים הנחה אחוזי לפי ולתמחר הצורך

ת והפתרונות מקצה לקצה כולל כל וכהספק יהיה אחראי להקמה ותחזוקה של המער .1.5

ההתאמות והשילובים הנדרשים על מנת לעמוד בדרישות המפורטות במפרט הטכני וביתר 

 מסמכי המכרז. 

מלאה בסיום הפרויקט תועברנה המערכות לתפעול שוטף של עובדי המכללה ותינתן הדרכה   .1.6

 .ותיק פרויקט מלא הכולל בין היתר נהלי עבודה והתמצאות מפורטת

ה בצורה ינעל סטנדרטים מובילים בתחום, תבנ נהת הכלולות בפתרון תתבססוערכמה .1.7

ת שרידות גבוהה.  השרידות צריכה להתקיים בכל אחד וה בעלנופתוחה ותהי מודולארית

 ודדת.  ממרכיבי המערכות ובסך כל הפתרון ללא נקודת כשל ב

, כאשר הראשי באתר הממוקמים שרתים על פועלות המכללה של המחשוב מערכות רוב .1.8

המשני. בנוסף ישנן מספר מערכות  באתריש גם שרתי גיבוי  מהמערכות חלקל

Production .אשר רצות רק על שרתים באתר המשני 
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 תיאור מצב קיים  .2

 פריסת תקשורת .2.1

 .Ciscoכל מערכות התקשורת במכללה הינם מתוצרת חברת  .2.1.1

ם אלו תגי, מWS-C6509-Eבמכללה קיימים שני מתגי שדרה ראשיים מסוג  .2.1.2

 אשר מותקנים בשני אתרים, אתר ראשי ומשני. VSSעובדים בתצורת 

אשר מחוברים לשני   C3560/3650/4507מתגים מסוגים    40  -במכללה מותקנים כ .2.1.3

(  Single Modeר באמצעות סיביים אופטיים )בעיקר מתגי השדרה באופן ישי

 .EtherChannel -ג'יגה ב 10בקצבים של 

 WISM2על שני בקרי  Ciscoשל  נקודות גישה אלחוטיות 80-במכללה מפוזרים כ .2.1.4

המאפשרים נגישות מאובטחת באמצעות הזדהות לרשתות  6509על מתגי 

ול אורחים. נקודת הגישה כולל ניה  ISE-האלחוטיות לקהלים שונים דרך מערכת ה

 .3802I/3702I/1142N/1815הם מהדגמים הבאים: 

 אבטחה .2.2

לניהול   HAבמערך Active / Passiveת בתצור FortiGate1500Dשתי מערכות  .2.2.1

 .VDOMs 4במערך של  WAN-וה LAN-ה

אשר אחראית לניהול הגישה של מגוון רחב של  Cisco ISEמדגם  NACמערכת  .2.2.2

 ציודים אל רשת המכללה, פורטלים ותרחישי הזדהות.

באמצעות  DMZ-מרבית ההפצה של השירותים פנימה והחוצה מתבצעת מאזור ה .2.2.3

 .SSO-ו APMם פק גשמס F5פתרון של 

של המכללה  Active Directory-קיימים שירותים נוספים אשר עובדים מול ה .2.2.4

 לצורך אימות וזיהוי של כל משתמשי המכללה באשר הם.

 שרתים, אחסון ורישוי .2.3

 במכללה ישנם שני חדרי שרתים )ראשי ומשני( למצבי התאוששות מאסון. .2.3.1

 .HPE 3par 8400שתי מערכות אחסון של חברת  .2.3.2

 , בכל אתר מארז אחד פנוי.M2 ני מארזישכל מערך ל Cisco UCSרכי  מע שני .2.3.3

 .VMwareמארחים הינם מסוג השרתים ה .2.3.4

 Linux, כמו כן יש גם שרתי Microsoftהשרתים הווירטואליים הינם בעיקר של  .2.3.5

 ייעודיים. Applianceושרתי 

ואר, המכללה מציעה מגוון רחב של שירותים לקהלים השונים וביניהם שירותי ד .2.3.6

 בסיסי נתונים, ניהול זהויות, שרתי ניהול, מערכות מידע וכו'.

 , שני מתגים NX2248מתגי גישה מסוג  4עם  NX5548UPשני מתגים מסוג  .2.3.7

UCS-FI-6332-16UP  לניהול המארזים באתר הראשי ושני מתגים מסוגUCS-

FI-6248UP   באתר המשני, כל המערכות מחוברות למתגים אלו ואל מתגי השדרה

 הראשיים.
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 הפתרון הדרוש -תקשורת אקטיבית  .3

יש לפרט את הפתרון   .חלקים: תקשורת, שרתים, רישוי והרחבות  הפתרון הדרוש יחולק למספר

 לכל פרק בנפרד כולל תהליכי הטמעה, תכולת עבודה ושירות )במידת הצורך(.

 תקשורת .3.1

לים הכול   Cisco NX C9504החלפה של שני מתגי השדרה הראשים במתגים מסוג   .3.1.1

לכלול גם ממירים בין שניהם, יש    vPCג'יגה לכל מתג וחיבור    10/25פורטים של    144

 , לכל מתג:MM-ו SM-אופטיים לקצבים אלו ל

 +N9K-SUP-Aמעבד ראשי  .א

 N9K-PAC-3000W-Bשלושה ספקי כוח  .ב

 DCMN-LAN-N95-K9רישוי  . ג

 N9K-X97160YC-EXשלושה כרטיסים מסוג  .ד

פורטים, ספקי   192כאשר כל מתג צריך לכלול    Cisco C9407Rארבעה מתגים מסוג   .3.1.2

 , לכל מתג:CP-ו DNAכוח שתואמים את ניהול המתחים לפורטים ורישוי 

 C9400-SUP-1XL-Yמעבד ראשי  .א

 C9400-PWR-3200ACשמונה ספקי כוח  .ב

 C9400-DNA-E-3Yרישוי  . ג

 C9400-LC-48Hשני כרטיסים  .ד

 C9400-LC-48UXשני כרטיסים  .ה

 C9400-SSD-240GBדיסק קשיח  .ו

 , לכל מתג יש לכלול:Stackכולל  C9300-48UXM-Eשני מתגים מדגם  .3.1.3

  1100WACשני ספקי כוח של  .א

 25Giga - C9300-NM-2Yמודול אופטי של  .ב

 Stack  -  STACK-T1-50CMכבל  . ג

 .CP-שנים  ו DNA 3רישוי  .ד

 לפי המפרט:למתגים ממירים אופטיים  .3.1.4

 SFP-10/25G-LR-Sממירים  60 .א

 SFP-10/25G-CSR-Sממירים  20 .ב

 QSFP-H40G-CU5Mכבלים  12 . ג

 QSFP-40G-LR4-Sממירים  12 .ד

 כולל רישוי, בנוסף: HAבתצורת  C9800-40-K9בקרים אלחוטיים מדגם  2 .3.1.5

 שני ספקי כוח כפולים לכל בקר .א

 לכל בקר CP-רישוי ל .ב

 SFP-10/25G-LR-Sשני ממירים  . ג

 SFP-10G-LR-Sשני ממירים  .ד

 SFP-H10GB-ACU7Mכבלים שני  .ה
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 .CP-ול DNA-כולל רישוי לבקרים, רישוי ל C9130AXI-I משדרים מדגם 60 .3.1.6

 .CP-ול DNA-כולל רישוי לבקרים, רישוי ל C9120AXI-Iמשדרים מדגם  20 .3.1.7

 החדשים.לבקרים  ( וAIR-DNAהמשדרים הקיימים )רישיונות לבקרים עבור    150 .3.1.8

שמתוקן כבר בשרתי  Cisco Prime -רישוי תואם לכל המערכת באופן כללי ול .3.1.9

 המכללה.

