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ושירות  SIEMלאספקת ותחזוקת מערכת  1/2019מס' מכרז פומבי  מהפרסומחב"א    הואיל

CSOC " :אוניברסיטאות הנכללות בעמותהועבור  העבור, "(המכרז" ו "השירות)להלן 
  ;"(מוסדות" או "אוניברסיטאות)להלן "

 
מחב"א בהצעתו כהצעה הזוכה  הועל סמך הצהרותיו של הספק במסגרת המכרז בחר והואיל

 במכרז;
 

  .אוניברסיטאות החליטו להצטרף להסכם ומספר והואיל
 

 

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 ונספחים מבוא .1

 בלתי נפרד ממנו.המבוא להסכם זה והנספחים לו, לרבות מסמכי המכרז, מהווים חלק  .א

 הכותרות להסכם זה נועדו לנוחיות הקורא בלבד ולא יהוו כלי עזר לפרשנות  ההסכם. .ב

 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים: .ג

 מחב"איתנו ע"י נהמכרז על נספחיו ובכלל זה השינויים וההבהרות ש –נספח א'  •
 .מציעים, עובר להגשת הצעות הלמציעיםבמסגרת הליך ההבהרות 

לרבות ההבהרות להצעת הספק המצורפות להסכם כנספח  –הצעת הספק   -נספח ב'  •
 ומהוות חלק בלתי נפרד מההצעה. 1ב 

 סודיותהצהרת   -' גנספח  •

 הכספיתהתמורה  –' דנספח  •
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 ביצועערבות  - ה'נספח  •

 ביטוחאישור חברת  –נספח ו'  •

 אוניברסיטאותשירותים ורשימת  –נספח ז'  •

 מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. כל הנספחים להסכם זה

וכן המיצגים והנתונים שמסר הספק בהצעתו  ,מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק )א( .ד
  .התחייבויות הספק במסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה

הסכם זה יפורש, ככל שניתן, באופן המתיישב עם הקבוע במסמכי המכרז. במקרה של  .ה
 תגברנה הוראות ההסכם. –סתירה שאינה ניתנת ליישוב 

 מכרזבמקרה של סתירה בין הצעת הספק )נספח ב'( לבין הוראות הסכם זה או הוראות ה .ו
 . מכרז)נספח א(, יגברו הוראות ההסכם או ה

 .זה סכםהזה נועדו לנוחות הקורא בלבד ולא ישמשו בפרשנות כותרות הסעיפים בהסכם  .ז

אלא אם כן נקבע או משתמע אחרת , יהיו תקפים גם להסכם זה, מכרזמונחים שהוגדרו ב .ח
 .בהסכם זה

 מחב"א והצהרות התחייבויות .2

כל איסור, , במועד החתימה על הסכם זה, איןה כי למיטב ידיעתבזאת  המצהיר מחב"א .א

 . על פיוה בהסכם זה ולביצוע התחייבויותי הלהתקשרות היהגבלה או מניעה כלש

לשתף פעולה עם הספק על מנת לאפשר לו לבצע את בזאת  תמתחייב מחב"א .ב

גישה לאתרי העבודה, ולהעמיד לו התחייבויותיו לפי הסכם זה, ובכלל זה לאפשר 

ל ידה, המאושרת עבתכנית העבודה ו בהסכם זה ,מכרז, בכפוף ובהתאם לאמור בולרשות

 השירותים.את המידע והתמיכה שידרשו לו לשם אספקת 

את  לשלם לספק מחב"אתחייבת מ ,בכפוף למילוי התחייבויות הספק על פי הסכם זה .ג

וזאת בהתאם למספר  ד'הוראות נספח על פי  על פי הסכם זה,לו התמורה המגיעה 

  .האוניברסיטאות שיצטרפו בפועל להסכם

  הספק והצהרות התחייבויות .3

כל אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח הספק מצהיר כי למיטב ידיעתו,  .א

 ., להתקשרותו בהסכם זה ולביצוע התחייבויותיו על פיוהסכם או דין

 מכרזזה לאחר שבחן היטב את ה הסכםכי הוא חותם על  אתומאשר בזהספק מצהיר  .ב

לו  יםהנחוצ בהרותאת כל ההסברים והה מחב"אקיבל מנציגי על כל היבטיו, והבינו, 

בקשר  מחב"אזה, ולא תהא לו כל טענה כלפי  הסכםלגיבוש הצעתו והתייחסויותיו על פי 

עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות 

 . במתן השירות

 מחב"אהגיע י הוא מודע ומבין כי במסגרת המכרז בו זכה, הספק מצהיר ומאשר בזאת כ .ג

הספק יינתנו ישירות לכל אוניברסיטה  שירותי, לפיו האוניברסיטאותלהסדר מוקדם עם 

שהתשלום  בעוד, מופיעים במסמכי המכרז ובהצעת הספק, בתנאים שלהסכם שתצטרף

שיסופקו מבין סוגי שירותים  .ע"י מחב"אלספק בגין שירותים אלו יבוצע ישירות 

שימת אוניברסיטאות המתוכננות להצטרף לשירות, רע"י הספק וכן  האופציות המוצעות

 '. זרמת שירות נדרשת ומועד צפוי להצטרפות, מופיעה בנספח  לרבות
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' הנה זשרשימת האוניברסיטאות שבנספח לכך הספק מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מודע  .ד

רמת בגין הוספה או גריעה של אוניברסיטה והן בגין , הן בעתיד שעשויה להשתנות רשימה

, הספק מצהיר ומאשר בזאת כן כמושירות ועיתוי ההצטרפות בפועל של כל אוניברסיטה. 

 מטעמי ולהפסיק תוכלנה שירותלאו יצטרפו  שהצטרפושאוניברסיטאות כי מוסכם עליו 

      למכרז. 4.5 סעיףב כמבואר החלטתן את לנמק עליהן שיהיה ומבלי נוחות

, על מחב"א הסתמכהבהסכם זה עמו להתקשר ה הספק מצהיר כי ידוע לו שבהחלטת .ה

ובהסכם זה על נספחיו, ואם תימצא הצהרה  והמצגים וההצהרות המפורטים בהצעת

כבלתי נכונה, יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה על ידי יו מהותית מהצהרות

 הספק.

הידע, הניסיון, המומחיות, המיומנות המקצועית, הכישורים, הספק מצהיר כי הוא בעל  .ו

והאמצעים הנדרשים לביצוע  היכולת, המשאבים המקצועיים, כוח האדם, הכלים

התחייבויותיו על פי הסכם זה, והוא מתחייב כי כך יהיה במהלך כל תקופת/ות 

 ההתקשרות.

