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 /1213201 'מספומבי רגיל מכרז 

 
 )AgreementLicense  Enterprise( הסכם אירגוני

  VMwareמוש במוצרי ילש
 

 
 
 
 
 

 :המכרז להלן רשימת מסמכי 
 
 

 .כללי- מנהלה 
 

 .מפרט-  'נספח א

 

 . הסכם ההתקשרות-  'נספח ב

 

 .טופס הצעה-  'נספח ג

 

 .טופס פרטי המציע- ' נספח ד

 

 
 
   

 

  -------------------------

 חותמת המציע
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  כללי  .1

( כמפורט בהגדרות)והגופים הנוספים "( ימכב" –להלן )מכבי שירותי בריאות  1.1

, "(הזוכה" –להלן )שהצעתו תזכה במכרז  אחד להתקשר עם ספק יםמעוניינ

לשימוש   Enterprise License Agreementאירגוני הסכם הלאספקת ה

הכל על פי התנאים המפורטים במכרז זה על  . VMwareבמוצרי חברת 

 והגופים הנוספים מטרת מכרז זה הינה ליצור התקשרות בין מכבי. נספחיו

 .למסמכי המכרז' נספח א ,לבין הזוכה לאספקת המוצרים על פי המפרט

שמורה גופים הנוספים לולמכבי . שנים 3תקופה של ל היאההתקשרות  1.1

 נהנוספות בנות ש תי תקופותההתקשרות בשהאופציה להאריך את תקופת 

  בהתאם להצעת הזוכה במכרז (1) ולרכוש שירותי תחזוקה, בכל פעם

 בתנאים מיטיבים עם מכבי( 1)או  ,לשנים הרביעית והחמישית להסכם

 . והגופים הנוספים

 .כל אחד מהגופים הנוספים ומכבי יחתמו על הסכם ההתקשרות בנפרד 1.3

ושירותי  עדכוני ושדרוגי התכנה ,התמיכה, רותיהש, הרשיונות ,התוכנות  1.1

י הזוכה באמצעות "יסופקו עשבמכרז זה  professional services))מומחה 

רשיונות , אשר תמציא למכבי את התוכנות החדשות, VMware חברת

 . ואת ההרשאות הנחוצות חדשים

של מסמכי המכרז  'אכנספח השירות הנדרש מתואר במפרט הטכני המצורף  1.1

להסכם רישוי ושירות וכולל , למסמכי המכרז 'נספח ב, ובהסכם ההתקשרות

לשימוש במוצרי  לשלוש שנים Enterprise Lisence Agreementאירגוני 

  .1/7/1013 -החל מ,  VMwareחברת 

 

 professional)ושירותי מומחה  עדכוני ושדרוגי התכנה, התמיכה, השרות 1.1

servicees  )ו ישירות על ידי יסופקVMware ולא על ידי אף גורם אחר. 

 

 .משא ומתןלא יתקיים . ההצעות הינן הצעות סופיות 1.7

 

 הגדרות .2

, בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית

 .תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך, השונה מההגדרות שלהלן
 

 .הליך המכרז המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז –" המכרז"
 
 ".מכבי שירותי בריאות" –" מכבי"
 
בית בלב , מ "מכבידנט בע, מ "אסותא מרכזים רפואיים בע – "הגופים הנוספים"

 .(ר"ע)קרן מכבי , מ "בע
 
עימו  ,לאספקת מוצרים ורישיונות VMwareמורשה של שותף  –"משווק מורשה"

  .ההתקשרותיחתם הסכם 
 
" Enterprise License Agreement/ELA " –  שנים 3 –הסכם רישוי אירגוני ל 

 :הכולל כמויות ותנאי שימוש עבור
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  רישוי חדש של מוצריVMware  כולל שרות תחזוקה של חברתVMware 

 .תוכנה ועדכוני Production Support במתכונת

  שרות ותחזוקה של חברתVMware במתכונת Production Support 

 .תוכנה עבור הרישוי הקיים ועדכוני

 Professionals services הכולליםVMware Consulting & Training 

Credits . 