 תים ורישוירש .3.2

 כולל רישוי ושירות, לכל שרת: UCSB-B200-M5-Uשרתים מסוג  4  .3.2.1

 UCS-MR-X32G2RT-Hג'יגה זיכרון ביחידות של  512 .א

 UCSB-MLOM-40G-03ממשק  .ב

 UCS-SD-32G-Sשני כרטיסי  . ג

 UCS-CPU-I5220שני מעבדים  .ד

 שנים 3-שירות ל .ה

 שנים. 3-מעבדים ל 8עבור  VMware Enterprise Plus-רישוי חינוך ל  .3.2.2

 , בנוסף:DCMNכולל רישוי  N9K-C93108TC-EXשני מתגים   .3.2.3

 port side intake airflowזרימת אוויר  .א

 QSFP-40G-LR4-Sממירים  ארבעה .ב

 QSFP-H40G-CU5Mכבלים ארבעה  . ג

 SAN-מערכות אחסון ו .3.3

כחלק מהרחבת שטח האחסון למערכות האחסון הקיימות ושינוי תצורת חיבור, יש להציע 

 פורטים לפחות בכל מתג, בנוסף: 16-ג'יגה עם רישוי ל 32של  Cisco MDS9148שני מתגי 

 .SX - DS-SFP-FC16G-SW-ג'יגה ל 16של  FCממירים אופטיים  20 .א

 .LX DS-SFP-FC16G-LW --ג'יגה ל 16של  FCממירים אופטיים  8 .ב

 NACמערכת  – אבטחת מידע .3.4

התקנים,  2000-נות וכתח 1000-לניהול מתקדם של כ Cisco ISEהרחבת הרישוי למערכת 

 ירוט:להלן פ

 Cluster Cisco ISE Virtual - Machine Smallזוג מכונות ניהול בתצורת  .3.4.1

 L-ISE-BSE-P6התקנים  5000רישוי בסיס לעד  .3.4.2

 L-ISE-PLS-5Y-S4התקנים  2000רישוי פלוס לעד  .3.4.3

 L-ISE-APX-5Y-S4התקנים  1000רישוי אפקס לעד  .3.4.4

-L-AC -תחנות  עבודה  1000של עד  Complianceלבדיקת  AnyConnectרישוי  .3.4.5

APX-5Y-S5  

 לכל מכונה לניהול ציוד תקשורת TACACSרישוי  .3.4.6
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 הרחבות .3.5

ושירותים הדרושים למכללה כחלק פרק זה מתייחס לרשימה של ציודים  .3.5.1

מהפעילות השוטפת והצרכים שעולים מפעם לפעם, חלק מתייחס למוצרים 

ו/או  בור התשתית הקיימת כיוםהקשורים לפתרונות שיוצעו במכרז זה וחלק ע

 .השימושים השוטפים של המכללה כפי שיועלו מפעם לפעם

קבוע ממחיר המחירון  לכול פריט או שירות יש לציין מחיר מחירון ואחוז הנחה .3.5.2

 העדכני שניתן לממש בעת הרכישה.

שנים לפחות, לפיכך בחלק מהמוצרים  3-המחירים צריכים להיות רלוונטיים ל .3.5.3

בסטרקציה מרשימת פריטים ועד לרשימה של משפחות מוצר או תותאם רמת הא

 סדרות.

כל הרכיבים המופיעים במכרז זה יהיו חלק מההרחבות שהמכללה תשמור לעצמה  .3.5.4

 ת הזכות לרכוש במהלך תקופה זו.א

 שימת רכיבים או משפחות מוצר שלא מופיעים בפריטי המכרז.מטה רטבלה ב .3.5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 תיאור פריט מספר

  Cisco Catalyst 2X / 3Xדרת מתגים ורכיבים מס 1

 Cisco Catalyst 9Xמתגים ורכיבים מסדרת  2

 Cisco Nexus 3Xמתגים ורכיבים מסדרת  3

 Cisco Nexus 9Xמתגים ורכיבים מסדרת  4

 Cisco MDSמתגים, רכיבים וממירים מסדרת  5

 Cisco SFPג'יגה מסוג  10/25ממירים אופטיים של  6

 Cisco QSFPג'יגה מסוג  40ממירים אופטיים של  7

 Wireless Catalyst רכיבים, רישוי ומשדרים מסדרת  8

 Wireless Aironet  רכיבים, רישוי ומשדרים מסדרת  9

  Cisco UCSשרתים ורכיבים מסדרת  5

 Cisco ISEרישוי למערכת  6

 DCMNרישוי  7

 Cisco Primeרישוי  8

 NGFWמערכת ורכיבים לפתרון  9
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 NGFWפתרון  –מידע    אבטחת .4

)אין הכרח למע' למערכות חזקות ומתקדמות יותר  FortiGate 1500Dהחלפת שתי מערכות 

Fortinet ) ומערכת אחת לסניף מרוחק בחיבורVPN IPSec Site-to-Site  למערכות המרכזיות

 לפי הפרט הבא:

 HAבתצורת  Active / Passive -ו Active / Activeבמערכי  NGFWשתי מערכות  .4.1

 מסונכרנת.

ואליות נפרדות ללא גריעה בביצועי וירט NGFWמכונות  10תמיכה ורישוי בלפחות  .4.2

 המכונות הפיזיות.

 ,IPS, Antivirus, Antibotשנים לכל מנועי המכונות, לרבות:  3-רישוי בנדל מלא ל .4.3

SSL/SSH Inspection, Application control and classification, Web content 

filtering, URL Filtering, DNS inspection and control, DLP, Anti phishing, SMB 

/ CIFS Inspection and control. 

 יכולת הגדרת מערך חוקים ומדיניות ברמה האפליקטיבית וגם ברמת התעבורה. .4.4

 .15Gbpsשל לפחות  Threat Protection Throughputביצועי  .4.5

 .18Gbpsת לפחושל  SSL Inspectionביצועי  .4.6

 .SLAוניהול עדיפויות ברמת האפליקציות וזמינות לפי  BGPכולל  SD-WANיכולות  .4.7

 .SSL Inspection-ב TLS 1.3-תמיכה ב .4.8

 לחברות צד שלישי כולל בניית תרחישים ומדיניות. API-יכולת לממשק את המכונות ב .4.9

 ג'יגה. 10ממשקי  12-+ וQSFPג'יגה  40ממשקי  4לפחות  .4.10

 (.SM)לאופטיקה  LRגיגה מסוג  40-ל QSFPממירים  2 .4.11

 (.MM)לאופטיקה  SRג'יגה מסוג  40-ל QSFPממירים  2 .4.12

דרך  Tokens 10תוך שימוש בלפחות  OTPיכולת חיבור וניהול המערכת באמצעות  .4.13

 .עם חלופה מאובטחת אפליקציה לסמארטפונים או אתר רספונסיבי

 Malware hash, IP Addresses, Domainsיכולת שימוש במאגרי מידע חיצוניים כגון:  .4.14

 יפה לפי מאגרים אלו.ויכולת אכ

ליצירת  NGFW-מעננים ציבוריים ופרטיים לתוך מכונות ה IPיכולת למשוך כתובות  .4.15

 אובייקטים דינאמיים.

להגדרת חוקים ומדיניות לפי משתמשים  Active Directory-יכולת חיבור המערכות ל .4.16

 וקבוצות.