אות המכרז המצורף הספק מתחייב למלא בקפידה אחר כל הוראות הסכם זה, לרבות הור .ז

השירותים הנדרשים בהסכם זה ומפורטים  סלאת  למחב"אפק כנספח להסכם זה, ולס

 .כמפורט בנספח א'גבוהה, ואיכות ברמת זמינות ובהצעת הספק, וזאת  במסמכי המכרז

לביצוע  ,מכרזכפי שפורטו בלעשות את כל ההכנות והסידורים הדרושים הספק מתחייב  .ח

 הנדרש.  השירות

 מחב"אינתנו לו על ידי ישהתואמות את המכרז,  ,הוראותכל המלא אחר לתחייב הספק מ .ט

 זה. הסכם בכל הנוגע לביצוע השירותים נשוא שזו תמנה לצורך כך או מי 

וכל מי  מחב"אהספק מתחייב לפעול בהתאם להנחיות ובשיתוף פעולה ותיאום מלא עם  .י

ספקים אחרים המספקים שירותים יועצים ו, לרבות ובמיוחד עם הן מטעמישיפעל בעני

 נוספים הנוגעים למערכות מחשב, חומרה או תכנה.

על פי  ו/או לשעבד לאחר זכויותיו/חיוביו, להסב ספק מתחייב שלא להעביר, להמחותה .יא

לכך בכתב ומראש  מחב"אאם כן ניתנה הסכמת  הם, אלאהסכם זה או כל חלק מ

מחב"א לא תסרב לבקשה כאמור אלא מטעמים סבירים. כמה. ובהתאם לתנאי ההס

שהוגדרו מראש או עובדים אחרים האמור בסעיף זה לא יחול על הפעלת קבלני משנה 

  . את העסקתם מראש ובכתב האישר שמחב"אאו ספק, בהצעת ה

, מכל הפסקת ההתקשרות על פי הסכם זהמצהיר, כי בכל מקרה של מתחייב והספק  .יב

המשך קבלת  למחב"אעל מנת לאפשר  ששיידרשתף פעולה ככל י, ןשה או נסיבה סיבה

שירותים כראוי וזאת, בין היתר, על ידי העברה מסודרת ויעילה של כל הנתונים, 

ו, וכן על ידי סיוע ככל שיידרש בהעברת הסכמים עם קבלני התוכניות והתיעוד שבאחזקת

 , לתנאי המכרזסיום התקשרות והיפרדות – להלן 14משנה, הכול בהתאם לסעיף 

  .מחב"אלהנחיות ו

 למלא אחר הוראות כל דין במהלך ובקשר לשירותים. הספק מתחייב .יג

האמצעים, כל הספק מצהיר ומתחייב כי יש ויהיו בידיו במהלך תקופת ההתקשרות  .יד

האישורים, ההרשאות, הרישיונות וזכויות הקניין הרוחני, הנדרשים לביצוע 

ואם ועל פי דין, לרבות אלו שהיוו תנאי לזכייתו במכרז,  ההסכםהתחייבויותיו על פי 

למיטב הספק מצהיר ומתחייב כי כמו כן, יידרשו נוספים הוא יפעל על חשבונו לקבלתם. 
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על ידו כדי להפר זכויות של צד שלישי, לרבות זכויות קניין  ההסכםאין בביצוע  ידיעתו

רוחני והוא לא ישתמש בתוכנות, יצירות, מידע או נתונים באופן שיהווה הפרת זכויות 

  כאמור.

 ושלביה רותההתקש תקופת .4

 ההתקשרותמשך תקופת  4.1

מיום  שנים (5) למשך חמש איותשתית ה SIEM ילשירותעל פי הסכם זה ההתקשרות  .א

חתימת הצדדים על ההסכם החל ביום _________ וכלה ביום ___________ )להלן 

להאריך  הזכותבלבד נתונה  "(. למחב"אותשתית SIEMתקופת ההתקשרות לשירותי "

שנים  10 -ועד לכל אחת חודשים  12-36לתקופות נוספות בנות את תוקפו של הסכם זה 

 הכול לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי., בסך הכול )התקשרות ראשונה + הארכות(

( שנים מיום חתימת 5) חמשהיא למשך  CSOCההתקשרות על פי הסכם זה לשירות  .ב

תקופת _ וכלה ביום ___________ )להלן "הצדדים על ההסכם החל ביום ________

"(. למחב"א בלבד נתונה הזכות להאריך את תוקפו של CSOC ההתקשרות לשירות

שנים בסך הכול  10 -ועד לכל אחת חודשים  12-36הסכם זה לתקופות נוספות בנות 

 )התקשרות ראשונה + הארכות(, הכול לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

הודעה בכתב על ת ההתקשרות יהיה עליה לשלוח לספק ורכת  תקופתחליט מחב"א על הא .ג

ם תקופת ואו לפני ת לפני תום תקופת ההתקשרות חודשיםכאמור שלושה  הארכה

, לפי העניין. על תקופות ההארכה, באם תהיינה, יחולו כל הוראות הסכם זה, ההארכה

  תחשבנה, לכל ענין ודבר, לחלק מתקופת ההתקשרות.בשינויים המחויבים, והן 

  פרויקט הקמה 4.2

 SIEMמערכת  הספקיקים החתימה מטעם מחב"א על הסכם זה,  מורשיחתימת  עם .א

מכן  לאחר מידו ,חודשים 4תקופה של עד  וזאת במהלךברמה רוחבית  CSOC ושירות

 למכרז.  4.2 בסעיף אמורכברמת כל מוסד  CSOCושירות  SIEMיקים מערכת 

 פרויקט ,לכל האוניברסיטאות פתמשות תרוחבי SIEMכאמור מערכת  יקים הספק .ב

היבטים כלליים ויקבעו תהליכי עבודה מול על ידי הספק יתוכננו ויוגדרו  במסגרתוש

 טעונות יהיו הספק שיכין התכניותמול כל האוניברסיטאות.  רוחביים ותהליכיםמחב"א 

 ."אמחב של ומראש בכתב אישור

להסכם זה  שתצטרףהמרכיב הרוחבי יבצע הספק מול כל אוניברסיטה  מימוש לאחר .ג

. אוניברסיטהתואם את מדיניות הוהקמת שירותים שהיא הזמינה ובאופן הפעלה ה תכנון

עם  .שלה ומראש בכתב אישור טעונות יהיו אוניברסיטה כל עבור הספק שיכין התכניות

בסעיף  התקופת מתן השירות כהגדרת חלת, אוניברסיטהמימוש פרויקט ההקמה ברמת 

 .להלן 4.3

  תקופת מתן השירות 4.3

ותימשך עד תום תקופת ההתקשרות.  פרויקט ההקמהתקופת מתן השירות תחל עם תום 

בתקופה זו על הספק לבצע את מכלול השירותים המתוארים במכרז ובהתאם לאיכות 

 הנדרשת של השירות עפ"י הקבוע בהסכם ובמכרז. 