 

 מנהלה ./

 רכישת מסמכי המכרז 1./
 /1.1./1ועד ליום  /9.1.1החל מיום , ן להשתתף במכרז זכאי לרכושיהמעוני

בסך  , בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות

מכבי שירותי "את מסמכי המכרז במשרדי , (שלא יוחזר)ח "ש 1,000

או כל מי , ענת מנדל' אצל הגב, 11קומה , אביב-תל, 17המרד ' ברח, "בריאות

   .10:00-11:00בין השעות ', ה-'בימים א,  שימונה מטעמה

 

 בירורים ופניות 2./

ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  3.1.1

 .רכזת ועדת המכרזים, ענת מנדל' הגב: המכרז אל נציגת מכבי

וזאת אך  10:00בשעה  /17.1.1עד ליום הגשת שאלות תתאפשר  3.1.1

באמצעות דואר ', ב כנספח ז"בנוסח ובמבנה המצ Wordורק בקובץ 

על המציע מוטלת האחריות . mandel_an@mac.org.il: אלקטרוני

 .03-1113113: 'לוודא את דבר הגעת פנייתו בטלפון מס

 .פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל לא תענינה 3.1.3

על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני  3.1.1

לרבות , ציג הקשרוכן פרטי נ, שאליה תישלחנה התשובות ממכבי

 .מספר טלפון

באמצעות , ידי מכבי-תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על 3.1.1

 ./20.1.1עד ליום דואר אלקטרוני 

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות 3.3

ולא )את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד  3.3.1

מכרז "אך ורק עליה ירשם , במעטפה סגורה!( באמצעות הדואר

רכזת ועדת  -ענת מנדל ' לידי גב  "111/1013 מספר רגיל פומבי

או למי שימונה ) 11קומה , תל אביב, 17המרד ' ברח, המכרזים

 (.כממלא מקומה במכבי

 

המועד . 10:00-11:00בין השעות ', ה-'ההצעות תוגשנה בימים א 3.3.1

הצעות שלא . 12:00 בשעה /20.1.1האחרון להגשת ההצעות הוא 

 !לא תתקבלנה, האמורתוגשנה עד למועד 

 

לאחר , "ג"כנספח ב "ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה המצ 3.3.3

מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה  כלוהיא תוגש ביחד עם , חתימתה

mailto:mahat_s@mac.org.il
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כמפורט , המסמכים שיש לצרף להצעה כלוביחד עם , הוא חלק מהם

  .וזאת בעותק אחד בלבד, י הנדרש במכרז"עפ
 

תוגש אך ורק על גבי מסמכי מובהר כי ההצעה , למען הסר ספק 3.3.1

ולא על גבי צילום או , המכרז בכריכתם המקורית כפי שנרכשו ממכבי

וכי ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז ואת , מסמך מודפס

וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים , המסמכים המצורפים כנדרש

 .ואת החתימות כנדרש

פה לתיבת כי בטרם הכנסת המעט, המציעים שיגישו הצעות יוודאו 3.3.1

או ממלא , י רכזת ועדת המכרזים"תוחתם המעטפה ע, המכרזים

 .וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה, מקומה כאמור

לדחות את מועד ההגשה , לפי שיקול דעתה, ועדת המכרזים רשאית 3.3.1

ובלבד שההודעה על דחיית המועד , של ההצעות לתקופה נוספת

 .כאמור תפורסם

הזכויות , ות הסכם ההתקשרותעל המציע לבדוק בעצמו את כדאי 3.3.7

חשיבות או , לדעת המציע, המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו

, משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם

על , המציע יברר את כל האמור בעצמו. אם וככל שהצעתו תזכה

או מי /והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו, חשבונו

 .עקב כך, מטעמה
 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .1

 :כלהלן רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות 1.1

 .יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל 1.1.1

 .1771-ו"תשל, בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים 1.1.1

 .ELA ומוסמך לספק VMwareמורשה של משווק  1.1.3

 במפרטעמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים  1.1.1

י עמידת המציע בכל התנאים המפורטים בסעיף דלעיל מהווה תנאי סף הכרח

 !הצעתו תיפסל –מציע שלא יעמוד בכל התנאים דלעיל . לעצם הגשת ההצעה

   

אשר לא המציא עם , לאפשר למציע, אך לא חייבת, ועדת המכרזים תהא רשאית 1.1

להשלים , י מכרז זה"עפרשיון או כל נייר אחר כנדרש , היתר, אישור, הצעתו מסמך

, ובלבד שכל מסמך, ל למכבי תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה"את המצאת הנ

יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד , כאמור, רשיון או כל נייר אחר, היתר, אישור

 .האחרון שנקבע במכרז זה להגשת הצעות
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 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

יום מהמועד ( תשעים) 70היה בתוקף במשך כי הצעתו ת, המציע יאשר 1.1

אם הליך בחירת הזוכה לא , לאחר תום תקופה זו. האחרון להגשת ההצעות

רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם , יסתיים

ובמקרה זה יהיה כל , יום כל אחת( ששים) 10לתקופות נוספות של עד 

בקשה או להודיע למכבי על מציע רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם ל