לעיל, למעט מרכיב  האבטחה שצוינוהתכונות ומנועי  לסניף מרוחק לפי NGFWמערכת  .4.17

, ממשקי תקשורת בסיסיים Threat Protection Throughputעבור  0.5Gbpsביצועים של 

 לניהול לוגים מקומי. SSDודיסק 
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, המערכת NGFWמערכות  10לתמיכה בלפחות ולניהול לוגים מרכזית מערכת מוניטור  .4.18

י מתאים, כולל יצוא של דוחות בפורמטים ל רישוותכלו VMלטפורמת יכולה להיות על פ

 שונים.

לכל הפתרון כולל אפיון, חיבורי תקשורת, המרה של  Turn Keyהתקנה מלאה במתכונת  .4.19

בהתאמה למכונות המוצעות והגדרות תואמות במתגי השדרה של   Zones-וה  Interfaces-ה

 מתגי סיסקו שיהיו מותקנים במעמד ההתקנה.

 NBDשנים המתכונת  3-היצרן והאינטגרטור לומרה ותוכנה( של רות מקומי מלא )חשי .4.20

 במענה טלפוני, אלקטרוני, חיבור מרחוק ובהגעה לאתר במקרי הצורך.

 שנים. 5יש להציע אופציית חידוש שנתי לכל הפתרון מעבר לתקופת ההתקשרות של עד  .4.21

 מימוש  .5

 שירות ותחזוקה .5.1

 מוקד שרות   .5.1.1

( כולל  HELP DESKהשרות הקיים )פעילות מוקד  אופןעל המציע לפרט את  .5.1.1.1

זמן המתנה  ושעות הפעילות וימי הפעילות, כמות עמדות  מוקדנים במשמרת,  

 ממוצע למענה.

המציע יידרש להקצות איש סיוע טכני בכיר למענה טלפוני שיעמוד לרשות  .5.1.1.2

 .כללהאנשי המ

 הגדרות התקלות וזמני טיפול  .5.1.2

 ה מול מוקד השירות.גדיר את חומרת התקלה בעת פתיחת התקלת מכללהה .5.1.2.1

  המכללה פעילות אתתקלה  המשביתה   -תקלה קריטית   .5.1.2.2

  המרכזית המכללה פעילותתקלה  שאינה משביתה את   -תקלה  רגילה  .5.1.2.3

 זמני  טיפול בתקלות : .5.1.2.4

 הערות התחלת עבודה אירוע

רציפה  עד תוך עבודה  שעות מפתיחת התקלה 4 תקלה קריטית 

 לפתרון התקלה

תקלה 

  רגילה/שדרוג

 . 16:00באותו יום עסקים, במידה ונפתחה עד 

   16:00למחרת,  במידה ונפתחה אחרי  

עבודה רציפה בשעות 
 כללההפעילות של המ

 
 המציע יפרט כיצד הוא נערך לעמוד בדרישות אלו.  .5.1.2.5

 טיפול מונע .5.1.3

 במסגרת תקופת האחריות.יבוצע טיפול מונע לפי הוראות יצרן וזאת  .5.1.3.1

 תר לאיתור יזום של תקלות.אחת לשנה תבוצע ביקורת בא .5.1.3.2

 דיאגנוסטיקה מרחוק .5.1.4

בהפעלת דיאגנוסטיקה מרחוק עבור תיקון  המוצעעל היצרן לתאר את הפתרון 

הפעלת הפתרון )דיאגנוסטיקה  -התקלה ומשמעותו בקיצור תיקון זמן התקלה 

 .המזמין שלבתיאום עם נהלי אבטחת המידע ו פי עלמרחוק( תהיה 
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 תיעוד   .5.2

 תיק תיעוד הכולל:  להמכלהזוכה יספק ל

 תיאור הפתרון  ▪

 .הפתרון מרכיבי כלתיעוד תפעול ותחזוקה של  ▪

 נוהלי תחזוקה וטיפול מונע. ▪

 פרטי נותן השרות לכל מרכיב בפתרון ▪

 תחזוקה וטיפול מונע. ביצועכל חומר עזר נוסף הנדרש לצורך  ▪

 

 ההדרכה והטמע .5.3

 תכנית הדרכה  .5.3.1

  יקבעו וההכשרות הההדרכ תכני  והכשרות.  רכותהד תכנית  לצרף יידרש הזוכה

 .הובאישור  מכללהה  עם  במשותף

 ביצוע הדרכה הכוללת:  .5.3.2

)לפי  המזמיןימים באתר  4סה"כ  -שיוטמעו  נותהפתרו תפעולהדרכה ב .5.3.2.1

 .הצורך(

יום  – במכללהלגורמי הניהול במערך המחשוב  השונות המערכותהכרת  .5.3.2.2

 .במכללההדרכה 

 טכני מידע, תפעול, תיעוד הכולל בנפרד פתרון לכול רודמס פרויקט תיק לצרף יש .5.3.3

 .הדרכתי וחומר

 

 מבחני קבלה  .5.4

 מבחני הקבלה יכללו:

 בדיקת ההתקנה המכנית. .5.4.1

 הציוד.בדיקת פעילות  .5.4.2

 בדיקת מנגנוני גיבוי ושרידות. .5.4.3

 בדיקות תחת עומס. .5.4.4

 .המכללה מערכותעם  מלאהבדיקת אינטגרציה  .5.4.5

היה ת כללה. המכללה, ותאושר ע"י המתכנית מבדקי הקבלה תוכן ע"י הזוכה  .5.4.6

 להוסיף בדיקות נוספות על אלו שיציע הזוכה. תרשאי

 

 איש קשר  .5.5

הווה כתובת לכל עניין הקשור לאספקת שי המכללההזוכה יגדיר בארגונו איש קשר מול 

.  פרטי המכללהרותים. כל שינוי בהגדרת איש הקשר יעשה בתיאום ואישור מראש של  יהש

 הקרוב ביותר הניתן למועד השינוי.ועברו בכתב למשרד במועד איש הקשר החדש י
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 ציעהצהרת המ - נספח ב'

 
מסמכי המכרז לרבות את החוזה על כל אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל 

 נספחיו  מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
דרשים לפי חוק עסקאות כל האישורים הנהמציע הינו תאגיד המאוגד לפי הדין הישראלי ובידיו  .1

 .1976 -גופים ציבוריים, התשל"ו
ת ברמת זה ובעל הסמכות הדרושותקשורת במכרז של המוצרים ופתרונות ה Tier1המציע הינו  .2

Gold  ליישום הפתרונות המבוקשים במכרז זה )יש לצרף רשימת הסמכות הן של הארגון לפחות
 בנספח א'. 4 סעיףו ישים לעונים רק על סעיף זה אינ -והן של אנשי היישום(

 בנספח א'. 4 סעיףלמערכות האבטחה המוצעות על ידו במענה ל Tier2או  Tier1המציע הינו  .3

 ניסיון לפחות בהטמעת פרויקטים מהסוג ובהיקף המבוקש.שנות  5המציע הינו בעל  .4

בהתאם למכרז ו 11אמור בסעיף ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה בהתאם לצרף המציע  .5
 נוסח בנספח הערבות.ל

אנו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו  .6
המכרז לרבות בחוזה על כל נספחיו, וכי לא נציג כל תביעות או מסכימים לכל האמור במסמכי 

 טענות כאמור.דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על 

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז וכי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות  .7
מנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי שבמסמכי המכרז, וכי אנו מקבלים על עצ

 . המכרז

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .8

 הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי.  .9

זה מחייב אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חו .10
 .לבינכםבינינו 

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות ככל שההצעה מוגשת על ידי תאגיד הרי   .11
אגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו הקבועות במסמכי הת

 וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 

 ____________________________________ :שם החברה

 ____________________________________ :חתימת המציע

 ____________________________________ :שם מלא של החותם

 ____________________________________ מספר עוסק מורשה:

 ____________________________________ :תאריך

 
 אישור עו"ד

אני, הח"מ, _____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר כי חתימתם יחד / 

ההצעה וההסכם המוגשים  ,המכרז על מסמכי לחוד )מחק את המיותר( של ה"ה המפורטים להלן,

מכללה האקדמית צפת, מחייבת את המציע; וכן, כי הינם מורשים של ה  02IT/20במסגרת מכרז מס'  

מטעם _____________  )שם המציע( לחתום על מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת 

צהרה וכי הם חתמו על הההתאגיד כאמור, שנתקבלה כדין, על פי זכויות החתימה כאמור לעיל, 

 מעלה לאחר שהבהרתי להם את משמעותה .