 
 

__________________ 
 חתימת המציע

 - 5 - 

 הנדרשים השירותים .5

 מפורטיםה השירותיםלספק, משך כל תקופת ההתקשרות את יהיה אחראי  הספק .א

 :שעיקרם ,מסמכי המכרזב

, באחת משתי Security Information & Event Management (SIEM)שירות  .1

. החלופה תיקבע בהתאם להצעת הספק הזוכה ותהיה אחידה לכלל החלופות

 האוניברסיטאות שיצטרפו. 

 מערכת מרכזית מנוהלת ע"י הספק ובבעלות מחב"א, התשתית על גבי •

Infrastructure as a Service (IaaS) בענן או ברשת מחב"א 

• Software as a Service (SaaS) 

 Cyber & Security Operational Center (CSOC)שירות   .2

אספקת ש הרי, מחב"א לביןההתקשרות החוזית הינה בין הספק ש שלמרות דגשמו .ב

ונציגי שיצטרפו לשירות  אוניברסיטאותלהספק על ידי ישירות  בוצעתהשירותים 

 . השירותים בכל הנוגע לאספקת וקבלתספק ה האוניברסיטאות  יעמדו בקשר ישיר עם

 השירות איכות .6

הספק מערך מדידה, תוך שילוב כלי מדידה אוטומטיים יקים , ההקמהפרויקט במהלך  .א

בהתאם לנדרש, יבצע מדידות מחזוריות ותקופתיות של רמות השירות בפועל, ובכללן: 

, הוספת רכיבי איסוף חדשים, התאמות פרסרים ואמצעי איסוף, הקלבת טיפולמשך 

רמת  –במכרז  3בסעיף  הכול כמפורט, תחקירי אירועי אבטחת מידעים, זמינות שירות

 .שירות

בהתאם לחלונות השירות שנקבעו , למוסדותשירות תמיכה  עניקמתחייב בזאת לההספק 

פניות לקוחות ונתוני תמיכה, על גבי  םרישוו. מוקד השירות ינהל מעקב במכרז 3.0בסעיף 

 . הספק ימציא למחב"א דוח סטטוס תקלות אחת לחודש.מתאימהמערכת ממוחשבת 

 מכרזבהנדרשת  ת השירותיבוצעו השירותים בהתאם לרממתן השירות מתחילת תקופת  .ב

ולשלם  רמת השירות בפועל, את תוצאות חב"א ולאוניברסיטאותדווח למהספק ל ועל

הפיצויים המוסכמים החלים בגין את  שיצטרפו לשירותו/או לאוניברסיטאות  אלמחב"

ה הפרת יותר מפיצוי אחד עבור אות יובהר כי לא ישולם. רמת השירות הנדרשת הפרת

 רמת שירות.

מתחילת  –, הם יסופקו SLA -בכל הנוגע לשירותים לגביהם לא מצוינות רמות שירות ב .ג

ברמות שירות שלא תפחתנה מרמת השירות הגבוהה המקובלת  -תקופת מתן השירות 

 .בשוק

כי סך הפיצוי המוסכם שיושת על הספק בשנה נתונה בגין סעיפי הפיצוי מוסכם בזאת  .ד

 מסכום התמורה של אותה שנה.  7%המוסכם המצוינים בהסכם זה, יהיה מוגבל לעד 

יסתבר שלצורך עמידה באיכות השירות ו/או ברמות  אםכי  מוסכם בזאת מפורשות .ה

ו/או משאבים  אדם-וחכיידרש הספק להוסיף אמצעים ו/או  SLA -ב ותהשירות המפורט

על חשבונו  כאמורהוספה כל , תעשה בהצעתו יםמופיעמעבר לאלה האחרים כלשהם 

   .וללא כל תוספת כספית לתמורה השוטפת
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כתוצאה ישירה  אם זו נגרמה הספק לא יהא אחראי לאי עמידה ברמת שירות נדרשת .ו

פעילויות לא מורשות או מ, ם האוניברסיטאותאו מי מטע מחב"אממעשה או מחדל של 

  .בר ביטוח ושאינ "י צד ג' שאינו באחריות הספק או כוח עליון,ע

בכל מקרה בו צופה הספק כי הוא עלול לחרוג מרמות השירות ו/או מלוחות הזמנים  .ז

אלה שסוכמו בין הצדדים, בין אם בשל מעשה או מחדל בהצעתו או או  מכרזהקבועים ב

את הצעדים מחב"א  ויציג בפני למחב"אוללא דיחוי אש אם לאו, יודיע על כך מר ןשלו ובי

 והאמצעים שבכוונתו לנקוט כדי למנוע או לצמצם את החריגה הצפויה.

תריע אם תעל פי הסכם זה או על פי כל דין,  למחב"אמבלי לגרוע מכל זכות העומדת  .ח

ק הספ, יפעל מחובותיו לפי הסכם זה ,לחרוג צפויאו  ,חרג הואכי בפני הספק  מחב"א

ככל  לפי העניין,ל והכלמניעתה, לצמצומה או לתיקון החריגה או באופן מידי ורצוף 

 אדם-כוחאת האמצעים,  ,בנסיבות העניין ,על חשבונו יספקשתהא חריגה כאמור, ו

 והמשאבים הנדרשים לשם כך.

בלבד תהא הסמכות לאשר עמידה של הספק ברמות השירות ו/או  למחב"אמובהר כי  .ט

  במטלות ו/או באבני דרך שיקבעו על ידי הצדדים.