 .בקשה כאמור תישלח על ידי מכבי בכתב. ביטול הצעתו

תישלח , הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות 1.1

רכזת ועדת המכרזים , ענת מנדל' לידי הגב, למכבי על ידי המציע בכתב

ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש  1וזאת בתוך , באמצעות דואר אלקטרוני

 .המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה

תראה הצעתו כהצעה , בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור 1.3

 .שבוטלה על ידי המציע

לעיל או על פי הדרך  1.1 ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  1.1

 .לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי, לעיל 1.3 הקבועה בסעיף 

 

   בחירת הזוכה במכרז .1

חלק מההצעה או כל , כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותרמ 1.1

הכל , מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה. הצעה שהיא

 .פי שיקול דעתה הבלעדי-על

 

י "עפ מחיר 100% אמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיה 1.1

 :הרכיבים הבאיםשקלול 

 

 שבין לתקופהעבור מכבי והגופים הנוספים   ELAעלות בגין   %/9

  ; מפרטי ה"עפ 1/7/1013 - 30/01/1011 

 

 : כלהלן, אופציונליים למכבי ולגופים הנוספיםהסעיפים בגין עלות ה 7%

 

 Production Supportתחזוקת המוצרים במתכונת לעלות בגין   2%

S&S  אם , בהסכם ההתקשרות 1.1האופציה שבסעיף לתקופות

בטבלה הראשונה בטופס  3 –ו  1שורות  – וככל שתממושנה

 ('נספח ג)ההצעה 

  1 שורה –SRM (25 units pack )בגין עלות רכישת חבילת   0%

 ('נספח ג)בטבלה השנייה בטופס ההצעה 

 

 ,SRM  (25 units pack ) S&Sתחזוקה של חבילתבגין   1%

Production Support Level –  בטבלה השנייה בטופס  1שורה

 ('נספח ג)ההצעה 

  

 

או /ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו 1.3

לשביעות , על פי שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, הבהרות  נוספות

 .במסגרת שיקוליה על מנת לבחון את המציע והצעתו, רצונה המלאה
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לבחור זוכה שני וזוכה שלישי ( יבתאך לא חי)ועדת המכרזים תהא רשאית  1.1

למקרה  שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן , וכן הלאה

 3ידי מכבי בתוך -או יבוטל על, מכל סיבה  שהיא, הלאה לא ייצא אל הפועל

 .חודשים מיום תחילתו( שלושה)

מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי  1.1

לדעת , אם הסטיה אינה סבירה, כלפי  מעלה או כלפי מטה, ההתקשרות

 .מכבי

עד למועד האחרון להגשת  בתיבת המכרזים הבמעטפופקד ימדן והא ךמסמ 1.1

 .ההצעות למכרז
 

  התחיבויות המציע הזוכה במכרז .7

 

 7בתוך  ,למסמכי המכרז 'בכנספח הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף 

מסמכי המכרז  .ההודעה על הזכייה במכרזמיום קבלת  עבודה  ימי( שבעה)

 .והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות  שייחתם

 

 ביטול המכרז .8

 

התחייבות , או בבחינתן, או בקבלת הצעות, לא יהיה בעצם פרסום המכרז 8.1

והגופים הנוספים ידי מכבי -כלשהי כלפי מציע כלשהו כל עוד לא ייחתם על

והכל כמפורט בהסכם , VMwareלשימוש במוצרי והזוכה הסכם 

 .('נספח ב)ההתקשרות 

על פי , מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון 8.1

לפרסם  –אך לא חייבת  –וכן תהיה מכבי רשאית , שיקול דעתה הבלעדי

 .מכרז חדש לאחר ביטול המכרז

לכל המציעים אשר הגישו  אלקטרוניהודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר  8.3

 .הצעות במכרז

או למי /לא תהא למי מהמציעים במכרז ו, החליטה מכבי על ביטול המכרז 8.1

או /או טענה כלפי מכבי ו/או דרישה ו/ממקבלי מסמכי המכרז כל תביעה ו

 .כלפי מי מטעמה

 

 עיון במסמכי המכרז .9

 
לאחר פרסום , 1773-ג"התשנ, לתקנות חובת המכרזים( ו)11בהתאם להוראות תקנה 

, כמפורט בתקנה האמורה, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, תוצאות המכרז
כי סכום זה ייגבה החל מהשעה , יודגש. לשעה₪  100ייעשה תמורת תשלום בסך של 

 .לרבות צילומי מסמכים, השנייה ואילך
דבר מיצוי עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף ב

כולן או , אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב. זכויותיו במסגרת הליך המכרז
 . ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי, מקצתן
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 בעלות על מסמכי המכרז .10

 
אשר מועבר למציעים לצורך הגשת , מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של מכבי 

