מכבי שירותי בריאות
מכרז סגור מס' 124 /2009
Enterprise Agreement Subscription

והסכם
הסכם אירגוני
 SELECTלשמוש במוצרי מיקרוסופט על ידי מכבי שרותי
בריאות
הנספחים המתוארים להלן מצ"ב ומהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז:
מנהלה  -כללי.
נספח א'  -מפרט.
נספח ב'  -הסכם ההתקשרות

.

נספח ג'  -טופס הצעה.
נספח ג - 1-טופס הצעה ב-
נספח ד' -

CD

טופס פרטי המציע.

.1

כללי
1.1

מכבי שירותי בריאות (להלן – " מכבי") מעוניינת להתקשר עם ספק שהצעתו
– " הזוכה") ,ל המשך אספקת ההסכם האירגוני
תזכה במכרז (להלן
 Enterprise Agreement Subscriptionוהסכם  SELECTלשימוש
במוצרי חברת מיקרוסופט – הכל על פי התנאים המפורטים במכרז זה על
נספחיו .מטרת מכרז זה הינה ליצור המשך התקשרות בין מכבי לבין הזוכה
שתעוגן בהסכם עם חברת מיקרוסופט לאספקת המוצרים על פי המפרט נספח א'
למסמכי המכרז.

2.1

ההתקשרות לשנתיים .למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות
בשתי תקופות נוספות בנות שלוש שנים כל אחת בתנאים זהים ,ובכפוף להסכמת
הספק הזוכה במכרז זה.

3.1

את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז,
ועל גבי  -CDנספח ג' .1 -גיליון ההצעה בנספח ג' 1 -יודפס ויחתם על ידי הספק.
הגיליון החתום מהווה חלק מנספח ג' .במקרה של סתירה בין נספח ג' לנספח
ג' ,1-יקבע האמור בנספח ג'.

יסופקו ע"י הזוכה באמצעות חב' מיקרוסופט ישראל ,אשר
 1.4התוכנות שבמכרז זה
תמציא למכבי את התוכנות החדשות ואת ההרשאות הנחוצות.
1.5
.2

ההצעות הינן הצעות סופיות .לא יתקיים מו"מ.

הגדרות
בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית ,השונה
מההגדרות שלהלן ,תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.
"המכרז" – הליך המכרז המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז.
"מסמכי המכרז" – מסמך זה על נספחיו.
"מכבי" – "מכבי שירותי בריאות".
"מציע" – כל מי שיגיש הצעה העונה על כל תנאי המכרז.
"הזוכה" – המציע שהצעתו תזכה במכרז.
"משווק מורשה (  –")LARספק מורשה של מיקרוסופט לאספקת מוצרים ורישיונות,
עימו יש להתקשר לצורך ההסכם.
" – "Enterprise Agreement Subscriptionהסכם רישוי אירגוני ל – 3
שנים לשימוש במוצרי חברת מיקרוסופט ,ובו רישום של סך כמות הרשיונות וסוגיהם
ותנאי השימוש בהם.
"הסכם  – " SELECTהסכם לרכישת מוצרי מיקרוסופט בהתאם למחירון ,על פי
רמת הנחה הקשורה לכמות מחשבים בארגון.

.3

מנהלה
 1.3אופן קבלת מסמכי המכרז
מסמכי המכרז יועברו ל משווקים שנכללו ברשימת המציעים ,שאושרה ע"י ועדת
המכרזים ,באמצעות שליח.
 2.3בירורים ופניות

3.3

3.2.1

ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי
המכרז .נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה:
הגב' שרה מחט ,רכזת ועדת המכרזים.

3.2.2

הפניות תעשנה עד ליום  ,26.11.09וזאת בכתב בלבד ,באמצעות דואר
אלקטרוני  .mahat_s@mac.org.ilעל המציע מוטלת האחריות
לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון .03 - 5143643

3.2.3

פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  3.2.2לא תענינה.

3.2.4

על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה
תשלחנה התשובות ממכבי ,וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.