לעדכן מעת לעת בתאום מראש עם הספק את רמות השירות  תהא רשאית מחב"א .י

ובכלל זה לשפרן. השינויים שיחולו בתמורה השוטפת כתוצאה  SLA -המפורטות ב

שו בנסיבות העניין, יקבעו בהסכמה בין הצדדים, בכפוף מהעדכון הנזכר, ככל שיידר

 .תוספת משאביםמצריך להוכחה שתוצג ע"י הספק שהעדכון 

  ושינויים אדם חכו .7

, לאורך כל והאוניברסיטאות שיצטרפו לשירות מחב"אהספק מתחייב להעמיד לרשות  .א

לת וכישורים ח אדם מהימן, מקצועי, מיומן, בעל ידע וניסיון ובעל יכוותקופת ההסכם, כ

  ., ובהיקף הנדרשמכרזלבצע את הנדרש בהסכם זה וב

בקרי , אנליסט , CSOCמנהל שירות מנהל פרויקט הקמה,  :כוח אדם יכלול לפחות .ב

CSOC ,  ארכיטקט מערכתSIEM מיישם מערכת וSIEM,  של  4.1עפ"י הנדרש בסעיף

 .וכן מוקד תמיכה "(השירותים מבצעי)להלן "המכרז 

באמצעות , ככל שיידרש ,ואנשי מוקד התמיכה להכשרת מבצעי השירותיםדאג יהספק  .ג

את שמר סדנאות, רענונים, ימי עיון וחומר לימודי, על מנת להבטיח ול ,הדרכות, קורסים

על פי הסכם זה.  כנדרשם שירותיהאת ולאוניברסיטאות  חב"אלמלספק בפועל  ויכולת

היה ויחסר לספק ידע כלשהו ו/או מומחים, הדרושים לביצוע השירותים, מתחייב הספק 

 מראש ובכתב.   מחב"אלהשלים את החסר על ידי צרוף מומחים מתאימים, באישור 

 ה המוחלט לפי שיקול דעת ממבצעי השירותיםמי להחליף מהספק לבקש  תרשאי מחב"א .ד

 כאמור. על הספק לבצע החלפה בכתבהודעה תעשה ב. בקשה להחלפה כאמור דיעהבלו

לאחר קבלת אישור מחב"א בכתב וזאת , מחב"איום ממועד קבלת דרישת  30תוך 

 . חב"אמובאופן שהדבר לא יפגע במתן השירותים ללעובדים המחליפים, 

מותנה באישור מראש ביוזמת הספק, ממבצעי השירותים  מינוי או החלפה של כל עובד .ה

, על הספק להודיע על כך שלא ביוזמת הספקעזיבת עובד במקרה של  .ממחב"אובכתב 

בכל מקרה, על העובד המחליף לעמוד באותם . מיד עם היוודע לו הדברבכתב ו למחב"א

 למחב"א קריטריונים כמו העובד המוחלף ולעבור אותם תהליכי סינון, מיון ואישור.
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לנכון לעשות כך, והחלטה כאמור  ה, ככל שמצאשמורה הזכות שלא לאשר את המחליף

 .תהא מנומקת

 הצדדים יחסי .8

זה כקבלן  הסכםלמען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה על הצדדים כי הספק פועל במסגרת  .א

לבין הספק או מי  מחב"אבשום מקרה לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד בין , ועצמאי בלבד

  מעובדיו ו/או מי משלוחיו.

צוע הסכם זה, לא יהיו זכויות של עובד המועסק על ידי בבי ולמבצעי השירותים ספקל .ב

והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת  מחב"א או מי מהאוניברסיטאות

 ., מעבר לאמור בהסכם זהבקשר עם ביצוע הסכם זה או סיומו

בין אלה החלים על בעל עסק ובין על הספק בלבד יחולו המסים ותשלומי החובה האחרים  .ג

שמעביד חייב לשלם ביחס לעובדיו ובהתאם לדין ולנוהג, לרבות תשלומים לביטוח ה אל

היה אחראי לכל תביעה של עובד ילאומי ויתר הזכויות הסוציאליות, והספק בלבד 

הוראה זו תחול בהתאמה גם על קבלני המשנה  הנובעת מיחסי עבודה שביניהם. ומעובדי

 של הספק.

  סודיות שמירת .9

ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם  מורלשמתחייב  הספק .א

, פו לשירות ולעובדיהם של אלה ואלההנוגע למחב"א, לאוניברסיטאות שיצטר מידע כל

שנים  3משך בוהן תקופת ההסכם וזאת הן בביצוע הסכם זה במהלך ו/או עקב  וגיע אלייש

 . להסכם זה, הכול כאמור בנספח ג' המצורף לאחר מכן

שיועבר בהתאם להסכם הנו מידע  המשתמשיםהספק מאשר, כי ידוע לו שהמידע אודות  .ב

, והוא מתחייב לשמור 1981 -המוגן, בין היתר, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

בסודיות על כל מידע כאמור ולנקוט באמצעים הנדרשים לשם הבטחת פרטיותם של מי 

ש בנתונים שיקבל אלא לצורך וב שלא לעשות כל שימשהמידע מתייחס אליהם, ומתחיי

  קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה בלבד.

בקשר עם הסכם זה, את דבר  ,מבצעי השירותיםהספק מתחייב להביא לידיעת  .ג

 .לעילההתחייבות לסודיות כאמור 

 תמורה .10

ברמה האמורה  ומתן השירותים התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זהכל ביצוע  בגין .א

המצ"ב  –נספח ד'  –שתחושב על פי נספח התמורה  תמורהלספק  תשלם מחב"א ,בו

דיווחים וזאת כנגד  ("התמורה")להלן:  מהווה חלק בלתי נפרד ממנולהסכם זה ו

 .למחב"אויוגשו  "י הספקשיוכנו ע השירותים בגיןוחשבונות 

שיצטרפו אחת מהאוניברסיטאות בגין כל בנפרד ע"י הספק למחב"א יוגש חישוב התמורה  .ב

הספק יצרף לתמורה הנדרשת את אישור  .ףשחל בגין החודש אחת לחודשלשירות וזאת 

כנגד  60שוטף + תנאי התשלום יהיו נציג כל מוסד לביצוע השירות שבגינו נדרש התשלום. 

  חשבונית מס כדין שתוצא לאחר אישור הדרישה.
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להסכם  6 ףהמוסכמים הנזכרים בסעיבגין הפיצויים על ידי מחב"א של הספק חיוב כספי  .ג

את סכום קזז ל תרשאי תהיהמחב"א . מכרזל 3התנאים המפורטים בסעיף  יהיה על בסיס

  .ספקל שתגיעמהתמורה  הפיצויים המוסכמים

שירותים, שבוצעו שלא מתן התשלום כלשהו בגין  ספקל תשלםלא מחב"א יובהר כי  .ד

 בהתאם להתחייבויות הספק על פי ההסכם.

הנה סופית וכוללת את כל ההוצאות ו/או  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי התמורה .ה

 . הסכםההתחייבויותיו של הספק על פי כל ביצוע ו התשלומים בגין מתן השירותים

 יצועב רבותע .11

, במעמד חתימת למחב"אזה, ימסור הספק  הסכםחת קיום התחייבויותיו לפי להבט .א

וכתנאי לתוקפו, ערבות אוטונומית בלתי מותנית, בתנאים ובנוסח המצורף  ההסכם

כשהיא חתומה על ידי בנק , ₪()מאתיים אלף ₪  200,000בהיקף של , הסכםלה' כנספח 

"(. שם המבקש בערבות הביצוע ערבות הביצועאו חברת ביטוח מורשית כדין )להלן: "

   יהיה שם הספק.