או הגשת /שימוש שאינו לצורך הכנת ומסמכי המכרז אין לעשות ב. בלבדההצעות  
או העתק מהם /וחל איסור מוחלט על מקבל מסמכי המכרז להעביר אותם ו, ההצעות

 .לידי אחר
 

 סמכות שיפוט .11
 

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . אביב-תלבהקשורים למכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
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 'א נספח
 מפרט טכני

לתקופה  ELA -הסכם ה להלן בטבלה פירוט של הרישיונות לסוגיהם במסגרת
32011301/0 - 3201/731 

 

 והגופים הנוספים עבור מכבי פירוט המרכיבים

 

 ט"מק

 מכבי תיאור

קרן 
מכבי 

מכבי )
(טבעי  

אסות
 א

בית 
 בלב

מכבידנ
 ט

כ"סה  

VS5-ENT-PL-C כ רכש"סה 
 Vsphere ENT Plus  (Socket) 

104 6 10 0 0 120 

VS5-STD-C כ רכש"סה 
 Vsphere STD (Socket) 

0 0 0 8 0 8 

VCS5-STD-C כ רכש "סהVCenter 0 1 0 1 0 2 

VC-O5-ENT25-C כ רכש "סהVcops 
 (25 Units Pack) 

8 0 0 0 0 8 

VC-SRM5-25E-C כ רכש "סהSRM 
(25 Units Pack) 

4 0 0 0 0 4 

SVC-CR-15 כ  ייעוץ מומחים והכשרות "סה
 *מחושב ביחידות קרדיט

600 0 0 0 0 0 

VS5-ENT-PL-P-
SSS-C 

 כ תחזוקה"סה
 VSphere ENT Plus (Socket) 

250 8 36 0 20 314 

VS5-STD-P-SSS-
C 

 כ תחזוקה"סה
 Vsphere STD (Socket) 

0 0 0 8 0 8 

VCS5-STD-P-
SSS-C 

 Vcenter 5 1 1 1 1 9כ תחזוקה "סה

VC-O5-ENT25-P-
SSS-C 

 Vcopsכ תחזוקה "סה
(25 Units Pack) 

36 0 0 0 0 36 

VC-SRM5-25E-P-
SSS-C 

 SRMכ תחזוקה "סה
(25 Units Pack) 

4 0 0 0 0 4 

 
 *VMware Consulting and Training Credits – ניתן למימוש עבור: 

  שירותי יעוץ של מומחיVMware 

  בדיקות תקינות תקופתיות"Health Check" 

  ביצוע וליווי פרויקטים 

 קורסים והדרכות באתר הלקוח או אצל שותפי הדרכה מוסמכים 
 

 אופציונליים נוספים פירוט מרכיבים 

 

VC-SRM5-25E-C רכישת חבילת : אופציהSRM  
(25 Units Pack( ) מותנה ברכישה

 (חבילות 1מינימלית של 
4 

      VC-SRM5-
25E-P-SSS-C 

רכישת תחזוקה עבור : אופציה
 SRM (25 Units Pack)חבילת 

4 

 
 .להסרת ספק מובהר כי המרכיבים הנוספים הינם אופציונלים בלבד ומכבי אינה מתחייבת לרוכשם
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 'נספח ב
 

 הסכם 
 

 1013בשנת _________  בחודש ____  אביב ביום -שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 

_________________________ 
  
 

 _____________________________מרחוב 
                               "המזמינה" –אשר תקרא להלן                     

 , מצד אחד                      

 ל ב י ן

_________________________ 

_________________________ 

 _____________________:  .פ.ח

 ,"הזוכה" –אשר יקרא להלן        

                                                                                       

 , מצד שני

 

אספקת הסכם ל 111/1013  פרסמה מכרז שמספרו ומכבי שירותי בריאות הואיל

על  VMwareלשמוש במוצרי    ELA Enterprise License Agreement)) אירגוני

אשר העתק , ("המכרז": להלן ) והגופים הנוספיםידי מכבי שרותי בריאות 

ואשר מהווה חלק בלתי נפרד , להסכם זה  'כנספח אממנו על נספחיו מצורף  

 ,מהסכם זה

 

אשר העתק ממנה מצורף , ("ההצעה" –להלן )והזוכה הגיש הצעה למכרז  והואיל

 ,מהסכם זהואשר מהווה חלק בלתי נפרד , למכרז 'גכנספח 

 

הכריז קבל את ההצעה ולהחליטה ל שירותי בריאות וועדת המכרזים במכבי והואיל

 ,על הזוכה כזוכה במכרז

 

  Enterprise Lisence Agreementבקבלת שירותי והמזמינה מעוניינת והואיל

לרבות , י האמור בהסכם זה על נספחיו"והכל עפ, VMwareלשמוש במוצרי 

 ,במכרז ובהצעה

 