3.2.5

תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי ,באמצעות דואר
אלקטרוני עד ליום .1.12.09

אופן ומועד הגשת ההצעות
במסירה ידנית בלבד (ולא
 1.3.3את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח
באמצעות הדואר!) במעטפה סגורה ,עליה ירשם אך ורק "מכרז סגור
מס'  ,"124/2009לידי גב' שרה מחט -רכזת ועדת המכרזים ,או מי
שימונה כממלא מקומה במכבי ,ברח' המרד  ,27תל אביב ,קומה .14
ההצעות תוגשנה בימים א'-ה' ,בין השעות  .10:00-15:00המועד האחרון
להגשת ההצעות הוא יום  ,3.12.09בשעה  .12:00הצעות שלא תוגשנה עד
למועד האמור ,לא תתקבלנה!
2.3.3

ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה המצ"ב כנספח "ג" ,לאחר חתימתה,
וה CD-נספח ג' ,1 -והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס
ההצעה הוא חלק מהם ,וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה,
כמפורט עפ"י הנדרש במכרז ,וזאת בעותק אחד בלבד.

3.3.3

למען הסר ספק ,מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז
בכריכתם המקורית שנשלחו ממכבי ,ולא על גבי צילום או מסמך
מודפס ,וכי ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים
המצורפים כנדרש ,וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות
כנדרש.

.4

4.3.3

המציעים שיגישו הצעות יוודאו ,כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת
המכרזים ,תוחתם המעטפה ע"י רכזת ועדת המכרזים ,או ממלא מקומה
כאמור ,וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.

5.3.3

ועדת המכרזים רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לדחות את מועד ההגשה של
ההצעות לתקופה נוספת ,ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור
תפורסם.

6.3.3

על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות ,הזכויות
המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו ,לדעת המציע ,חשיבות או משקל
בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם במידה
שהצעתו תזכה.
המציע יברר את כל האמור בעצמו ,על חשבונו ,והוא יהיה מנוע מלעורר
כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה ,עקב כך.

תאור השירות ולוח הזמנים
1.4

השירות הנדרש מתואר במפרט הטכני המצורף כנספח "א" של מסמכי המכרז
ובהסכם ההתקשרות ,נספח "ב" למסמכי המכרז ,וכולל אחריות להסכם
אירגוני  Enterprise Agreement Subscriptionלשנתיים לשימוש
במוצרי חברת מיקרוסופט ישראל ,החל מ.1/1/2010 -
מובהר כי כל ה רשיונות יסופקו ע"י הזוכה באמצעות חב' מיקרוסופט ישראל
ובאחריות הזוכה .לאחר שנתיים תעמוד למכבי הזכות לרכוש את זכויות
השימוש במוצרים ,תמורת עלות של  150%מהעלות השנתית ,בהליך Buy
.Out

2.4

כמו כן ,המשווק יטפל בעידכון ההסכם אחת לשנה על פי הצהרה על עדכון
השימוש ברשיונות  ,שתועבר למשווק ע"י איש הקשר של מכבי לצורך ההסכם.

3.4

מובן ומוסכם כי הספק אחראי בלעדי כלפי מכבי להוצאתו לפועל של המפרט
הטכני.

4.4

המציע רשאי להציע תוכנית רישוי מיטבית לעמידה בדרישות התכולה.

5.4

מובהר כי לוח הזמנים הנדרש ע"י מכבי הינו כדלהלן:
 .1חידוש ההסכם עם חברת מיקרוסופט (שנה שנייה) ב-
– .1/1/2011
 .2עדכון ההסכם לשנה השלישית ב

.1/1/2010

.5

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
רשאי להגיש הצעה אך ורק משווק מורשה של מיקרוסופט ישראל (  )LARאשר
קיבל את מסמכי המכרז ממכבי ואשר במצטבר הינו:
5.1

מנהל ספרים כדין.

 EASשתוגש על-ידי המציע לא תעלה ,בכל מקרה,
 5.2הצעת המחיר הכוללת להסכם
על סכום של – ( $ 1,695,000מליון שש מאות תשעים וחמישה אלף דולר
ארה"ב ) ,לכל שנה ,לשנים  ,2010-2011לא כולל מע"מ.
עמידת המציע בכל התנאים המפורטים בסעיף דלעיל מהווה תנאי סף הכרח י לעצם
הגשת ההצעה .מציע שלא יעמוד בכל התנאים דלעיל – הצעתו תיפסל!
.6

.7

מסמכים שיש לצרף להצעה
1.6

על המציע לצרף לטופס ההצעה (נספח "ג") ,בנוסף לשאר המסמכים הנדרשים
במכרז:
אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) ,תשל"ו – .1976

6.2

ועדת המכרזים תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לאפשר למציע ,אשר לא המציא עם
הצעתו מסמך ,אישור ,היתר ,רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה,
להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה ,ובלבד שכל
מסמך ,אישור ,היתר ,רשיון או כל נייר אחר ,כאמור ,יהיו בעלי תוקף ותחולה
נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת הצעות.

התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה
1.7

המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ( 90תשעים ) יום מהמועד האחרון
להגשת ההצעות .לאחר תום תקופה זו ,אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים,
רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופה נוספת
של עד ( 60ש ישים ) 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 למכבי על ביטול הצעתו .בקשה כאמור תשלח על
ידי מכבי בכתב.

2.7

הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות ,תשלח
רכזת ועדת המכרזים ,
למכבי על ידי המציע בכתב ,לידי הגב' שרה מחט,
באמצעות דואר אלקטרוני  ,וזאת בתוך  2ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע
להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.

3.7

בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור ,תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על
ידי המציע.

4.7

.8

ביטל המציע את הצעתו על פי הדרך הקבועה בסעיף  7.2לעיל או על פי הדרך
הקבועה בסעיף  7.3לעיל ,לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

בחירת הזוכה במכרז
1.8

מכבי שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור באף מציע לשם מתן השירותים.

2.8

שקלול המחיר בעבור

אמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיה עפ"י
Enterprise Agreement
השירותים –  95%בגין רשיונות הסכם
 OUTLOOKהאופציונאלית
 4% , Subscriptionבגין עלות רישוי
במסגרת רכש  ,SELECTו 1% -לאחוז ההנחה הניתן ברכש מוצרי
מייקרוסופט במסגרת  ,SELECTבאופן שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את
מירב היתרונות הכספיים.

3.8

ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות
נוספות ,על פי שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון ,לשביעות רצונה המלאה ,על
מנת לבחון את המציע והצעתו.

4.8

ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן
הלאה ,למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא
ייצא אל הפועל ,מכל סיבה שהיא ,או יופר ע"י הזוכה.

8.5

מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי
ההתקשרות ,כלפי מעלה או כלפי מטה ,אם הסטיה אינה סבירה ,לדעת מכבי.

 8.6מסמך האומדן יופקד במעטפה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז.
 .9התחיבויות המציע הזוכה במכרז
1.9

2.9

הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף כנספח "ב" למסמכי המכרז ,בתוך 7
(שבעה) ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז .מסמכי המכרז והצעת
הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
ההתקשרות עם הזוכה על-פי מכרז זה תהיה
כהגדרתו בפרק  4וביתר מסמכי המכרז.

אך ורק לצורך אספקת השירות,

 .10ביטול המכרז
1.01

לא יהיה בעצם פרסום המכרז ,או בקבלת הצעות ,או בבחינתן ,התחייבות כלשהי
כלפי מציע כלשהו כל עוד לא ייחתם על-ידי מכבי והזוכה הסכם לשימוש במוצרי
מיקרוסופט ,והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (נספח "ב").

2.01

מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי ,וכן תהיה מכבי רשאית – אך לא חייבת – לפרסם מכרז
חדש לאחר ביטול המכרז.
אלקטרוני לכל המציעים אשר הגישו

3.01

הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר
הצעות במכרז.

4.01

החליטה מכבי על ביטול המכרז ,לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי
ממקבלי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי
מטעמה.

בעלות על מסמכי המכרז
.11
מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של מכבי ,אשר מועבר למציעים לצורך הגשת
ההצעות בלבד .אין לעשות ב מסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת
ההצעות ,וחל איסור מוחלט על מקבל מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם
לידי אחר.
.21

סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או
בתל-אביב.
הקשורים למכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו

מפרט טכני
להלן בטבלה פירוט של הרישיונות לסוגיהם במסגרת
מופיע בעמודה השמאלית
Subscription + Software Assurance
פי שנות החוזה- בחלוקה על,'הכמויות מופיעות בעמודה ב