 3ועד תום  מחב"אעל ידי  ההסכםערבות הביצוע תעמוד בתוקף החל ממועד חתימת  .ב

. הספק יאריך את תוקפה של ערבות הביצוע, במידת חודשים מסיום תקופת ההתקשרות

להארכת  האופציה העומדת לה ודיע על מימושת מחב"אהצורך, ובכל מקרה שבו 

הארכת ערבות הביצוע לגבי -, בשלושה חודשים מעבר לתקופת ההארכה. איהסכםה

 .וצרת עילה לחילוט הערבותהי הסכםתהווה הפרה יסודית של ה ת ההארכהתקופ

ומסירתה מהווה תנאי  הסכםבטרם החתימה על ה מחב"אצוע תימסר לידי ערבות הבי .ג

 לתוקף. הסכםמוקדם לכניסת ה

בגין הזמנות הרי ש שירותים נוספים,במהלך תקופת ההתקשרות  תזמיןככל שמחב"א  .ד

לדרוש ערבות ביצוע נוספת, שעליה יחולו ת, אך לא חייבת, רשאימחב"א היה תאלו 

 חויבים.בשינויים המ 11הוראות סעיף 

הבלעדי, לחלט את סכום הערבות, כולו ו חלטוה המ, לפי שיקול דעתתהיה רשאית מחב"א .ה

על פי  מחב"א ת, וכן בכל מקרה בו רשאיהסכםאו חלקו, אם הספק יפר תנאי מתנאי ה

 ןתתישלאחר  . מחב"א תחלט את הערבותלגבות תשלום, פיצוי או שיפוי מהספק הסכםה

 ( ימים.ארבעה עשר) 14לספק הודעה מראש של 

ערבות חדשה  למחב"אאת ערבות הביצוע, כולה או חלקה, ימציא הספק  מחב"א החילט .ו

)שבעה( ימים מיום  7ובתנאים זהים לערבות המקורית, תוך שחולט לתקופה, בסכום 

 חילוטה של הערבות.

 התיו של הספק או מזכויותיבמתן ערבות הביצוע או בחילוטה אין כדי לגרוע מהתחייבויו .ז

 ועל פי דין. הסכם, על פי ההאו מסעדים אחרים הנתונים ל מחב"אשל 

למען הסר ספק, אין בחילוט הערבות כדי לשחרר את הספק מקיום מלוא התחייבויותיו  .ח

 , בהתאם למפורט בהצעתו או על פי דין.ההסכםפי -על

ארכת תוקפה, גבייתה או כל ההוצאות הכרוכות בערבות הביצוע, לרבות הוצאתה, ה .ט

  חידושה, יחולו על הספק.
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  אחריותו זיקיןנ .12

למחב"א ו/או שיגרם ישיר נזק סכום בכל  ,באופן בלעדי ,לשאתבזאת הספק מתחייב  .א

 ו/או מחדלה מעשמכתוצאה "( ניזוקים גורמים)להלן "ו/או לצד שלישי לאוניברסיטאות 

לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות שלו או של מי מעובדיו ו/או של מי משלוחיו רשלניים 

ספק ישפה את מחב"א בגין כל תביעה ה .מרשלנות מקצועית האמור לעיל, כתוצאה 

 .שיגיש נגדה גורם ניזוק בגין נזקים שיגרמו על ידי הספק, עובדיו ומשמשיו

ת הספק והוצאות הקשורות בגין נזקים באחריו המי מטעמ מחב"א אוהספק יפצה את  .ב

בנזקים אלה, וישפה אותם בגין כל סכום ששילמו או חויבו לשלם בגינם, לרבות הוצאות 

החודשים שקדמו  12-לסך התמורה ששולמה לספק בפועל במשפט ושכ"ט עו"ד, וזאת עד 

חודשי העבודה הראשונים, תוגדל התמורה ששולמה  12. קרה הנזק במהלך לאירוע הנזק

 חודשי פעילות.  12פן יחסי כך שתשקף בפועל באו

 מובהר בזאת כי הגבלת האחריות דלעיל לא תחול על:

 נזקים לגוף ו/או נזקים לרכוש מוחשי; •

            נזקים שייגרמו על ידי מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו במתכוון ו/או  •

 ;ושלוחיו/או  וו/או עובדי הספקבפזיזות ו/או ברשלנות רבתי של 

מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו שלא לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם  •

 ה;ז

ו/או  וו/או עובדי הספקהפרת חובת סודיות ו/או הפרת זכויות יוצרים על ידי  •

 ;ולוחיש

 ;וו/או שלוחי וו/או עובדי הספקגניבה ו/או הפרת חובת נאמנות על ידי  •

 ל ידי צד שלישי כלשהו בגין נזקים שנגרמו לו.במישרין ע הספקתביעות המוגשות נגד  •

הספק לפיצוי הגורמים הניזוקים ולשיפוי מחב"א בגין תביעות שיוגשו נגדה התחייבות  .ג

יידע את הספק על כל ת מחב"אשמותנית בכך  בגין נזקים שיגרמו הספק, עובדיו ומשמשיו

 .כאמור דרישה או תביעה

בגין כל דרישה ו/או תביעה, לרבות תביעה הגורמים הניזוקים הספק מתחייב לשפות את  .ד

, בקשר עם מי מהגורמים הניזוקיםלתשלום כספים ו/או בגין כל הוצאה, שתופנה אל 

זה או הנובע ממנו, במישרין או בעקיפין, לרבות שכר  הסכםהספק על פי  מחויבויות

יף צד לו. התחייבות לפי סעיו הי שהגורמים הניזוקיםטרחה והוצאות בקשר עם הליך 

זה, ללא  הסכםקטן זה הינה בלתי חוזרת ותעמוד בתוקפה גם לאחר סיום תוקפו של 

השיפוי זה כמוה כחתימה על כתב התחייבות לשיפוי.  הסכםהגבלת זמן. חתימה על 

אלא אם כן ניתנה החלטת ביניים לתשלום ע"י יתבצע מיד לאחר קבלת פס"ד חלוט, 

מיד עם קבלת  הגורמים הניזוקיםהספק לשפות את  שיידר ערכאה שיפוטית, שאז

 . החלוט הגם אם אינההחלטה, 

מפני כל תביעה לפיה מפירה תוכנה מחב"א והאוניברסיטאות על חשבונו, על  יגן,הספק  .ה

, ככל שיהיו כאלו, פטנט ו/או אצלה הבסיסיות שיותקנו על ידי הספק מבין התוכנות

ו כל זכות אחרת, וכן ישלם את סכומי ההוצאות, ו/א תקנייניזכויות יוצרים ו/או זכות 

מחב"א ו/או הפיצויים ושכר טרחת עורך דין שיפסקו בתביעות אלה לחובת 

 . האוניברסיטאות
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בגין תביעות הנוגעות להפרת זכויות קניין רוחני על ידי  מחב"אחובת הספק לשפות את 

 השירותים כפופה לתנאים הבאים:

לולים להפר, זכויות קניין רוחני של צד שלישי, יהיה במקרה שהשירותים מפרים, או ע

 אפשרויות הבאות: ההספק רשאי לנקוט באחת מ

להחליף את הרכיבים המפרים ברכיבים באיכות שאיננה פחותה, שאין בשימוש  .1

 שלהם משום הפרה; 

 את הזכות להשתמש ברכיבים אלו. מחב"אלרכוש עבור  .2

קניין רוחני של צד שלישי על ידי שירותי תביעת הפרת  מחב"אבמקרה שהתקבלה על ידי 

 בכפוף לתנאים הבאים:  מחב"אהספק, ישפה הספק את 

אפשר לו להתגונן תודיע לספק בהקדם האפשרי אודות תביעה כאמור, ות מחב"א .1

 מפניה; 

שתף פעולה עם הספק בהגנה ת מחב"אידי הספק ועל ההגנה תנוהל באופן בלעדי  .2

 מפני התביעה, על חשבון הספק; 

חובת שיפוי תהיה אך ורק כנגד פסק דין שלא עוכב ביצועו או הסכם פשרה  .3

 שקיבל את הסכמת הספק מראש.