להעניק את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם  הסכיםוהזוכה  והואיל

 .לרבות במכרז ובהצעה, על נספחיו, זה
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 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן , הוצהר, לפיכך

 

 המבוא.       1

מהווים חלק בלתי , וכן הנספחים להסכם, המבוא להסכם זה על ההצהרות הכלולות בו

 .ביחד עמונפרד מההסכם וייקראו 

 

 פרשנות.       1

או כדי להשפיע על /אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו

 .תוכנם

 

 הגדרות .     3

אלא אם הכתוב מחייב , בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם

 –פירוש אחר 

 .על נספחיו, הסכם זה-  "ההסכם"

 למכרז 'נספח ג -ההצעה האמורה במבוא להסכם -  "ההצעה"

                            Enterprise License Agreement / ELAהסכם אירגוני "השירותים3 השירות"

והגופים  שרותי בריאות מכביעל ידי  VMwareלשמוש במוצרי 

 .הנוספים

 

 ייצוג .1

הממונה להיות המנהל  ________________ממנה בזה את  המזמינה 1.1

: להלן) בכל הקשור לביצוע הסכם זה ומטעם הגופים הנוספים מטעמה

 ."(המנהל"

 

להיות נציג הזוכה בכל ___________________ הזוכה ממנה בזה את  1.1

 .הקשור לביצוע הסכם זה

 

יהיה , בכל שאלה הנוגעת לשירות המזמינהנציג הזוכה יהא כתובתה של  1.3

 המזמינהוישתתף בישיבות התיאום עם נציגי  המזמינהזמין לכל פניה מצד 

 .המזמינהי "אם ידרש לכך ע, (והמנהל)

 

 תקופת ההתקשרות .   1

 Enterprise Lisenceההתקשרות עם הזוכה לאספקת הסכם אירגוני 1.1

Agreement    לשמוש במוצריVMware  החל  שלוש שניםתהא לתקופה של

 "תקופת ההתקשרות" -להלן ) 30/01/1011ועד ליום  01/07/1013 מיום 

 "(.תקופת ההסכם"או 

 

שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות  למזמינה 1.1

  במתכונת ולרכוש שירותי תחזוקה, נוספות בנות שנה בכל פעם

Production Support S&S - (1 ) לשנים   בהתאם להצעת הזוכה במכרז

 .המזמינהבתנאים מיטיבים עם ( 1)או ; הרביעית והחמישית להסכם 

 

 התחייבויות הזוכה לעניין מתן השירות .1

 – טיב השירות ואיכותו 1.1

המורשה למכור ישירות  VMwareמורשה של חברת  כשותףהזוכה  1.1.1

"  Enterprise License Agreement"הסכמי  VMwareי חברת "ע
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בתקופות , בתנאים, השירותהרישוי ואת  למזמינהמתחייב לספק 

,  במכרז ובמפרט, הכל כמפורט בהסכם זה –ובזמנים הנדרשים 

 –ידי המנהל מעת לעת -ובהוראות אחרות כפי שתינתנה לו על

 .המזמינהלשביעות רצונה המלא של 

 

עדכוני ושדרוגי התכנה ושירותי מומחה , התמיכה, רותיהש, התוכנות 1.1.1

((professional servicees שירות על ידי יסופקו יVMware  ולא על

 .ידי אף גורם אחר
 

מתחייב בזה  הזוכה לספק , מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה 1.1.3

 VMwareבין חברת  Enterprise Lisence Agreement הרישויאת 

 .המזמינהי "הראשון  ע ימי עבודה מיום התשלום 1תוך , למזמינה

 

להוצאתו  המזמינהמובן ומוסכם כי הזוכה הינו אחראי בלעדי כלפי  1.1.1

 .למסמכי המכרז 'נספח א –לפועל של המפרט הטכני 

 

על סעיפי המשנה שבו מהווה הפרה יסודית  1הפרת כל אחת מהוראות פרק  1.1

 .  של ההסכם

  

 התמורה ותנאי תשלום .7

 

ידי נציג -המזמינה תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה על 7.1

ידי המזמינה  לזוכה כנגד הוצאת -שתשולם על, מ כדין"בתוספת מע, המזמינה

 "(.התמורה: "להלן)חשבונית מס כחוק 

 

שווים ללא ריבית תשלומים שנתיים  שלושהתשולם לזוכה ב ELAבגין התמורה  7.1

 .והצמדה

 