Enterprise Agreement

Number of Licenses (Units)
 ) מצב קיים2009(

Desktop:
Office Pro
Win Upg Platform
Enterprise Cal Platform
Win Upg
Enterprise Cal
Additional Products:
BizTalk Server Standard
Config Mgr Server Mgmt Lic Ent
Config Mgr Svr
Dynamics CRM CAL Per Device
Dynamics CRM Enterprise Svr
Dynamics CRM Limited CAL Per
Device
Exchange Server - Enterprise
Office Comm Server Ent
Office Comm Server Std
Office Comm Server Ext ConnEnt
Office SharePoint Server
PerformancePoint CAL
Performance Point Server
Project Professional
Project Server CAL
Project Server
Project
SharePoint Internet
SQL Server Ent CPU
SQL Server Std CPU
Server Mgmt Suite Ent
Sys Ctr Ops Mgr Svr
Visual Studio Pro w/MSDN Prem
Visual Studio Pro w/MSDN Pro
Windows Terminal Svcs CAL
Windows Server Enterprise
Windows Server Standard
Desktop Optimization Pack for
SA
DynCRMExtConn ALNG
LicSAPk MVL

Year 2 ) 2010(

Year 3 ) 2011(

2,900
2,900
2,900
3,100
3,100

3,200
3,200
3,200
3,100
3,100

3,200
3,200
3,200
3,100
3,100

4
369
3
1,180
5

2
490
3
800
5

2
490
3
800
5

1
10
1
1

1
10
1
1

1
10
1
1

1
5
300
1
25
10
1
6
1
10
60
11
1
5
20
3,500
20
360

1
5
0
0
72
1
1
12
1
14
48
15
1
15
30
3,800
50
440

1
5
0
0
72
1
1
12
1
14
48
15
1
15
30
3,800
50
440

200

200

200

2

2

2

 בעמודהSelect להלן בטבלה פירוט של הרישיונות לסוגיהם במסגרת רכש
פי שנות החוזה- בחלוקה על,'שמאלית והכמויות בעמודה ב

Number of Licenses (Units)
Year 2 ) 2010(

Outlook - Select L Only

Year 3 ) 2011(

3100

פירוט המרכיבים
: כוללת אתOffice Professional Plus .1
Word 2007 
Excel 2007 
Outlook 2007 
PowerPoint 2007 
Publisher 2007 
Access 2007 
InfoPath 2007 
Communicator 2007 
IRM 

: כוללת את רישיונו ת הגישה הבאיםEnterprise CAL  חבילת מורחבת. 2
Windows Server CAL
Exchange Server Standard CAL
Office SharePoint Server CAL
System Management Server CAL
Exchange Server Enterprise CAL
Office SharePoint Server (MOSS) Enterprise CAL
Microsoft Office Communications Server Standard CAL
Microsoft Office Communications Server Enterprise CAL
Windows Rights Management Services
Microsoft Operations Manager Client OML
Forefront Security Suite













נספח ב'

הסכם אירגוני  Enterprise Agreement Subscriptionוהסכם
 SELECTלשמוש במוצרי מיקרוסופט על ידי מכבי שרותי
בריאות
שנערך ונחתם בתל-אביב ביום ____ בחודש _________ בשנת 2009
בין
"מכבי שירותי-בריאות"
מרחוב המרד  ,27ת"א – היכל הסיטי
אשר תקרא להלן – "מכבי" או "מכבי שירותי בריאות"
מצד אחד ,
לבין
_________________________
_________________________
עוסק מורשה מס' ___________ :
אשר יקרא להלן – "הזוכה",
מצד שני ,
סגור שמספרו  ,124/2009לאספקת הסכם אירגוני
הואיל ומכבי פרסמה מכרז
 Enterprise Agreement Subscriptionוהסכם  SELECTלשמוש
במוצרי מיקרוסופט על ידי מכבי שרותי בריאות (להלן " :המכרז") ,אשר העתק
ממנו על נספחיו מצורף כנספח "א" להסכם זה ,ואשר מהווה חלק בלתי נפרד
מהסכם זה,
– "ההצעה") ,אשר העתק ממנה מצורף כנספח
והואיל והזוכה הגיש הצעה למכרז (להלן
"ב" להסכם זה ,ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה,
והואיל וועדת המכרזים במכבי החליטה להכריז על הזוכה כזוכה במכרז,

Agreement

Enterprise

והואיל ומכבי מעונינת בקבלת שירותי
 Subscriptionוהסכם  SELECTלשמוש במוצרי מיקרוסופט על ידי מכבי
שרותי בריאות ,והכל עפ"י האמור בהסכם זה על נספחיו ,לרבות במכרז ובהצעה,
והואיל והזוכה התחייב להעניק את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה,
על נספחיו ,לרבות במכרז ובהצעה.