 

 

__________               __________          _________________ 
 חתימה וחותמת   שם מלא       תאריך     
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 תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא כדין על   תצהיר  –  ג'נספח 

 
_ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת הח"מ_______________אני 

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,  אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
"( במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי המציעהנני עושה תצהירי זה בשם ___________ )להלן: "

 "(. המכללההמכללה האקדמית צפת )להלן: " "( אשר פורסם על ידיהמכרז)להלן: " 02IT/20מספר 

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם המציע.

"תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם בסעיף  -בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה" אליו, "הורשע" ו
ל מעותם שהוסברה לי מש. אני מאשר/ת כי 1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2

 ה אותם.נ/מונחים אלה וכי אני מבין

 הנני מצהיר/ה כי המשתתף הינו "תושב ישראל".

 (במקום המתאים Vסמן )

  המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד
, אשר נעברו 1987האחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  

 .2002באוקטובר  31ם אחרי יו

  המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד
, אשר נעברו 1987-האחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

ד מתן בשנה שקדמה למוע ההיית, אך ההרשעה האחרונה לא 2002באוקטובר  31אחרי יום 
 ף במסגרת המכרז.הצעה של המשתת

 (במקום המתאים Vסמן )

  המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד
האחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין 

 .2002באוקטובר  31יום , אשר נעברו אחרי 1991 -והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

  המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד
האחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין 

, אך 2002באוקטובר  31, אשר נעברו אחרי יום 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
מה למועד מתן ההצעה של המשתתף במסגרת האחרונה לא הייתה בשנה שקדההרשעה 

 המכרז.
 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
 
 

________________ 
 שם המצהיר + חתימה

 אישור עו"ד

אני, הח"מ, _____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר כי חתימתם יחד / 

לן, על מסמכי המכרז, ההצעה וההסכם המוגשים מיותר( של ה"ה המפורטים להלחוד )מחק את ה

מכללה האקדמית צפת, מחייבת את המציע; וכן, כי הינם מורשים של ה  02IT/20במסגרת מכרז מס'  

מטעם _____________  )שם המציע( לחתום על מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת 

ל, וכי הם חתמו על ההצהרה פי זכויות החתימה כאמור לעיהתאגיד כאמור, שנתקבלה כדין, על 

 מעלה לאחר שהבהרתי להם את משמעותה .

 
__________               __________          _________________ 

  חתימה וחותמת   שם מלא       תאריך     
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 סיון וממליציםינ  - 'דנספח 

 
 

  
ות: לחברות/מוסד ITבמתן שרותי אינטגרציה / פתרונות מספר שנות ניסיון  .1

 ________שנים

 
 

 שמות ממליצים מהם ניתן לקבל חוות דעת: .2
 
  

 טלפון נייד הפרויקט שבוצע איש קשר שם הלקוח

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
למכללה שמורה הזכות לפנות ללקוחות נוספים שהיו בעבר למציע ואין המציע רשם פרטיהם 

 ברשימה מעלה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________               __________          _________________ 
 חתימה וחותמת   שם מלא       תאריך     
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 הצעת מחיר   - 'הנספח 

 

 . על המוצרים/שירותים, למעט מע"מ וההיטליםהצעת המחיר מטה כוללת את כל המיסים  .א

  .ת ההצעה"()להלן: "טבל אות המפורטות בנספח זה בלבדבטבליוגשו המסכמות ההצעות  .ב

מפורט הכולל מחיר ברמת מק"ט לכל מרכיב   הכולל אקסל    Disk On Key  נדרש לצרף  -בנוסף   .ג

 )להלן: "אקסל"(. מוצר/שרות/רישוי בפתרוןותת מרכיב של כל 

לעיל, למכללה שמורה הזכות להגדיל או להקטין את התכולה בפועל  ג' בהתאם לאמור בסעיף .ד

. מובהר בזאת כי סיכום עים ע"י המציע ברמת מק"טוהתשלום יהיה בהתאם למחירים המוצ

 בטבלת ההצעה. העלויות באקסל לא יעלה על המוצע 

קשורים הבלעדית לבצע רכש נוסף של מוצרים, הקשורים ו/או לא  למכללה שמורה הזכות .ה

בהתאם למחיר המכרז ו/א ואחוזי  הזוכה עעם המצי שרותקכל תקופת ההת למכרז, לאורך

 .ע"י המציע במכרז ההנחה שפי שניתנו

 

 

 

 

 

 

 חותמת וחתימת המציע ______________________
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 נספח א'  3סעיף   - הצעת מחיר 

סעיף 
 סה"כ מחיר יח' כמות תיאור פריט במכרז

     2 החלפת מתגי שדרה ראשים  3.1.1

     4 שנים  3כולל רישוי  Cisco C9407Rמתגים  3.1.2

3.1.3  C9300-48UXM-E 2  מתגים     

     SFP-10/25G-LR-S/CSR-S 60ממירים אופטיים   .א3.1.4

     SFP-10/25G-CSR-S 20ממירים אופטיים    .ב 3.1.4

     QSFP-H40G-CU5M 12כבלים   .ג 3.1.4

     QSFP-40G-LR4-S 12ממירים   .ד 3.1.4

     C9800-40-K9 2בקרים אלחוטיים  3.1.5

     C9130AXI-I   60משדרים מדגם  3.1.6

     C9120AXI-I   20משדרים מדגם  3.1.7

     150 ( 3YR)עלות ל  AIR-DNAרישוי למשדרים הקיימים  3.1.8

 Cisco -רישוי תואם לכל המערכת באופן כללי ול  3.1.9
Prime  3 שמתוקן כבר בשרתי המכללהYR     

     UCSB-B200-M5-U  4שרתים מסוג  3.2.1

 8עבור  VMware Enterprise Plus-ינוך לרישוי ח 3.2.2
     3YR מעבדים

 3YRכולל רישוי  N9K-C93108TC-EXמתגים  3.2.3
DCMN 2     

     Cisco MDS9148  2מתגי  3.3

 - Cluster Cisco ISE Virtualמכונות ניהול בתצורת  3.4.1
Machine Small 2     

     L-ISE-BSE-P6 3YRהתקנים   5000רישוי בסיס לעד  3.4.2

     L-ISE-PLS-5Y-S4 3YRהתקנים  2000רישוי פלוס לעד  3.4.3

     L-ISE-APX-5Y-S4 3YRהתקנים  1000רישוי אפקס לעד  3.4.4

של עד   Complianceלבדיקת  AnyConnectרישוי  3.4.5
     L-AC-APX-5Y-S5  3YR -תחנות  עבודה  1000