 המזמינהי "ע בתקופות האופציה ישולם חזוקה התשלום בגין שירותי הת 7.3

 .אופציהבתחילת כל שנת 
 

למען הסר ספק . ישירות לזוכה המזמינההתמורה תשולם ישירות על ידי  7.1

אינה ערבה לתשלומי מכבי ,  שירותי בריאות מכביבמקרה שהמזמינה אינה 

 .הגופים הנוספים
 

ישולמו בהתאם לשער הדולר היציג הידוע הנקובים בדולרים  ELAה מחירי  7.1

התשלום יבוצע אחת לשנה . שנים 3הזמנה תצא מראש ל . ביום ההזמנה

והגופים  על ידי מכבי הואישור החשבוניתהגשת מיום  11+בתנאים של שוטף 

 . חשבונית תוצא בתחילת כל שנת הסכם. הנוספים

 

 מלאה וסופיתה כי התמורה המפורטת לעיל מהווה תמור, הזוכה מצהיר בזה 7.1

 ..כלל השירותים שיוספקו על פי הסכם זהבגין 

 

  .VMWAREבאתר  המזמינההתשלום מותנה ברישום הרישוי והנגשתו לצפיית  7.7
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 רשיונות והיתרים  .8

הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים 

. לצורך קיום השירות והפעלתו, הדיןאו הרשיונות הדרושים על פי /או ההיתרים ו/ו

ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים "הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ

 .במשך כל תקופת ההסכם, על חשבונו הוא, הכרוכים בהם

 

 שמירת סודיות .7

או להביא לידיעת כל /למסור ו, ולא להעביר, הזוכה מתחייב לשמור בסוד 7.1

כל ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו ,  אדם

תוך תקופת , או אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות, או במהלך,  בתוקף

 .או לאחר סיומה לפני תחילתה , ההסכם

 

ת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי כי ידוע לו שהפר, הזוכה מצהיר 7.1

 .1777 –ז "התשל, לחוק העונשין 118סעיף 

 

לרבות , המזמינהאו שימוש בשמה של /כל פרסום בקשר להסכם זה ו 7.3

 .המזמינהמראש ובכתב של  םכפופים לקבלת אישור, םבסימני המסחר שלה
 

 .הפרת הוראת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה מהווה הפרה יסודית 7.1

 

 הפרת הסכם .10

פי כל דין או -על, לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית המזמינה רשאית 10.1

 .ההסכם

 

לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים  רשאית המזמינה, בנוסף לאמור לעיל 10.1

או /הסדר נושים ו, כינוס נכסים, נגד הזוכה  או מי מטעמו שיש בהם פירוק

 .יום 30וך והליכים אלו לא בוטלו ת, חיסול עסקים באופן אחר

 

 –תהיה המזמינה רשאיתהפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית  10.3

 או; לבטל את ההסכם לאלתר 10.3.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את   10.3.1

י "או מועד מאוחר יותר שיקבע ע, ימים 3תוך , או ההתחייבות/ההפרה ו

הזוכה מתחייב בזה למלא אחר . מיום שתימסר ההודעה לזוכה, המזמינה

או /פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ולהם את וכמו כן לשלם , המזמינההוראות 

 .הקיום כאמור-או אי/שייגרמו לה כתוצאה מההפרה האמורה ו

 

יהא הזוכה , 11.3את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  ביטלה המזמינה 10.1

וזאת בגין , ח"ש 100,000פיצויים מוסכמים בסך  למזמינהחייב לשלם 

אך , או אי הקיום כאמור/כתוצאה מההפרה ו הםאו ייגרמו ל/הנזקים שנגרמו ו

אין באמור בפיסקה זו כדי לגרוע . הוכיח נזקים אלהל תדרש המזמינהמבלי ש

 .או נוספים/לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו המזמינהשל  המזכות

 

מהזוכה לתקן  זמינה דרשהוהמהפר הזוכה את ההסכם הפרה שאינה יסודית  10.1

והזוכה , יום 11תוך , או את ההתחייבות/או לקיים את ההוראה ו/פרה וההאת 

כפי , או ההתחייבות/או לא מילא אחרי ההוראות ו/לא תיקן את ההפרה ו

תהיה , ובתוך המועד שנדרש על ידה הלשביעות רצונ המזמינהשנדרש על ידי 
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ידי -וזאת על, קיומו-תו או איהסכם מחמת הפרהלבטל את  תזכאי המזמינה

פיצויים מוסכמים  למזמינהוהזוכה יהא חייב לשלם , מתן הודעה על כך בכתב

 . לעיל 11.1כאמור בסעיף  ח"ש 100,000בסך 

לקבל מהזוכה כל סעד  מזכותה של המזמינהבאמור בפסקה זו כדי לגרוע  אין

 .או נוספים/או תרופה אחרים ו

 