לפיכך ,הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :
.1

המבוא
המבוא להסכם זה על ההצהרות הכלולות בו ,וכן הנספחים להסכם ,מהווים חלק בלתי
נפרד מההסכם וייקראו ביחד עמו.

.2

פרשנות
אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על
תוכנם.
.3

הגדרות
בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם ,אלא אם הכתוב מחייב פירוש
אחר –
"ההסכם"  -הסכם זה ,על נספחיו.
"תקופת ההתקשרות"  -שנתיים מיום החתימה על הסכם ההתקשרות .
"השירות /השירותים"

.4

.5

ייצוג
1.4

Agreement

Enterprise

 .1הסכם אירגוני
 Subscriptionלשמוש במוצרי מיקרוסופט על ידי מכבי
שרותי בריאות.
 SELECTלרכישת מוצרי מיקרוסופט על ידי
 .2הסכם
מכבי שרותי בריאות ובניכוי הנחת משווק.

מכבי ממנה בזה את מר אבירם אגמון להיות המנהל הממונה מטעמה בכל
הקשור לביצוע הסכם זה (להלן" :המנהל").

2.4
3.4

מכבי רשאית להחליף את המנהל בכל עת וללא קבלת הסכמת הזוכה לכך.
המנהל רשאי למנות בא-כוח או באי-כוח מטעמו ,ולהעניק להם כל אחת
מסמכויותיו על-פי ההסכם.

4.4

הזוכה ממנה בזה את ___________________ להיות נציג הזוכה בכל הקשור
לביצוע הסכם זה.

5.4

נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות ,יהיה זמין לכל
פניה מצד מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי (והמנהל) ,אם ידרש
לכך ע"י מכבי.

תקופת ההתקשרות
לשנתיים מיום חתימת ההסכם (להלן
תקופת תוקפו של ההסכם הינה
1.5
"תקופת ההתקשרות" או "תקופת ההסכם").
2.5

–

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב 2 -תקופות נוספות
בנות שלוש שנים כל אחת ,בתנאים זהים ובכפוף להסכמת הספק.

3.5

.6

על אף האמור לעיל ,תהא מכבי רשאית ,על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי,
לבטל את ההרשאה שנתנה לזוכה למתן השירות ,ולהפסיק את תוקפו של
ההסכם ו/או לבטלו ו/או לצמצם את היקף מתן השירות ,וזאת על ידי מתן
הודעה בכתב לזוכה של לפחות  60יום לפני מועד התשלום השנתי  .אין האמור
בסעיף משנה זה כפוף להוראות סעיף  13להסכם ,ואין בו כדי לגרוע מהוראות
סעיף  13להסכם.
עשתה מכבי שימוש בזכותה לפי סעיף זה ,לא תהא מכבי חייבת לנמק את הסיבה
לסיום ההתקשרות עם הזוכה או לצמצום היקף השירותים ,והזוכה לא יהיה
זכאי לכל פיצוי על-פי דין או הסכם בשל כך.

התחייבויות הזוכה לעניין מתן השירות
טיב השירות ואיכותו –
1.6
 1.1.6הזוכה כמשווק מורשה של חברת מיקרוסופט מתחייב לספק למכבי את
השירות ,בתנאים ,בתקופות ובזמנים הנדרשים – הכל כמפורט בהסכם
זה ,במכרז ובמפרט ,ובהוראות אחרות כפי שתינתנה לו על-ידי המנהל
מעת לעת – לשביעות רצונה המלא של מכבי.
2.1.6

הזוכה מצהיר בזאת ,כי הוא בעל ניסיון מוכח במתן שירותי
 "Enterpriseוהסכם
"Agreement Subscription
 SELECTכמפורט בדרישות המכרז והמפרט ,וכי הוא בעל היכולת,
הכישורים והידע המקצועי הנדרשים לביצוע השירות בהתאם לדרישות
המכרז ,המפרט וההסכם.

3.1.6

הזוכה מצהיר בזאת ,כי ברשותו האמצעים הכספיים המתאימים ,הציוד
וכוח האדם הנדרשים לביצוע השירות בהתאם לדרישות המכרז ,הסכם
זה ושאר מסמכי המכרז.