     3YR ציוד תקשורת   לכל מכונה לניהול TACACSרישוי  3.4.6

 ____________ ₪ ואחריות:שנות תחזוקה   3שנות רישוי ו  3סה"כ כולל 
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 3חובה להגיש למציע אשר מגיש מענה לסעיף  –נספח א'   3המשך הצעת מחיר סעיף 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חותמת וחתימת המציע ______________________
  

תיאור פריטמספר
אחוז הנחה ממחיר 

GPL / מחירון

1Cisco Catalyst 2X / 3X מתגים ורכיבים מסדרת

2Cisco Catalyst 9X מתגים ורכיבים מסדרת

3Cisco Nexus 3X מתגים ורכיבים מסדרת

4Cisco Nexus 9X מתגים ורכיבים מסדרת

5Cisco MDS מתגים, רכיבים וממירים מסדרת

6Cisco SFP ממירים אופטיים של 10/25 ג'יגה מסוג

7Cisco QSFP ממירים אופטיים של 40 ג'יגה מסוג

8Wireless Catalyst  רכיבים, רישוי ומשדרים מסדרת

9Wireless Aironet   רכיבים, רישוי ומשדרים מסדרת

5Cisco UCS שרתים ורכיבים מסדרת

6Cisco ISE רישוי למערכת

7DCMN רישוי

8Cisco Prime רישוי

סעיף כללי - מיועד לשימוש המכללה ,הנדרש מעת לעת, מעבר לתכולת המכרז

עלות לשעת מומחה )מעבר לתכולת המכרז(: _____________ ₪ 

סעיף 3.5 - הרחבות:
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 פתרון אבטחת מידע   –  4סעיף  –הצעת מחיר  

 
 

 יש לצרף באקסל תכולה מפורטת של הפתרון המוצע

 

 

 הפתרון המוצע: ____________________________________ שם יצרן  

 הדגם המוצע: ____________________________________________ 

  90%יהווה ) עלות כלל הפתרון המוצע: _____________________________ ₪ 

 .(מציון המחיר

 

 

 

 הרחבות 

 

  ______המוצעלפי הפתרון  NGFWלמערכות ורכיבי   אחוז הנחה ממחיר מחירון

 .(המחיריון מצ  10%יהווה )

 

 

 (מיועד לשימוש המכללה ,הנדרש מעת לעת, מעבר לתכולת המכרז)לאבטחת מידע: סעיף כללי 

 

 עלות לשעת מומחה )מעבר לתכולת המכרז(: _____________ ₪  

 
 
 
 
 
 
 
 

 תימת המציע ______________________חחותמת ו
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 'ונספח 

 

 

 

 

 הסכם
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 הסכם 
 

 2020____, בחודש ________ אשר נערך ונחתם בצפת ביום 

 

 בין 

 המכללה האקדמית צפת

 , צפת11ירושלים  רחובמ

 580362937ע.ר. 

 (ו/או "המזמין" )להלן: "המכללה"

 מצד אחד;

 ביןל

___________________ 

 מרחוב___________________________

 ח.פ. _____________________

 "(ספק)להלן: "ה

 מצד שני;

 
 ( פרסמה מכרז פומבי מספר"המזמיןו/או " "המכללההאקדמית צפת )להלן: "והמכללה      הואיל:

02IT/20  ל כמפורט במכרז ובהתאם ו, הכ"(המכרז)להלן: "  אספקת והתקנת ציוד תקשורתל

 (;"השרות"" ו/או המערכת"על כל נספחיו )להלן:  להסכם זה

השירותים, והספק מצהיר כי הוא עוסק בשירותים עוניין לספק למכללה את והואיל:   והספק מ

והמיומנות לביצוע השירותים במלואם ובמועדם,  ןהמבוקשים, וכי הוא בעל הידע, הניסיו

 הכל כמפורט במכרז על נספחיו ובהסכם זה על כל נספחיו;

יספק את השירותים והמכללה בחרה בהצעת הספק כהצעה הזוכה, ונקבע כי הספק   והואיל:  

ה באתרי המכללה בצפת, לפי דרישת המכללה, ויספק למכללה תיעוד שוטף לגבי למכלל

למשך כל תקופת ההתקשרות והכל , יםושינויים בתכונות המוצרשירותים אספקת ה

במועדים ובתנאים המפורטים ומוגדרים במסמכים המכרז ונספחיו ובהסכם זה על 

 נספחיו;

וזכויותיהם, ולהעלות את ההסכמות  םחייבויותיהמעוניינים להסדיר את התצדדים וה     והואיל:

 ביניהן על הכתב בהסכם זה להלן;

והצדדים הסכימו כי הספק יפעל כספק עצמאי, הנותן שירותים למזמין, והמזמין ישלם     :והואיל

 לספק על פי התעריפים המוסכמים בין הספק למזמין, כמפורט בהסכם זה;
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 והותנה בין הצדדים כדלקמן: הוסכם וצהרלפיכך ה

 כללי

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

מהווים חלק בלתי בכתב ופורסמו באתר המכללה,  לרבות ההבהרות שניתנו    זמכרהמסמכי   .1.2

 נפרד מהסכם זה.

 המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה: .1.3

 ביטוחים. אישור קיום – 'נספח א .1.3.1

 ערבות ביצוע.   - 'נספח ב .1.3.2

בישראל ומוסמך על ידי יצרן המערכת המוצעת מורשה של המערכת  מטמיעהספק הינו  .1.4

 רותים למערכת.ילמתן ש

לצורך קבלת קריאות ומתן סיוע  17:00עד  8:00לספק מוקד טלפוני הפועל בין השעות  .1.5

 ראשוני לשאלות ופתרון בעיות. 

תקופת )להלן: "חתימת ההסכם ע"י המכללה מיום שנים  3-להינה תקופת ההתקשרות  .1.6

, למכללה שמורה הזכות להאריך את תוקף ההסכם בשתי תקופות נוספות "(ההתקשרות

, הכל בהתאם לשיקול דעתה "(תקופת האופציה)להלן: " חודשים כל תקופה 12בנות 

דרשת רותי האחריות יחולו עד תום תקופת האחריות הניהבלעדי. התחייבות הספק לש

, גם אם תגיע תקופת Productionבמצב  העלאת המערכת לאווירוזאת מיום במכרז 

 ההסכם כאמור לעיל לסיומה קודם לכן.

הספק מצהיר כי הבין את כל האמור במסמכי המכרז והסכם זה על נספחיהם וכי הוא  .1.7

ת מסכים לכל האמור במסמכי המכרז לרבות בחוזה על כל נספחיו, וכי לא יציג כל תביעו

 דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ומוותר בזאת מראש על טענות כאמור.או 

את השירותים בהתאם להוראות ולדרישת כל דין, לרבות תקן, לרבות אלה  ספקהספק י .1.8

הקשורות לבטיחות בעבודה, ולרבות הוראות הקשורות לתשלום שכר מינימום ותנאים 

 סוציאליים לעובדי הספק.

יותו המלאה ועל חשבונו בלבד, את כל הציוד, המתקנים, הכלים, באחר הספק יספק .1.9

החיבורים והעבודה הדרושים למתן השירותים ולביצוע כל הקשור והכרוך בהן, והכל 

יהיה בתאום ואישורו של המתאם מטעם המכללה. מבלי לגרוע מאחריותו, על פי כל דין, 

ביצוע השירותים ו/או העבודות  ו עקבהספק יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או אובדן, שיגרמ

הקשורות לשירותים, למכללה ו/או לכל אדם ו/או לרכושו, ואשר הנפגע זכאי לפיצוי בגינם 

בלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי בכל מקרה אחריות הספק לא תחול באחד   על פי כל דין.

תוצאה גרם כאו יותר  מהמקרים הבאים: מקרים בהם הקלקול אשר נגרם לציוד הספק, נ

משפיכת ו/או חדירת נוזל ו/או מכוח עליון, לרבות מכת ברק; מקרים בהם נגרמו נזקים 

לציוד כתוצאה מאש ו/או ממערכת החשמל; אי מילוי הנחיות הספק ו/או יצרן ציוד ו/או 

 שימוש בציוד בניגוד להנחיותיהם; 

והיו ברשותו  ן, ישהנציג המורשה של היצרהמטמיע ו/או הספק מצהיר בזאת, כי בהיותו  .1.10

ומקצועניים וכן צוות אנשים מיומנים  מערכתכלים המתאימים לתחזוקת ההובאפשרותו 

)לרבות תקופת  לשם מתן השירותים האמורים בהסכם זה, למשך כל תקופת ההתקשרות

 הם.יניולמשך כל תקופת האחריות, המאוחר מב האופציה(
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, מכל סיבה שהיא, יודיע היצרןג ו נציהיות מטמיע ו/אהספק מתחייב, כי במידה ויפסיק ל .1.11

הספק למכללה על כך. במקרה זה תהיה רשאית המכללה להפסיק את ההתקשרות עם 

תתקשר המכללה ולמסור לו  אתוהספק, והספק יהיה חייב לשתף פעולה עם הספק החדש 

 את כל המידע הטכני הדרוש.

צד שלישי, לרבות כלפי המכללה הספק יפצה וישפה את המכללה, בשל כל חבות בה תחויב  .1.12

לסגל המכללה ולסטודנטים ולכל השוהים בה, על פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או 

בלי הוצאה, שייגרמו למכללה ו/או לשוהים בה בקשר לשירותים הניתנים על ידי הספק. 

לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי בכל מקרה אחריות הספק לא תחול באחד או יותר  

מקרים בהם הקלקול אשר נגרם לציוד הספק, נגרם כתוצאה משפיכת אים: מהמקרים הב

ו/או חדירת נוזל ו/או מכוח עליון, לרבות מכת ברק; מקרים בהם נגרמו נזקים לציוד 

כתוצאה מאש ו/או ממערכת החשמל; אי מילוי הנחיות הספק ו/או יצרן ציוד ו/או שימוש 

 בציוד בניגוד להנחיותיהם; 

 אספקת המערכת .2

ותאריכי האספקה אשר יצוינו בגוף הזמנת  הקונפיגורציה לפי  פק יספק את המערכתהס .2.1

מכללה. הספק לא יבצע עבודה כלשהי ולא מחלקת הרכש של האשר תונפק לו על ידי ורכש 

 מאת המכללה.רשמית יספק מערכת כלשהי ללא קבלת הזמנת רכש 

/ חשבונית עסקה  וחהספק יחתים את מנהל מחלקת המחשוב במכללה על תעודת משל .2.2

ע"י מנהל המחשוב   חתומהחשבונית עסקה    /. רק תעודת משלוח  בסיום מבחני הקבלה בלבד

במכללה או מי מטעמו, תהווה אישור למסירה, קרי "המערכת נמסרה, הותקנה, הופעלה 

באופן תקין והמשתמשים בה קיבלו הדרכה מתאימה לשימוש במערכת לשביעות רצונם". 

 אישור זה לחשבונית החיוב. ום שלחתהספק יצרף עותק 

המסמכים וימלא אחר כל הספק יעביר למכללה, מיד לאחר חתימת הסכם זה, את כל  .2.3

במכללה, לרבות דרישות תוכנות, אביזרי תקנת המערכת הדרישות והסידורים הנוגעים לה

 וכל שאר הפרטים הטכניים הדרושים להתקנת וקישור המערכת. הדפסה/המחשה

 וצע מול מנהל המחשוב במכללה.יבתאום ההתקנה  .2.4

 .02IT/20 בהתאם לאמור במכרזמכללה תסופק ותותקן בהמערכת  .2.5

 

 הדרכה ותמיכה .3

 הספק ידריך את צוות המכללה בהפעלת ותחזוקת המערכת ברמת המפעיל. .3.1

ותיעוד מלא של שיטות העבודה עם  ה,פעלההספק יספק עם המערכת את כל ספרות ה .3.2

 .יההמערכת והרכיבים המשויכים אל

 .אחריותהספק יספק תמיכה מקצועית מלאה לאורך כל תקופת ה .3.3

 

 

 



 
 

 36מתוך  30עמוד 

 

 שירות תחזוקה למערכת .4

ואישור מבחני  Productionהעלאה לאוויר במצב תחל ממועד שנים,  3של תקופת אחריות  .4.1

 .הקבלה

. תקופת ממועד התקנת כל פריטשנים  5 קה בתשלום שלוהספק מתחייב לתקופת תחז .4.2

. שנים ממועד התקנת הציוד  3בת  יום תקופת האחריות  ר סרק לאחהתחזוקה בתשלום תחל  

שנים  3. הרחבת אחריות מעבר ל לבדב אישור המכללהובבכפוף ת האחריות הרחבת תקופ

 קבלת הזמנת רכש מאת המתאם מטעם המכללה.ב תמותנ

, במהלך תקופת האחריות יהיה הספק אחראי לפעולתה התקינה של המערכת על כל רכיביה .4.3

הספק יספק ללא תשלום נוסף, שירותי רכת. כולל ביצוע עדכונים שוטפים לגרסאות המע

 תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה, יעוץ טכני והדרכה למשתמשים. 

והכל   עדכוני גרסאותנתן באתר המכללה ויכלול תמיכה טכנית והדרכה,  ישירות התחזוקה י .4.4

 ללא תוספת תשלום או תמורה מצד המכללה. 

 . 02IT/20 במכרזבהתאם לאמור  זמני תגובה לקריאת שרות:ת ומתן השרו .4.5

 

 ערבות ביצוע .5

הספק יעביר למכללה האקדמית צפת, במעמד חתימת חוזה זה, כתב ערבות וזאת להבטחת כל 

. סכום נה ערבות בנקאית בלתי מותניתהתחייבויותיו על פי חוזה זה. הערבות הנדרשת הי

 המכללה למציע על הסעיף/ים אשר עליו/הם הוכרז כזוכההערבות הינו בהתאם להודעת 

 ובהתאם לפרוט מטה:

 ₪ לכלל המכרז 200,000 .ה

 נספח א' 4 סעיף₪ לכלל המכרז למעט  130,000 .ו

 נספח א' בלבד 4 סעיףל 70,000 .ז

חודשים מיום הודעת הזכייה. הערבות תופחת ב  36כל אחת מהערבויות הנ"ל תהיה תקפה ל  .ח

רבות העבודות ובכפוף לאישור המתאם מטעם המכללה ובכפוף לקבלת עבסיום ביצוע  50%

הערבות תהא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לטובת . חדשה מופחתת כאמור

 . המצורף למכרז זה  לנוסח הקבוע בנספח המכללה וצמודה למדד המחירים לצרכן בהתאם 

 הערבות תהא של הזוכה עצמו. לא תתקבל ערבות צד ג'.
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 ביטוחים .6

חוזה זה, מתחייב הספק לערוך ולקיים, למשך מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי דין ו/או על פי 