ם המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה כי הפיצויי, הצדדים מצהירים 10.1

, או הפרתו היסודית של ההסכם/של הנזק אשר עלול להיגרם עקב הפרתו ו

 .וכי הזוכה יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר, כמפורט לעיל

 

ייעשה באמצעות הודעה בכתב והגופים הנוספים ביטול ההסכם על ידי מכבי  10.7

 .בהודעה קבעבמועד שיתקפו לוהביטול ייכנס , לזוכה

 

 הסבת ההסכםאיסור  .11

 

או להמחות לאחר את זכויותיו , או להעביר לאחר, הזוכה איננו רשאי למסור 11.1

אלא בכפוף לאישור מראש , על פי ההסכם או את החובות הנובעות ממנו

 .המזמינהובכתב של 

 

, כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה 11.1

 .בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקףתהא  

 

אסורות בשעבוד , כולן או מקצתן, זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו 11.3

 .כלשהו

 

פי -על םאו להעביר את זכויותיה/רשאית להסב הסכם זה ו המזמינה תהיה 11.1

או חברת סמך /לכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו, או חלקן/הסכם זה ו

-בעל"בו כהגדרתו של " עניין-בעל"הינה שירותי בריאות מכבי שאו /ו שלה

 . 1718 –ח "תשכ, בחוק ניירות ערך" עניין
הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף , פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך

 .אחר כלשהו

 
אשר הפרתו , הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה

 .מהווה הפרה יסודית של ההסכם
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 זכות קיזוז  .12

תהיה זכות לקזז כל , ולה בלבד, למזמינהכי , צדדים להסכם מסכימים בזהה 11.1

מתוך העסקה נשוא ההסכם או , םחיוב כספי שהזוכה עשוי להיות חב לה

 .מהמזמינהומכל סכום שיגיע לזוכה , מעסקה אחרת

 

בין אם לפני תשלומו , היה ויתגלו בחשבון, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 11.1

תהיה המזמינה , או ליקויים כלשהם/אי דיוקים ו, טעויות, ובין אם לאחריו

או /מכל סכום המגיע ו, לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל רשאית

 .מהמזמינהשיגיע לזוכה 

   

 ויתור בכתב .10
 .אלא בכתב, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, בהסכםאין שינוי  11.1

 
הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה  11.1

 .מסוים לא תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר
 

לא  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 11.3

לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים , ויתור על זכויותיוייחשב הדבר כ

 .דומים בהמשך

  

 סמכות שיפוט . 15

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

או למכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו /הקשורים להסכם ו

 . אביב-בתל

 

 כתובות הצדדים .11

 .כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם

 

 מתן הודעות .17

, לכתובות שבמבוא להסכם, פי הסכם זה תישלחנה בדואר רשום-כל ההודעות על

, שעות מעת מסירתן כיאות 71ובהישלחן כך תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 .דברכל עוד לא הוכח היפוכו של , בבית דואר בישראל

 

 

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

---------------------        ------------------------ 

 הזוכה                      המזמינה
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 'נספח ג
 מכבי שרותי בריאות: לכבוד

 
 

    3201/121 ' טופס הצעה למכרז מס: הנדון
 

     : התאגיד המציע
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

מצהירים ______________________הרשאים להתחייב ולחתום בשם , מ"אנו הח
 :ומתחייבים כדלקמן

 
אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי , קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז 

ההתקשרות ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה 
 .והתחייבות זו

 
 .י אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרזאנו מצהירים כ 1.1

 
חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את  1.1

והכל אם נהיה , השירותים שבהצעתנו בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז
 .לרבות חתימה על ההסכם המצורף כלשונו, הזוכים במכרז

 

מכל , כולה או חלקה, בקבלת כל הצעה שתוגש ידוע לנו כי מכבי אינה מחויבת 1.3
 .סיבה שהיא

 

הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או  1.1
אם , לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, עקיף במהלך הכנת ההצעה ולאחריה

 .בינינו לבין מכבי, תהא
 

תב ההצהרה אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכ 1.1
לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן , לא לשנותן, לא לבטלן, והתחייבות זה בתוקפן

ואם , ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה 70לפני שיעברו 
 .במשך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם –נהיה הזוכים במכרז 

 

תנו זו תיחשף הננו מבינים ומוסכם עלינו כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצע 1.1
 .למתמודדים אחרים במכרז

 

 .מ"לא כולל מע, ($)ב "המחירים בהצעה נקובים בדולר ארה 1.7
 

היציג $ ב "כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער הדולר ארה, ידוע לנו  
 .נכון ליום האחרון להגשת ההצעות למכרז
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 :להלן הצעתנו .2