4.1.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה ,מתחייב בזה הזוכה לספק את
השירותים בלוח הזמנים המפורט להלן:
 1.4.1.6חידוש  Enterprise Agreement Subscriptionבין
חברת מיקרוסופט למכבי שרותי בריאות תוך  5ימי עבודה מיום
קבלת ההזמנה ממכבי.
 2.4.1.6חידוש הסכם  SELECTובתוספת הנחה שתצויין להלן,
לאספקת רישיונות מיקרוסופט למוצרים שאינם נכללים ב -
.Enterprise Agreement Subscription

 6.1.5מובן ומוסכם כי הזוכה הינו אחראי בלעדי כלפי מכבי להוצאתו לפועל
של המפרט הטכני – נספח א' למסמכי המכרז.
2.6

Subscription

Agreement

Enterprise

חידוש הסכם
ותעריפיו –
במפרט ולעמוד בכל
 1.2.6הזוכה מתחייב לבצע את החידוש כמפורט
התעריפים ובלוחות הזמנים כנדרש לפי הסכם זה.

2.2.6

מחירי החידוש עבור קבוצות התכנה השונות הנקובים בדולרים יהיו
צמודים לשער היציג של דולר ארה"ב הידוע ביום הפקת החשבונית ע"י
הזוכה.

3.2.6

הסכום עבור הסכם Enterprise Agreement Subscription
ישולם ע"י מכבי בשני תשלומים שנתיים :
 $___________.1לא כולל מע"מ ,לשנת .2010
 $____________.2לא כולל מע"מ ,לשנת . 2011

4.2.6
5.2.6
6.2.6

.7

 Outlook – Selectבעלות של
 3100רשיונות L Only
_____________ $לא כולל מע"מ.
את המחירים יש לציין בדולרים לאחר כל ההנחות ,לא כולל מע"מ.
הזוכה מתחייב להמציא למכבי את אישורה בכתב של חברת מיקרוסופט
Enterprise Agreement
בדבר חידושו של הסכם
 Subscriptionואת נכונותה לקיים את תנאיו כל עוד הוא תקף .

3.6

חידוש הסכם ה SELECT -למוצרי מיקרוסופט שאינם נכללים ב -
.Enterprise Agreement Subscription
 1.3.6הזוכה יספק את הרשיונות על סמך הזמנה בכתב/פקס ממכבי.
 2.3.6הזוכה יספק את הרשיונות במחיר שיכלול הנחת משווק בגובה
_________ אחוזים.
 3.3.6הרשיונות למוצרי מיקרוסופט יהיו מקוריים .
 4.3.6את המחירים יש לציין בדולרים לאחר כל ההנחות ,לא כולל מע"מ.

4.6

הזוכה מצהיר בזה ,כי התמורה המפורטת לעיל מהווה תמורה מלאה וסופית בגין
רכישת רשיונות התוכנה.

5.6

הפרת כל אחת מהוראות פרק  6על סעיפי המשנה שבו מהווה הפרה יסודית של
ההסכם.

התמורה ותנאי תשלום
1.7

מכבי מתחייבת לשלם לזוכה את התמורה בגין השירותים ,בהתאם למחירים
והתעריפים המפורטים בהצעה שהוגשה ע"י הזוכה למכרז או כפי שסוכמו בין
הצדדים לאחר ניהול מו"מ ביניהם ,לפי הנמוך יותר ,ולפי תנאי התשלום
הקבועים בהסכם זה.

2.7

התמורה עבור השירותים תשולם לזוכה בתשלומים ובמועדים כדלהלן:
התמורה תשולם בשני תשלומים שנתיים כפי שיקבע בזמן חתימת ההסכם בפרק
 6לעיל.

7.3

מחירים הנקובים במט"ח – התמורה בשקלים תחושב על פי שער החליפין היציג
שנקבע ע"י בנק ישראל במועד הנפקת החשבונית.

.8

7.4

חשבוניות בגין השירותים יוגשו למכבי במועדים הנ"ל .לכל חשבונית יצורפו כל
האסמכתאות הרלוונטיות של חברת מיקרוסופט כשהן חתומות על-ידי נציגי
מיקרוסופט.

7.5

מכבי מתחייבת לשלם לספק את התמורה בגין השירותים כאמור לעיל ,בתנאים
של שוטף  66 +יום ,מיום הגשת החשבוניות ואישורן ע"י מכבי ,כולל מע"מ.

רשיונות והיתרים
הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים
ו/או ההיתרים ו/או הרשיונות הדרושים על פי הדין ,לצורך קיום השירות והפעלתו.
הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים
בהם ,על חשבונו הוא ,במשך כל תקופת ההסכם.