 מובהר כי הספק אינו אחראי להפרת זכויות קניין רוחני של צד שלישי בנסיבות הבאות:

 ההפרה נובעת מרכיבים שלא סופקו על ידי הספק;   .1

ראות השימוש של הספק או בניגוד להו מחב"אההפרה נובעת משימוש על ידי  .2

בשירותים או  מחב"איצרן הציוד או כל שינוי או מודיפיקציה שבוצעה על ידי 

 בציוד; 

על שינויים, עדכונים או שדרוגים שיש לבצע בשירותים או  מחב"אהספק הודיע ל .3

 מלבצע שינויים אלו. הנמנע מחב"אבציוד ו

כאמור לעיל,  וכנגדדרישה או טענה  או תביעהעל  מי מהגורמים הניזוקיםעם היוודע ל .ו

על כך לספק. ניהול ההליך, למעט בכל הנוגע לתביעה מהסוג הודעה מחב"א מסור ת

לנהל את אפשר לספק תבלבד, ולא י מחב"א( לעיל, יתבצע על ידי ההאמור בסעיף קטן )

להודיע לספק על קרות הנזק ו/או על כל  תמתחייב מחב"א. הולהתגונן בשמההליך 

על נזק או תביעה כאמור. כמו כן ודע לה ישיהספק אחראי לה, סמוך לאחר תביעה ש

  דין בטרם יוגש, לקבלת התייחסותו.-להעביר לעיון הספק כל כתב בית מחב"א תמתחייב

  ביטוח .13

לשביעות  ע"י מבטח מורשההספק מתחייב בזה לדאוג על חשבונו לכיסוי ביטוחי מתאים  .א

לעניין היקפו והן לעניין גובהו שיכסה את הסיכונים האפשריים  מחב"אשל  המלא הרצונ

זה הן לעצמם  הסכםהנובעים מהאמור ב מחב"א והאוניברסיטאות, ,של הספק

 ולעובדיהם והן כלפי צד ג'. 

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תכלול הפוליסה האמורה את הסעיפים הבאים: .ב

 טוח חבות מעבידיםיב .1
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חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים  כלפי עובדיו בביטוח .א

 ;המוחזקים

דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולשנת  5,000,000גבולות האחריות לא יפחתו מסך  .ב

 ;ביטוח

הביטוח יורחב לשפות את מחב"א, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/ מחלת  .ג

 הספק.מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי 

 ביטוח אחריות צד שלישי .2

בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל  אחריותו החוקית .א

 ;תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים

 ;דולר ארה"ב 1,000,000גבול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ  .ב

 Cross Liability; –בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ג

 ;וניברסיטאות ייחשב רכוש צד שלישירכוש מחב"א והא .ד

הביטוח יורחב לשפות את מחב"א והאוניברסיטאות ככל שייחשבו אחראים  .ה

 למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

 ביטוח אחריות מקצועית .3

 ;אחריותו החוקית בביטוח אחריות מקצועית .א

הפועלים הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו וכל  .ב

חבות המבוטח  -מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל 

בגין נזק כספי הנובע מאי ביצוע התחייבות המבוטח לשמור על סודיות 

 המסמכים, במהלך ההתקשרות.

הביטוח יורחב לשפות את מחב"א והאוניברסיטאות ככל שיחשבו אחראים  .ג

 מו.למעשה ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטע

 ;דולר ארה"ב 500,000 -גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ .ד

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .ה

 ;מרמה ואי יושר של עובדים •

 ;אחריות צולבת •

 ;חודשים 12הארכת תקופת הגילוי לפחות  •

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב. •

 אלקטרוני כולל תחזוקה לפי ערכי כינון, ככל שיהיה ציוד כזה.ביטוח ציוד  .4

ביטוח שיחזור נתונים וביטוח הוצאות תפעול נוספות למקרה של אובדן, אבדה או  .5

 .מהיקף ההתקשרות לשנה אחת 25%בגבולות  תקלה

 בפוליסת הביטוח יכללו התנאים הבאים: .ג

 .סיטאותמחב"א והאוניברלשם המבוטח תתווספנה כמבוטחים נוספים:  .1
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 אחד הצדדים לא יהיה להם תוקף אלאבכל מקרה של צמצום או ביטול הפוליסה ע"י  .2

 .חב"איום לפחות במכתב רשום למ 90אם ניתנה על כך הודעה מפורשת של 

ועובדיהם, ובלבד  מחב"א האוניברסיטאותהמבטח מוותר על כל זכות שיבוב כלפי  .3

 ונת זדון.שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כו

הספק לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיה ולמילוי כל החובות המוטלות על  .4

 המבוטח על פי תנאי הפוליסה.

 השתתפות העצמית הנקובה בפוליסה תחול בלעדית על הספק.ה .5

כל סעיף בפוליסה המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים  .6

, והביטוח הוא בחזקת  ביטוח "א והאוניברסיטאותמחבביטוח אחר, לא יופעל כלפי 

 ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הפוליסה.

מצורף לחוזה זה כחלק בלתי  אישור המבטח על ביצוע הביטוחים כאמור לעילהעתק 

 ו'.  נפרד ממנו ומסומן נספח

 סעיף  זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של החוזה.