 
 :מ"ללא מע , ב"ארהיש לפרט בטבלה עלות כוללת בדולר   
 
 

מכבי  
שרותי 
 בריאות

קרן מכבי 
מכבי )

(יטבע  
 מכבידנט בית בלב אסותא

 לתקופה  ELAעלות 
על פי   1/7/1013 - 30/1/1011

כתב הכמויות המפורט במכרז לכל 
 *גוף

     

 S&Sעלות תחזוקת המוצרים 
  Production Supportבמתכונת 
  1/7/1011 - 30/1/1017לתקופה  

כתב הכמויות המפורט על פי 
 במסגרת האופציה למכבי, במכרז

     

 S&Sעלות תחזוקת המוצרים  
 Production Supportברמת 

  1/7/1017 - 30/1/1018לתקופה  
על פי כתב הכמויות המפורט 

 במסגרת האופציה למכבי, במכרז

     

 
ללא , שוויםבשלושה תשלומים שנתיים על ידי כל גוף  ישולםהמוצע  ELAסכום ה *

 .ריבית והצמדה
 

 :לתקופה  Production Support  S&Sשירות במתכונת , למען הסר ספק
הינו אופציונלי למכבי , 13732017 - 03132018/ :ולתקופה 13732011 - 03132017/ 

 .לרכוש שירות זה יםמחויב םאינוהגופים הנוספים ומכבי  ,והגופים הנוספים
 

 ELA-תקופת ה אופציה נוספת לרכישה במסגרת
 

 עלות כמות תיאור ט"מק

VC-SRM5-25E-C  עלות רכישת חבילתSRM  

(25 Units Pack ) במסגרת

מותנה ברכישה )האופציה 

 (חבילות 4מינימלית של 

4  

 VC-SRM5-25E-P-
SSS-C 

  SRMעלות תחזוקה של חבילת 

(S&S, Production Support 

Level) במסגרת האופציה 

4  
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 :(למידע בלבד) יש לציין

 

  עליה מתבססת הצעת הספק ממחירון היצרן ההנחה אחוז

 ELA -ל

 

אחוז ההנחה ממחירון יצרן על רכישות נוספות באם יהיו 

 במסגרת תקופת ההסכם

 

 

 

 

 רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה

 .שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך, X-נא וודא וסמן ב

 רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד / עורך דין וכן אישור , אישור התאגדות

בצירוף , וכי חתימתם, ואשר יפרט את מורשי החתימה בתאגיד, כדין ופעיל

 .מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין, חותמת התאגיד

  אכיפת ניהול )אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 .1771-ו"התשל, (חשבונות ותשלום חובות מס

  אישור בדבר היות המציע משווק מורשה שלVMWARE , ומוסמך לספקELA. 

  ('נספח ג)טופס הצעה ממולא וחתום בחתימה וחותמת. 

  (.'נספח ד)טופס פרטי המציע 

 

 

 

 

 
 ____________________: חתימה ____________________ : השם המלא

 
 

 ____________________: חותמת ________________________: תפקיד
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 'נספח ד
 

 טופס פרטי המציע
 

  בסוף הטופס ולחתום, את כל הפרטים להלן למלאהמציע נדרש. 
 המציע רשאי לצרף כל חומר משלים. 
 

 
 
  פרטי המציע .1
 

 שם
 

 

 עוסק מורשה' מס

 (:צורת התאגדות)מעמד משפטי 
 

 

 :ת משנת/ פועל 

 :כתובת משרדי ההנהלה
 

 

 :משנת VMwareמייצג את 

 :טלפונים
 

 

 :פקס

 :הרכב הבעלות בתאגיד
1 . 

1. 

3. 

  

 

 
 
 תיאור כללי של המציע  .2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 ניסיון קודם ולקוחות  .0
 

 מספר שנות ניסיון של המציע 
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 :שמות הרוכשים המפורטים להלן
 
1 .                 ___________________________1 .____________________________ 
 
3 .                 ___________________________1 .____________________________ 
 
1 .                   __________________________1 .____________________________ 

 

 
 
להם אנו מספקים בשנתיים 3להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו .1

 VMwareמוצרי האחרונות באופן סדיר 
 

 :שם הלקוח
 

 :שם האיש הקשר
 

 :תפקידו
 

 :טלפון
 

 :תיאור השירות שניתן
 

 :תקופת מתן השירות
 

 
 

 :שם הלקוח
 

 :שם האיש הקשר
 

 :תפקידו
 

 :טלפון
 

 :שניתןתיאור השירות 
 

 :תקופת מתן השירות
 

 
 .הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים

 

        :חתימת המציע 

                :   חותמת

 
 

                   :תאריך