.9

.01

שמירת סודיות
הזוכה מתחייב לשמור בסוד ,ולא להעביר ,למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם,
1.9
כל ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף,
או במהלך ,או אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות ,תוך תקופת ההסכם ,לפני
תחילתה או לאחר סיומה.
2.9

הזוכה מצהיר ,כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף
 118לחוק העונשין ,התשל"ז – .1977

3.9

הפרת הוראת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה מהווה הפרה יסודית.

הפרת הסכם
 1.01מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית ,על-פי כל דין או ההסכם.
2.01

בנוסף לאמור לעיל ,רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד
הזוכה או מי מטעמו שיש בהם פירוק ,כינוס נכסים ,הסדר נושים ו/או חיסול
עסקים באופן אחר ,והליכים אלו לא בוטלו תוך  30יום.

3.01

הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית
 10.3.1לבטל את ההסכם לאלתר; או
 10.3.2לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את
ההפרה ו/או ההתחייבות ,תוך  3ימים ,או מועד מאוחר יותר שיקבע ע"י מכבי,
מיום שתימסר ההודעה לזוכה .הזוכה מתחייב בזה למלא אחר הוראות מכבי,
וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לה כתוצאה
מההפרה האמורה ו/או אי-הקיום כאמור.

10.4

 ,10.3יהא הזוכה חייב
ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף
לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך  100,000ש"ח ,וזאת בגין הנזקים שנגרמו
ו/או ייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ,אך מבלי שתידרש
מכבי ל הוכיח נזקים אלה .אין באמור בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי
לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים.

–

10.5

הפר הזוכה את ההסכם הפרה שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את
ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את ההתחייבות ,תוך  14יום ,והזוכה לא
תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות ,כפי שנדרש על
ידי מכבי לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה ,תהיה מכבי זכאית לבטל
את ההסכם מחמת הפרתו או אי-קיומו ,וזאת על-ידי מתן הודעה על כך בכתב,
והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך  100,000ש"ח כאמור
בסעיף  10.4לעיל.
אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או
תרופה אחרים ו/או נוספים.

10.6

הצדדים מצהירים ,כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה
של הנזק אשר עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של
ההסכם ,כמפורט לעיל ,וכי הזוכה יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

10.7

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה ,והביטול ייכנס
לתקפו במועד שתקבע מכבי בהודעה.

.11

איסור הסבת ההסכם

1.11

הזוכה איננו רשאי למסור ,או להעביר לאחר ,או להמחות לאחר את זכויותיו על
פי ההסכם או את החובות הנובעות ממנו  ,אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של
מכבי.

2.11

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה ,תהא
בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

3.11

זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו ,כולן או מקצתן ,אסורות בשעבוד
כלשהו.

 11.4מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על-פי הסכם זה
ו/או חלקן ,לכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או
מכבי הינה "בעל-עניין" בו כהגדרתו של "בעל-עניין" בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח –
.1968
פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך ,הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף
אחר כלשהו.
סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה
הפרה יסודית של ההסכם.
.12

זכות קיזוז
 12.1ה צדדים להסכם מסכימים בזה ,כי למכבי ,ולה בלבד  ,תהיה זכות לקזז כל חיוב
כספי שהזוכה עשוי להיות חב לה ,מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה
אחרת ,ומכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי.

 12.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,היה ויתגלו בחשבון ,בין אם לפני תשלומו ובין
אם לאחריו ,טעויות ,אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם ,תהא מכבי רשאית לקזז
הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל ,מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה
ממכבי.
.13

אי-שימוש בזכות על-ידי מכבי
 13.1הסכמת מכבי לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא
תשמש תקדים ,ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
13.2

.14

לא השתמשה מכבי במקרה מסוים בזכויותיה על-פי ההסכם – לא ייחשב הדבר
כויתור על זכויותיה אלה ,לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים
שלאחר מכן.

ויתור בכתב
14.1

אין שינוי בהסכם ,ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו ,אלא בכתב.

 14.2הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים
לא תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
– לא ייחשב
 14.3לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על-פי ההסכם
הדבר כויתור על זכויותיו ,לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים
בהמשך.
.15

סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או
הקשורים ל הסכם ו/או ל מכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו
בתל-אביב.