 והיפרדות ההתקשרות סיום .14

ולכל אוניברסיטה בנפרד  כולה שמורה הזכות להפסקה יזומה של ההתקשרות למחב"א .א

בהתראה  ,מכל סיבה שהיאו בכל עת ,עבורה השירותשמורה הזכות להפסקה יזומה של 

או  ,CSOCו/או  SIEMבגין הפסקת כוללת של שירות  לפחותחודשים  3של מראש ובכתב 

, הכול מוסד בודד עבור CSOCו/או  SIEMת שירות בהתראה של חודש אחד בגין הפסק

אין באמור בכדי לגרוע מהפסקת  .של המכרז 4.5ההיפרדות סעיף בהתאם לאמור בסעיף 

הפסקת ההתקשרות  ו/או בהסכם זה. מכרזההתקשרות מחמת יתר העילות הקבועות ב

ע"י  שירותההתקשרות עם כל האוניברסיטאות. הפסקת הע"י מחב"א משמעותה הפסקת 

שעם יתר האוניברסיטאות אוניברסיטה אחת תחול רק על אותה האוניברסיטה בעוד 

 משך. י שירותה

להביא להפסקת  מחב"את לעיל, רשאילזכות הפסקת ההתקשרות האמורה בנוסף  .ב

 מוקדמת, עקב כל אחת מן העילות שלהלן:ההסכם, ללא הודעה 

ולא תיקן את ההפרה בתוך שלושים   ה שהספק הפר הסכם זה הפרה יסודיתקרמבכל  .1

  .על ההפרהבכתב ( יום ממועד ההודעה 30)

 : הפרה יסודיתלראות בכל אחד מאלה  מחב"ארשאי מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

 12 ,11 ,9 ,7 ,6, 4, 3הפרה של אחד הסעיפים הבאים:  .א

 יבל החלטה על פירוק מרצון, או הוצאצו פירוק נגד הספק, או שהוא קאם יוצא  .ב

או לחלק  נגדו צו כינוס נכסים, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו

להליכי הסדר נכנס או שהספק , או נאמן , או מונה לו מפרק או מפרק זמניממנו

ידה שההליך והכול במ ,, בין אם במסגרת הקפאת הליכים ובין אם לאועם נושיו

 ו. ממועד הוצאת יום( 45)ארבעים וחמישה כאמור, לא בוטל בתוך שחל 

בוצע פעולה כלשהי לגבי ת, כולו או מקצתו, או הספקוטל עיקול על רכוש יאם  .ג

ביצוע התחייבויותיו על פי  אתהספק  באופן המונע או עלול למנוע מבעד ,הרכוש
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ממועד  יום( 45רבעים וחמישה )בתוך א ולא בוטלאלה , והסכם זה, כולן או חלקן

 נקיטתם.

במבנה בשליטה בו או או  ספקבמבנה הארגוני של המשמעותי  במידה וחל שינוי .ד

ה וחל שינוי מהותי בפעילותו , או במידמחב"אלולא דווח על כך מראש אחזקותיו 

, כדי לפגוע בביצוע מחב"אהסביר של  והעסקית אשר יש בו, לפי שיקול דעת

  , כולן או חלקן.כאמור בהסכם זה ספקה התחייבויותיו של

 .שיש עמה קלון הורשע בעבירה פליליתו/או מי מבעלי השליטה בו,  הספק .ה

 .מחב"אאם ימצא כי הספק הטעה את ועדת המכרזים של  .ו

בכל מקרה שהספק הפר הסכם זה הפרה שאיננה הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה  .2

יובהר כי . לעשות כן מחב"אידי על בו נדרש  הענייןהסביר בנסיבות בתוך פרק הזמן 

 .מחב"אפרק הזמן הסביר ייקבע עפ"י שיקול דעת 

שלם ת, השירותעל הפסקת  מי מהאוניברסיטאותמחב"א או  חליטתבכל מקרה בו  .ג

, שירותה הפסקתעבור השירותים שבוצעו עד ל ול ההמגיע תמורהאת ה ספקל מחב"א

לקזז כל סכום  תהיה זכאיתוכן או פיצוי  נוסףתשלום מלשלם כל  הפטור היא תהיהאולם 

  לפי הסכם זה.  ההמגיע ל

מבלי לגרוע מכלליות האמור , מחב"א תמהוראות הסכם זה, רשאיהפר הספק הוראה  .ד

ובהתאם לקבוע פי כל דין על פי הסכם זה ועל  הבנוסף לזכויות העומדות ל בהסכם,

הודעה שתיתן לספק , זאת לאחר מהצעדים הבאיםלנקוט באחד או יותר , 12בסעיף 

 :ובכתב מראש בהתאם לנסיבות העניין

בגין  למחב"א ולאוניברסיטאותלחייב את הספק בהוצאות ובפיצוי על נזקים שנגרמו  .1

 הפרת ההסכם כאמור ו/או לחלט את הערבות.

או באמצעות אחרים את ההתחייבויות המוטלות על הספק על פי  הלבצע בעצמ .2

מחב"א ו/או  נהכצטרתה וזאת על חשבון הספק, לרבות הפרשי המחיר שהסכם ז

  עקב ההפרה האמורה.לשלם  האוניברסיטאות

מחב"א ו/או לגבי מילוי או אי מילוי על ידי  –בין כספית ובין אחרת  –מחלוקת מובהר כי  .ה

מתן להפסקת לספק עילה  תהווה, לא זה על פי הסכם ןהאת מחויבויותי האוניברסיטאות

  .רותיםיהש

להפסקת מובהר כי, כל עוד קיים הסכם חתום בין הצדדים, לספק לא תעמוד הזכות  .ו

 הבמקרה בו איחר ,זה ההסכם או לביטולו או לאי עמידה בהתחייבויותיו על פי הסכם

 יום ממועד התשלום. ששיםבתשלום כלשהו המגיע לספק עד  מחב"א

מחב"א או במקרה של הפסקת ההתקשרות מכל סיבה שהיא, בין אם עקב ביטולה על ידי  .ז

ובין אם עקב סיום תקופת ההסכם, תיכנס לתוקף תקופת  מי מהאוניברסיטאות

במקרה של . במכרז 4.5בסעיף  יםאמורההתהליכים  ווימומש מוההיפרדות, במהלכה ייוש

( לעיל, תחל תקופת וור בסעיף קטן ), כאממחב"אהפסקת ההסכם עקב אי תשלום על ידי 

 .מחב"אההיפרדות רק עם תשלום יתרת החוב הנ"ל על ידי 

, על הספק לשתף פעולה ולבצע את הפסקת ההתקשרות מכל סיבה שהיאבמקרה של  .ח

מחב"א המוטל עליו מכוח הוראות אלה, על מנת להבטיח את רציפות מתן השירותים ל

חליט תלביצוע השירותים לידי גורם עליו , תוך העברת האחריות ולאוניברסיטאות

 .מחב"א
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האמור  את כל מחב"אעם סיום הסכם זה, מכל סיבה שהיא, מתחייב הספק להעביר לידי  .ט

שימשו לצורך ביצוע הסכם  אשר, תכניותונתונים, תיעוד  לרבותשל המכרז,  4.5בסעיף 

 . לכך מחב"אכל מידע אשר נשאר ברשותו, לאחר קבלת אישור  למחוקזה, וכן 

 מחלוקות פתרון .15

הסכם זה, ביצועו, פירושו, תוקפו להתגלעה מחלוקת בין הצדדים בכל דבר ועניין הנוגע  .א

לשם פתרונה במהירות  ,בתום לב בהידברות ביניהם,או תחולתו, יפעלו הצדדים 

 .וביעילות

ניהולית ה בישיב, תועבר לדיון אמור בסעיף א'ן הבאופ רתפיתמחלוקת בין הצדדים שלא  .ב

האוניברסיטה נציג נציג מחב"א ו ,פקהס נציגתכלול את עסקית בין הצדדים, ש

עשר ימי עבודה מהמועד שבו ביקש  התוך ארבעהישיבה תכונס ב .הרלוונטית למחלוקת

 זאת אחד הצדדים. 