תוקפו של החוזה, על חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, את הביטוחים 

 המפורטים להלן:

 ביטוח המערכת עד מסירתה למכללה וביטוח רכוש וציוד הספק. .6.1

 כמפורט בנספח הביטוחים. שלישיצד ביטוח  .6.2

 , בנוסח כמפורט בנספח הביטוחים.ות מקצועיתביטוח אחריוביטוח חבות המוצר  .6.3

 ביטוח חבות מעבידים בעלת תוקף טרם תחילת העבודות במכללה .6.4

הביטוחים יכללו תנאי על פיו הביטוחים לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח,  .6.5

 יום מראש. 60בכתב, בדואר רשום לידי המכללה, לפחות אלא אם תימסר הודעה, 

ימים מיום חתימת החוזה להמציא  14המכללה, מתחייב הספק, תוך  ללא כל בקשה מצד .6.6

לידי המכללה אישור מאת מבטחו של הספק בדבר עריכת ביטוחים בתקופת החוזה כמפורט 

 רישות הביטוח"(.)להלן "ד נספח א'כבנספח דרישות הביטוח המצורף להסכם זה לעיל, 

תקפים במשך כל תקופת החוזה הספק אחראי באופן בלעדי לדאוג לכך שהביטוחים יהיו 

הספק מתחייב  ותקופת החוזה הנוספות, ככל שיהיו, ולהמציא למכללה אישורים על כך.

לרכוש את ביטוח חבות המוצר המשולב בביטוח אחריות מקצועית למשך שבע שנים 

 לפחות.

במפורש את המכללה ו/או את הבאים מטעמה, מכל אחריות לנזק לרכוש הספק פוטר בזאת   .6.7

ו של הספק או מי מטעמו, אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם כלשה

 לנזק בזדון.

, לא יהיה בנספח א להסכם זהמוסכם בזאת במפורש כי בעריכת הביטוחים המפורטים  .6.8

לאמור בחוזה זה ו/או בכדי לגרוע מאחריות  בכדי להוסיף על אחריותה של המכללה מעבר

 על פי כל דין.הספק על פי חוזה זה ו/או 

הספק רשאי לבצע ביטוחים נוספים ו/או משלימים לצורך ביצוע עבודתו. בכל ביטוח רכוש  .6.9

נוסף או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המכללה ומי מהבאים 

אמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון. כמו כן, לעניין כ רמטעמה, אולם הוויתו

חבויות, יורחב שם המבוטח לכלול את המכללה, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת   ביטוחי

 לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 

 התמורה ותנאי תשלום .7

לזוכה בהתאם להצעתו הסופית במכרז כנגד המערכת המכללה תשלם  והטמעת    תמורת אספקת

מכללה יחד עם תעודת המשלוח החתומה ע"י מנהל המחשוב חשבונית מס כחוק, אשר תוגש ל

 יום. 45של המכללה, בתנאים תשלום של: שוטף + 
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 אחריות .8

הספק יהא אחראי, אחריות מלאה ומוחלטת, לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק, איזה  .8.1

שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו למכללה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא 

מה ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל רשלניים של הספק מטע

ל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כ

 מהצבת ו/או הפעלת המערכת או בביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה. 

ים(, לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו למי הספק יפצה את המכללה ו/או את הניזוק ) .8.2

שבא מטעמה  מהם. הספק משחרר לחלוטין ומראש את המכללה, עובדיה, שלוחיה ואת מי

מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל שאירעו כתוצאה מהרישא 

 לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.

ל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשרותו, היה הספק אחראי כלפי כ .8.3

)נוסח חדש(, או לפי כל דין אחר, לנזקים  ואחריות כזאת מוטלת עליה לפי פקודת הנזיקין

שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב הצבת ו/או הפעלת המכונות, וכן לנזקים שיגרמו ממעשה 

או שליחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים, /או מחדל רשלניים של הספק ו/או עובדיו ו

בע המכללה ו/או במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה. אם תת

עובדיה ו/או שלוחיה, ו/או מי שבא מטעמה על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על 

בית משפט בפסק   הספק לסלק את התביעה כנגדן או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי

 דין שביצועו לא עוכב.

 הספק יהא אחראי כלפי המכללה וכלפי צד ג' בגין חבות המוצר .8.4

ראי לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למערכת הספק יהא אח .8.5

בתקופת החוזה, בשל מעשה או מחדל רשלניים של הספק ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל 

מטעמו, והוא מתחייב לתקנם, ללא דיחוי, הכול על מנת להחזיר את האמור למצבן מי שבא  

 התקין ולשימוש מלא.

בו עפ"י פסק   שתחויבהמכללה בגין כל תביעה שתוגש כנגדה ובגין כל סכום    הספק ישפה את .8.6

משפט ושכ"ט עו"ד וכל סכום שתאלץ המכללה לשלם עקב ההליכים  תדין, לרבות הוצאו

 המשפטיים.

בשום מקרה לא יישא אחד הצדדים בחבות כלפי הצד האחר עקב אובדן  -ת חבות הגבל .8.7

דנטלי, עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי. הגבלת תקבולים, אובדן רווחים או נזק אינצי

 החבות של צד להסכם, כאמור, לא תחול במקרים של נזקי רכוש מוחשיים ו/או נזקי גוף.

 

 יחסי הצדדים .9

כל הקשור למערכת היחסים בין הספק לבין המכללה יחשב הספק מוסכם בין הצדדים כי ב .9.1

לספק ו/או בין המכללה לעובדי מעביד בין המכללה -כקבלן עצמאי ולא יהיו יחסי עובד

 הספק.

הצדדים קובעים בזה כי העובדים שיבצעו את העבודות מטעם הספק הינם עובדי הספק  .9.2

המלאים, והוא יישא בכל ההוצאות בלבד והם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו 
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ך וכן והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי כל דין הכרוכים בכ

 בכל תשלום אחר המקובל או הנהוג בענף נשוא חוזה זה.

מוסכם בזאת כי בכל מקרה שתוגש תביעה כנגד המכללה על יד ימי מעובדיו של הספק,  .9.3

סכום התביעה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך  ישפה הספק את המכללה במלוא

 לה.דין וכל סכום ו/או הוצאה אחרת שתישא המכללה בגין הליכים א

 

 הפרת הסכם .10

 המכללה רשאית לבטל הסכם זה בשל כל הפרה יסודית, על פי כל דין או ההסכם. .10.1

בנוסף רשאית המכללה להביא לביטול ההסכם באם הוחל בהליכים נגד הספק או מי  .10.2

מטעמו שי בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או חיסול עסקים באופן אחר, והליכים 

 ם.יו 30אלו לא בוטלו תוך 

באם הפר הספק הפרה יסודית תהא המכללה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר ולחלט את  .10.3

הערבות אשר הופקדה בידה על ידי הספק, וזאת בגין הנזקים שנגרמו או ייגרמו למכללה 

צאה, אך מבלי שתידרש המכללה להוכיח נזקים אלה. אין באמור בסעיף זה מלמנוע כתו

לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה או אחרים ו/או מהמכללה לגרוע מזכותה של המכללה 

בלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי בכל מקרה אחריות הספק לא תחול   נוספים על פי כל דין.

רים בהם הקלקול אשר נגרם לציוד הספק, נגרם באחד או יותר  מהמקרים הבאים: מק

מקרים בהם נגרמו  כתוצאה משפיכת ו/או חדירת נוזל ו/או מכוח עליון, לרבות מכת ברק;

נזקים לציוד כתוצאה מאש ו/או ממערכת החשמל; אי מילוי הנחיות הספק ו/או יצרן ציוד 

 ו/או שימוש בציוד בניגוד להנחיותיהם; 

יעשה באמצעות הודעה לספק בכתב בלבד, והביטול ייכנס  ביטול ההסכם ע"י המכללה .10.4

 לתקפו במועד שתקבע המכללה בהודעה.

 
 
 
 
 
 

 באנו על החתום:ולראיה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________  ___________________ 

 הספק  כללה האקדמית צפתהמ

 

 



 
 

 36מתוך  34עמוד 

 

 נספח א' להסכם 

 דרישות הביטוח 

"( מבקש האישור)להלן " , צפת11קדמית צפת מרחוב ירושלים המכללה האעל הספק להמציא לידי 
 הביטוחים המפורטים להלן:אישור קיום ביטוחים )אק"ב( הכולל את 

 
 ביטוח רכוש  א.

, במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים הספקוכן ציוד נלוה בבעלותו ו/או באחריותו של 
, נזקי טבע (316)רק, התפוצצות, רעידת אדמה המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ב

ידי כלי טיס, שביתות, -די כלי רכב, פגיעה עלנזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על י(, 313)
 (.314)פרעות, נזק בזדון, וכן פריצה 

 
 

 ביטוח אחריות מקצועית  ב.
עלולים להיגרם לכל אדם לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד ה .1

כתוצאה ממעשה ו/או ו/או גוף כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( מבקש האישור 
 מחדל מקצועי של הספק ו/או עובדיו.

 .  כיסוי לאחריותו של הספק בגין מי מטעמו .2
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:  .3

 (.301)אובדן מסמכים  .3.1
 (.327) ביטוח אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה .3.2
 (. 303)דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע  .3.3
 (. 325)מרמה ואי יושר של עובדים  .3.4
 .(326)גיעה בפרטיות פ .3.5

הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום חתימת ההסכם בין מבקש האישור לבין הספק    .4
 )להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"( .

 .(309)אישור הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש ה .5
 (.332)חודשים  12הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של  .6
הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור בגין אבדן או נזק שנגרם ממעשה או מחדל רשלני  .7

 (. 321( )304) של הספק
 (.328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .8
 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  ,  2,000,000.- ת:גבולות האחריו .9
 

 ביטוח חבות המוצר  ג.
בגין אחריותו של היצרן על פי הדין הישראלי עקב תביעה ו/או דרישה, בגין אובדן ו/או נזק העלולים  .1

היגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות המועצה ו/או עובדיה כתוצאה ממוצר פגום של היצרן ו/או ל
  עובדיו. 

הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת חתימת ההסכם בין מבקש האישור לבין  .2
 המציע, אף אם ביצוע העבודה החל בטרם נחתם ההסכם.

 .(309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .3
ף בגין מעשי ו/או מחדלי היצרן, ובכפוף לסעי מבקש האישורהביטוח מורחב לשפות את  .4

 .(321( 304( )302)אחריות צולבת 
 (.328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .5
 (.332) חודשים 12הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של  .6
 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  ,  2,000,000.-גבולות האחריות:  .7

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ד.

.    לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי לרבות 1
 (. 322))ומבלי לגרוע מכלליות האמור( מבקש האישור 

 הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות הנובעת מ:.     2
 הרעלה,  .2.1
 כל דבר מזיק במאכל או במשקה המוגש ככיבוד במקום,  .2.2
 ומי, אזיהום תאונתי פת .2.3
נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו שלא  .2.4

 במישרין בעת קרות מקרה הביטוח,  
 (307)חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  .2.5
 (.315)תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי  .2.6
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ות צולבת לפיו ייחשב הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחרי .3
 .(321( )304( )302)הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח 

 .(309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .4
 .(328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .5
 (.329)רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'  .6
 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪   4,000,000: גבולות האחריות .7
 

 ביטוח חבות מעבידים ה.
 ולות אחריות כנקוב להלן. לכיסוי חבות הספק על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגב .1
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר: .2

 עבודות בגובה ובעומק,   .2.1
 פיתיונות ורעלים,  .2.2
 העסקת נוער כחוק,  .2.3
 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח. .2.4

 (.319)מבקש האישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי הספק  .3
 (.328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .4
 .(309)זכות שיבוב כלפי מבקש האישור הביטוח כולל ויתור על  .5

 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪    20,000,000,  לתובע₪    6,000,000:  גבולות האחריות .6
 

 כללי לכל הביטוחים ו. 
במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה  .1

ות וכן ביטוח רכב צד שלישי, משולמים ותקפים לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבוד
 ₪. 500,000-בתוקף, בגבול אחריות שלא יפחת מ

על מבטחי הספק לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על  .2
 נזק ו/או איחור בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל,

ת של המבוטח סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירו .3
 ובכפוף לזכויות המבטח עפ"י דין.

 30שינויים לרעה, לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או  .4
 , בדואר רשום. למבקש האישוריום 

 
 

   לתשומת לב הספק ומבטחיו:
ונה על שוק על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י הממ

ההון ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של הספק באק"ב של הספק. בדרישה שלא מופיע קוד 
בצידה, ניתן שלא לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג זה בפוליסת הביטוח של הספק 

 רחבה של הפוליסה לטובת המבוטח(.)ה
 

 

 ביר נספח זה לידיעת מבטחיי.הנני מאשר כי קיבלתי את האמור לעיל ומתחייב להע
 

 
__________________ 

 חתימת הספק
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 ' להסכם בנספח 

 נקאית ערבות ב

 לכבוד

 המכללה האקדמית צפת

 , צפת11רח' ירושלים 

 

 _____________________הנדון: ערבות מס' 

 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום , ח.פ/ת.ז______________  ________לבקשת _____

שיוצמד למדד,  (שקלים חדשים_____________________)במילים: ₪  ________ד לסך ע

כמפורט להלן מתאריך _________ אשר תדרשו מאת:__________________ )להלן: "החייב"( 

המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי אספקת והתקנת ציוד תקשורת אקטיבית לחוזה בקשר עם 

 .02IT/20מס' 

המתפרסם ע"י  זו המונח "מדד" משמעו: מדד המחירים לצרכן, הכולל ירקות ופירות,לצרכי ערבות 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למחקר כלכלי.

הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני קבלת דרישתכם 

חתימת ידוע ביום על פי ערבות זו )להלן: "מדד התשלום"( כי מדד התשלום עלה לעומת המדד ה

, )להלן: "המדד _________שפורסם ביום  2020 שנת               , דהיינו המדד של חודשההסכם

היסודי"( אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת 

 המדד היסודי )להלן: "סכום הערבות המוגדל"(.

החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו, לא יחול שינוי בסכום למניעת ספק, אם יתברר כי המדד 

 ות.הערב

ימים מתאריך דרישתכם   14אנו נשלם לכם מפעם לפעם, כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל, תוך  

הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא 

ר לחיוב כלפיכם ו/או אחרת ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום שיכולה לעמוד לחייב בקש

 מור מאת החייב.הא

 ועד בכלל.חודשים מיום הוצאתה  ___בתוקפה עד  רתישאערבות זו 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 

  : דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק מס' _______ של בנק ____________ שכתובתו

 

__________________________. 

 

 

 

____________________ __________________ ____________________ 

 חתימות וחותמת הבנק                 שמות החותמים                                          תאריך   

 