.16

כתובות הצדדים
כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

.17

מתן הודעות
כל ההודעות על-פי הסכם זה תישלחנה בדואר רשום ,לכתובות שבמבוא להסכם,
ובהישלחן כך תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף  72שעות מעת מסירתן כיאות ,בבית
דואר בישראל ,כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

ולראיה באו הצדדים על החתום :

___________________
מכבי

הזוכה

__________________
(משווק מורשה)

נספח ג'
לכבוד :מכבי שרותי בריאות

הנדון :טופס הצעה למכרז מס' 124/2009
התאגיד המציע:
.1

כתב הצהרה והתחייבות המציע
אנו הח"מ ,הרשאים להתחייב ולחתום בשם ______________________מצהירים
ומתחייבים כדלקמן:

קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז ,אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי
ההתקשרות ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה
והתחייבות זו.
1.1

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז .

חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים
שבהצעתנו בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז ,והכל אם נהיה הזוכים במכרז,
לרבות חתימה על ההסכם המצורף כלשונו .

3.1

ידוע לנו כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש ,כולה או חלקה ,מכל סיבה
שהיא .

4.1

הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף
במהלך הכנת ההצעה ולאחריה ,לרבות במהלך תקופת ההתקשרות ,אם תהא ,בינינו
לבין מכבי .

5.1

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב ההצהרה והתחייבות
90
זה בתוקפן ,לא לבטלן ,לא לשנותן ,לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו
ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה ,ואם נהיה הזוכים במכרז
– במשך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם .

6.1

הננו מבינים ומוסכם עלינו כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף
למתמודדים אחרים במכרז .

7.1

המחירים בהצעה נקובים ב -דולר ארה"ב ( ,)$לא כולל מע"מ.

2.1

ידוע לנו ,כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער הדולר ארה"ב  $היציג
נכון ליום האחרון להגשת ההצעות למכרז.

להלן הצעתנו:

.2

יש לפרט בטבלה עלות כוללת לשנה בדולר ארה"ב ,ללא מע"מ:
עלות  EASעבור שנה (שנים  2010ו ,2011 -על פי
כתב הכמויות המפורט במכרז)
עלות  3100רישיונות
( Outlook - Select L Onlyאופציה למכבי)
 %ההנחה שינתן ע"י הספק לרכישות נוספות
במסגרת ההסכם Select
יש לציין (למידע בלבד):
 %ההנחה עליה מתבססת הצעת
הספק לEAS -

רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה
נא וודא וסמן ב ,X-שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך.


טופס הצעה ממולא וחתום בחתימה וחותמת (נספח ג') .הדפס של נספח ג',CD 1-
כשהוא חתום ע"י המציע



אישורים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים.

חתימה:
חותמת:
כתובת:
טלפון:
פקס:

נספח ד'
טופס פרטי המציע
 המציע נדרש למלא את כל הפרטים להלן ,ולחתום בסוף הטופס.
 המציע רשאי לצרף כל חומר משלים.

.1

פרטי המציע

שם

מס' עוסק מורשה

מעמד משפטי (צורת התאגדות):

פועל  /ת משנת:

כתובת משרדי ההנהלה:

מייצג את יצרן הציוד משנת:

טלפונים:

פקס:

הרכב הבעלות בתאגיד:
.1
2.
3.
.4

.2

תיאור כללי של המציע

.3

כוח אדם

מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:

.4

ניסיון קודם ולקוחות

מספר שנות ניסיון של המציע
מספר כולל של מערכות פעילות כנ"ל ,שנמכרו על ידי המציע בשנתיים האחרנות :
שמות הרוכשים המפורטים להלן:
___________________________ .1

____________________________ .2

___________________________ .3

____________________________ .4

__________________________ .5

____________________________ .6

.5

להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו/להם אנו מספקים בשנתיים
האחרונות באופן סדיר מוצרי מיקרוסופט

שם הלקוח:
שם האיש הקשר:
תפקידו:
טלפון:
תיאור השירות שניתן:
תקופת מתן השירות:

שם הלקוח:
שם האיש הקשר:
תפקידו:
טלפון:
תיאור השירות שניתן:
תקופת מתן השירות:

שם הלקוח:
שם האיש הקשר:
תפקידו:
טלפון:
תיאור השירות שניתן:
תקופת מתן השירות:

הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

חתימת המציע :
חותמת :
תאריך:

