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 המכרז .1

( להתקשר עם "המזמיןאו " "המכללה)להלן: "מכללה אקדמית הדסה כחלק מפעילותה, ברצון 
. לפיכך, פונה בזאת מתוצרת אפלמקוריות באחריות יצרן מקורי מערכות מחשב רכישת חברה ל

 המכללה לקבלת הצעות מחיר בנדון.
 
 מידע אודות המכללה .2

משה  למרמידע אודות המכללה וצרכיה נשוא מכרז זו, ניתן יהיה לקבל טלפונית באמצעות פניה 
 moshe@hac.ac.il או במייל 02-6291924 במספרקליג' 

 
 ושקלולן דירוג ההצעות .3

 פי המשקולות הבאים:-ידורגו עלהעונות על תנאי המכרז, ההצעות 
 100% –מחיר 

 

 תנאים כלליים .4

 למסמךהצעת המחיר שתוגש על ידי המציע במסגרת הגשת הצעתו למכרז זה, תהיה בהתאם  .4.1
בטופס הצעת  ותהמפורטלמערכות מחשב מתוצרת אפל ותפרט את גובה הצעת המציע  'ב

 "(.הפריטים)להלן: " 'ג מסמך –המחיר 

טופס והאישורים המפורטים במכרז זה ובהמסמכים לצרף להצעתו את כל כל מציע נדרש  .4.2
. , לאחר שהושלמו בהם כל הפרטים הנדרשים להשלמה'אמסמך  –הצהרת המציע והצעתו 

בשולי כל דף ובמקומות מסמכי המכרז על מסמכיהם, נספחיהם וצרופותיהם יחתמו 
 ם המציע.המיועדים לכך על ידי מורשי החתימה המוסמכים מטע

 יא.המכללה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שה .4.3

המכללה אינה מתחייבת להזמין את כל הפריטים שבהצעת המחיר, לרבות הכמויות שבצידן.  .4.4
המכללה תהא רשאית שלא לבחור הצעה בשלמותה או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבחור בזוכה משני במסגרת  ולבחור חלקים מכל הצעה.
הזוכה הראשי ובמידה ותבוטל מכל סיבה שהיא, תבחר מכרז זה. ההתקשרות תהייה עם 

 המכללה האם לממש ההתקשרות עם הזוכה המשני.

ומתן -המכללה שומרת לעצמה את הזכות לקבל הבהרות ממי מהמציעים ו/או לקיים משא .4.5
עם מי מהמציעים ו/או לדרוש תיקונים בכל אחת מההצעות ו/או לקיים הליך של קבלת הצעות 

 דעתה.-שיקולמשופרות, לפי 

הצעת המחיר הינה מלאה וכוללת את כל התמורה שלה יהיו זכאי המציע הזוכה במסגרת  .4.6
מכרז זה. יודגש כי לא תשולם למציעים כל תמורה מעבר לתמורה הנקובה בהצעת המחיר של 



 

 

רו החוק, כפי שיהיה בעת הזמנת ועיהמציע הזוכה. הצעת המחיר לא תכלול מע"מ. מע"מ בש
 הפריטים הנקוב בטופס הצעת המחיר. ף למחיר הפריטים, יתווס

לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר והאיכות לעומת מהות  תרשאי כללההמ .4.7
 ההצעה ותנאיה.

רשאית המכללה  לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. תמתחייב האינ כללההמ .4.8
 .להתנות את הזכייה בתנאים ללא חובת הנמקה

חדשה, בכל מועד,  הזמנההצעות ולצאת ב הציעל הזמנהשאית לבטל את התהיה ר מכללהה .4.9
 וללא מתן הסבר או נימוק למציעים.

לפי כולם או מקצתם, זו,  הזמנהשומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועדים ב מכללהה .4.10
 .שיקול דעתה הבלעדי

נוהל הבלעדי והמוחלט, את  השומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעת מכללהה .4.11
, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עריכת מיון נוסף, הצבת הצעה הזוכהבחירת ה

 תנאים נוספים והעמדת דרישות נוספות.

שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מסמכים, מידע, התחייבויות, הוכחת יכולת וכל  מכללהה .4.12
י הגשת ההצעות מידע אחר ונתונים נוספים מהמציעים, או מכל אחד מהם בכל עת, לפנ

 ולאחריהן.

שומרת לעצמה את הזכות לפנות מיוזמתה לגורמים נוספים, בכל דרך שתמצא לנכון,  מכללהה .4.13
 ולבקשם להציע הצעה.

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לנהל תחרות או  מכללהה .4.14
ההצעות, לרבות ניהול  תחרויות נוספות בין המציעים, כולם או מקצתם, בכל שלב לאחר קבלת

משא ומתן עם מציעים או מי מהם, ו/או קבלת הצעות מחיר משופרות, ו/או גילוי הצעות מחיר 
של מציעים למציעים אחרים, כפי שתמצא לנכון. לא יהיה בניהול משא ומתן לקבלת הצעות 

 מחיר משופרות כדי לגרוע מתוקפה של הצעה שהוגשה לפני ניהול המשא ומתן כאמור.

לגריעת הבלעדי להוספת פרטים ו/או  האת הזכות על פי שיקול דעת הלעצמ תשומרכללה המ .4.15
בכל  ו/או לבצע הזמנה זו בחלקים, לשינוי ההצעה של המציעים ו/או חלק מהםפריטים ו/או 

 .מועד שהוא

ה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת מכללה .4.16
 לפנייה זו, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.ו/או בקשר 

)א( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של 10כי הוא עומד בדרישות תקנה מצהיר המציע  .4.17
 .2010-מוסד להשכלה גבוהה(, התש"ע

כל הוצאה מכל מין וסוג שהוא, הכרוכה בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה  .4.18
לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת המזמין בגין הוצאות אלו, המציע לא יהיה זכאי על המציע בלבד. 

 וזאת אף אם המכרז יבוטל מכל סיבה שהיא.

הצעות, לבצע שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ההמזמין רשאי בכל עת קודם למועד הגשת  .4.19
בין אם ביוזמתו ובין אם לאור שאלות הבהרה. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי 

כי המכרז ומתנאיו. הודעה על שינויים אלו תימסר לכל המציעים במכרז, והיא נפרד ממסמ
 תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

למען הסר ספק, בכל מקרה בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי בהירות  .4.20
לגבי מסמכי המכרז, יקבע המזמין את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהיה כל טענה ו/או 



 

 

תביעה הנובעות מסתירה ו/או אי בהירות ו/או הפרשנות שנקבעה על ידי המזמין כאמור. לא 
 קבע המזמין פרשנות כאמור, הרי שתינתן עדיפות לפרשנות המטיבה עם המזמין.

זו, או בכל תביעה הזמנה סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים ל .4.21
 בתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.לו, תהיה הנובעת מהליך ניהול פניה ז

 נוהל הגשת ההצעה .5

בצהריים לתיבת המכרזים של  12:00בשעה  22/8/2018 יש להגיש את ההצעה עד לתאריך .5.1
 , ירושלים. 37מכללה אקדמית הדסה בכתובת הנביאים 

ההצעה תוגש במעטפה סגורה, לה יצורפו כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות טופס הצהרת  .5.2
 כל בהם שהושלמו לאחר, על מסמכיה, נספחיה וצרופותיה, מסמך א' –המציע והצעתו 

 .04/18מכרז מספר , עליה יירשם: להשלמה הנדרשים הפרטים

המזמין יהיה רשאי לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם  .5.3
 לתנאי המכרז, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה, הכל לפי שיקול דעתו של המזמין.

כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה מהמועד בו  .5.4
. הגשת ההצעותיום לאחר מועד  90-עדת למכרז הנ"ל ועד להוכנסה לתיבת המכרזים המיו

המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו, כולה או חלקה, עד למועד אשר 
 ייקבע על ידו.

  בדוא"ל 12:00בשעה  19/8/2018 עד ליום,למר משה קליג' שאלות הבהרה ניתן להפנות  .5.5
moshe@hac.ac.il  ,יינתנו לכל המציעים.. תשובות שיופצו 

 
 
 
 
 
 

 בברכה,    
 

 מכללה אקדמית הדסה )ע"ר(
  



 

 

 04/18מכרז 
 מערכות מחשב מתוצרת אפללרכישת 

 מסמך א'
 

 מערכות מחשב מתוצרת אפללרכישת מכרז  –טופס הגשת הצעה 

 

 _____________ ___שם המציע

 מספר תאגיד / מספר עוסק מורשה _________________

  __________________המציע__________________________איש הקשר של 

 למשלוח דואר מלאהכתובת 
____________________________________________________________ 

 כתובת דואר אלקטרוני____________________________________________

 ____________  טלפון_______________ נייד _____________________פקס
 

 מכללה אקדמית הדסה )ע"ר( לכבוד
 

 עבור מכללה אקדמית הדסה )ע"ר( מערכות מחשב מתוצרת אפלת לרכישהצעה הנדון: 

 

 מערכות מחשב מתוצרת אפל לרכישתהמכרז אנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון את מסמכי 
 :מצהירים בזאת

הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל,  .1

כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים 

וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו התקשרותנו האחרים המשפיעים על 

צגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי מכללה אקדמית הדסה זו על מ

בלבד. כן המכרז ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי  "(המכללה)להלן: " )ע"ר(

ללא כל הסתייגות או שינוי וכי המכרז הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי 

תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של תנאי  לא נציג כל

 ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור.המכרז 

יונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותינו ישהננו מצהירים כי בידינו כל ההיתרים והר .2

מקוריים מתוצרת אפל ויש לנו יכולת  ואנו מורשים של חברת אפל למכירת מחשבים על פי המכרז

 לתחזוקה של מחשבים אלו באתר הלקוח.

הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על  .3

בהתאם לתנאים הפריטים האמורים את  לספק. אנו מתחייבים המכרזכל הדרישות שבמסמכי 

למכור והננו מקבלים על עצמנו שהצענו  הצעת המחירחד, לפי כולם יהמכרז המפורטים במסמכי 

 המכללה.  שביעות רצונה המלא שלמערכות מחשב מתוצרת אפל ללמכללה 

עובדות והמצגים שניתנו על ידינו במהלך הליך החתימתנו על מסמכי המכרז, אנו מצהירים כי כל ב .4

ישארו כך בכל מועד עתידי והינם המכרז, הינם נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, וי



 

 

חלק בלתי נפרד מהצעתנו. אנו מצהירים כי ידוע לנו שההצהרה האמורה הינה ביסוד הסכמת 

את הזכות לבדוק את  שומרת לעצמה המכללהתנו במכרז וכי יילהשתתפותנו ו/או לזכ המכללה

ה של אי התאמה כל המצגים האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לנו כי במקר

זכאית לפסול את הצעתנו ו/או לבטל את ההתקשרות עמנו, אם נזכה  המכללהמכל מין וסוג, תהא 

 במכרז, ולא תהא לנו כל טענה לענין זה.

הננו מתחייבים לקיים אחר כל התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז, בתמורה להצעת המחיר  .5

 .מסמך ב'המצורפת למסמכי המכרז כ

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אותנו  .6

 .יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 14במשך תקופה של 

הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים  .7

 .למכירת הפריטיםהמגישים הצעות 

כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו הננו מצהירים  .8

מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או 

 הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 ולמילוי הפרטים על ידי X-אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים )לסימון ב .9

 :(ציעהמ

 

 יש/אין שם המסמך

כל מסמכי המכרז, בצירוף הודעות למציעים )ככל שנשלחו ע"י המזמין(, 
 ידו-כשהם חתומים על

 

  תצהיר, בנוסח מסמך א'

  מפרט טכני, בנוסח מסמך ב'

  'גבנוסח מסמך  ,הצעת מחיר מלאה

  1976 -ל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו כ

  אישור משווק מורשה של חברת אפל למכירת מחשבי מקינטוש

 
 בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע בלשון "רבים", משמעו גם לשון "יחיד", ולהיפך. .10

 

 

 

 : _____________ציעחתימת וחותמת המ  תאריך: ___________

  



 

 

 ואמצעי אחסנה מתוצרת אפלמחשב מערכות ל טכנימפרט 

 
 מחשבי מק .1

 

 פריט  

  "APPLE iMac 21.5 דגם ויצרן

 מעבד

3.6GHz quad-core 7th-generation Intel Core i7 processor, 
Turbo Boost up to 4.2GHz 

 GB 2400MHz DDR4 16 זיכרון

 1TB Fusion Drive אחסון

  Mac OSX מערכת הפעלה

 חיבורים

3.5 mm headphone jack 

SDXC card slot 

Four USB 3 ports (compatible with USB 2) 

Two Thunderbolt 3 (USB-C) ports with support for: 

 DisplayPort 
 Thunderbolt (up to 40 Gbps) 

 USB 3.1 Gen 2 (up to 10 Gbps) 
 Thunderbolt 2, HDMI, DVI, and VGA supported using 

adapters (sold separately) 

10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45 connector) 

Kensington lock slot 
 

 כרטיס גרפי
Radeon Pro 560 with 4GB video memory 

 אחריות
3 Yr On Site –  ירושלים 37המכללה האקדמית הדסה, הנביאים  

  

 ציוד נלווה .2

 חוטית מקלדת Keyboard with numeric keypad (Hebrew)  תואם(Apple) 

  חוטי עכבר   MOUSE  תואם(Apple) 
  

 04/18מכרז 
 לרכישת מערכות מחשב מתוצרת אפל

 מפרט טכני -מסמך ב'



 

 

 

 04/18מכרז 
 לרכישת מערכות מחשב מתוצרת אפל

 הצעת מחיר -מסמך ג' 
 
 
 

 
 פריט כמות  ($מחיר ליח' ) ($סה"כ )
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מקלדת ועכבר חוטיים 

 תואמי אפל )סט(

( $סה"כ )     

($כולל מע"מ)     

($סה"כ כולל מע"מ)     
 

  זמני אספקה ותכולת  , יש לצייןבאתר המכללהמלאה שנות אחריות  3המערכות יכללו
 מסופקת.)מפרט( מערכות 

  לאחר אספקה והתקנה במכללה 30שוטף +  –תנאי תשלום 

 מחשבים  13הזוכה כמות נוספת של עד  למזמין תישמר הזכות להזמין ולרכוש מהמציע
מעבר לכמות הראשונית הנכללת במכרז באותם תנאים הנכללים במכרז וזאת במהלך שנת 

 (.2019הלימודים תשע"ט )עד יולי 
 
 
 
 

 : _____________ציעחתימת וחותמת המ   תאריך: ___________

 

 