יום מהמועד  21תוך  – תועברכאמור  בישיבה הניהולית עסקיתמחלוקת שלא נפתרה 

ונציג , מנכ"ל הספק ,מחב"א מנכ"למשותף ללדיון בפורום  -שיבקש זאת מי מהצדדים 

 בכיר של מנכ"ל האוניברסיטה הנוגעת בדבר.

 ,מחב"א ו/או אוניברסיטהמובהר כי הספק אינו רשאי שלא לבצע דרישה מקצועית של  .ג

, ה ו/או לפגיעה במתן השירותיםלגרום להפסק או לעכב את ביצועה של דרישה כאמור

. בכל מקרה של מחלוקת יבצע הספק מחב"א ו/או אוניברסיטהעקב מחלוקת בינו לבין 

, ושאלת התשלום עבור ביצוע הדרישה היא מחב"א ו/או האוניברסיטהאת דרישת 

 שתעמוד לבחינה. 

קקו עקב ויזדלעיל שב מחלוקת באופן האמור בסעיפים א' או ב' ילא יעלה בין הצדדים לי .ד

בית נתונה לסמכות השיפוט המקומית לגבי הסכם זה תהיה  ,כך להליכים משפטיים

 בלבד. ביבא-לבתהמשפט המוסמך 

 שונות .16

כל ויתור, ארכה, הנחה או אי מימוש זכות על פי הסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו  .א

 במסמך מפורש וחתום על ידי שני הצדדים.

מבטא את מלוא ההסכמות בין  -על נספחיו, כולל המכרז והצעת הספק  –הסכם זה  .ב

ו ומבטל כל מסמך, הבנה או הסכמה קודמים, שנעשו בסדרים והצדדים בנושאים המ

 בכתב או בעל פה בין הצדדים בנושאים אלה.

כל שינוי, תיקון או ויתור בקשר להסכם זה יהיה בר תוקף על פי מסמך בכתב בלבד,  .ג

 לעניין שלגביו הוא נעשה מלכתחילה.ויהיה מוגבל 

הצדדים מסכימים כי סימני מסחר, המצאות, פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים רשומים,  .ד

מדגמים, שמות מסחריים, הלוגו וכל קניין רוחני אחר, יישאר בבעלותו של מי שיצר או 

הביא אותו וכי שום הוראה בהסכם זה לא תחשב כמעניקה לצד להסכם, במפורש או 

במשתמע, כל זכות או רישיון בקניין הרוחני של הצד השני להסכם זה או רשות לעשות 

 שימוש בסימני מסחר של האחר, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב.

הודעות על פי הסכם זה ימסרו בכתב לכתובות הצדדים המפורטות במבוא לו או לכתובות  .ה

סרו לנמען ביום המופיע . הודעות ייחשבו כאילו נמשל הצדדיםהדואר האלקטרוני 
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באישור המסירה של הדואר או באישור המסירה של שירות השליחים או באישור על 

 העברה באמצעות פקס או באישור שליחה בדואר אלקטרוני. 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 הספק מנכ"ל מחב"א תפקיד

   שם

   חתימה

   חותמת
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 נספחיו על המכרז - א' נספח



 
 

__________________ 
 חתימת המציע

 - 17 - 

 הספק הצעת - ב' נספח
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 הספק של סודיות הצהרת  - ג' נספח

לאספקת "( התקשר עם הספק מחב"א)להלן: "ומרכז החישובים הבינאוניברסיטאי הואיל 

כמפורט בהסכם האוניברסיטאות  ה ועבורעבור CSOCושירות  SIEMותחזוקת מערכת 

 " בהתאמה(; ההסכם" ו"השירותיםשהתחייבות זו הינה נספח לו )להלן: "

 , מורשה החתימה של הספק, מתחייב בזאת בשם הספק: __ח"מ _________אני ה

 בהתחייבות זו: .1

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, know- how(, ידע )informationכל מידע ) -" מידע" .ו

נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר בין בכתב ובין בע"פ או בכל צורה או דרך של 

בצורה חשמלית או אלקטרונית או אופטית או מגנטית או אחרת, בין שימור ידיעות 

שהתגבש לכדי תוצר שימושי ובין שהוא תוצר ביניים במסגרת תהליך הכנת תוצר 

 שימושי.

כל מידע אשר יגיע לידי הספק בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל  -" סוד מקצועי" .ז

או כל גורם  מחב"אר יימסר ע"י במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות מידע אש

, או מידע שהכין הספק לצורך קיום התחייבויותיו בהתאם להסכם, ולרבות מידע ומטעמ

, אך למעט מידע 1999-שהוא סוד מסחרי כמשמעו בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט

 העונה על לפחות אחד מהתנאים שלהלן: 

 הוא בגדר נחלת הכלל; •

 ;ת פניה מצד גוף או רשות מוסמכים, לרבויש למוסרו על פי כל דין •

הוא היה ידוע לספק קודם לחתימה על ההסכם, שלא עקב הפרה של התחייבות  •

 לשמירה על סודיות.

לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות, להעביר, למסור, להביא לידיעת צד ג' כלשהו או לעשות כל  .2

ין בעקיפין, בין בארץ ובין שימוש, בין עצמי ובין ביחד עם או עבור אחרים, בין במישרין וב

. למען מחב"אבחו"ל, בכל סוד מקצועי, ללא קבלת הרשאה מוקדמת ומפורשת בכתב מאת 

 םהסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור, התחייבותי זו חלה גם על מידע בנוגע לפעולותיה

 אצלם, שיטות העבודה הנהוגות ם, מצבם, ספקיהם, עסקיהמחב"א והאוניברסיטאותשל 

 ו"ב.וכי

להחזיק כל סוד מקצועי במקום מתאים ושמור ולעשות כל מאמץ סביר ומקובל על מנת למנוע  .3

 מסודות מקצועיים להגיע לידי מי שלא הוסמך לקבלם. 

לא לעשות כל שימוש בסודות מקצועיים שלא למטרות ביצוע התחייבויותיו של הספק  .4

 רות אלה.בהתאם להסכם, כולל ביצוע שכפולים, העתקים וכו' שלא למט

 .מקביל להחתים כל קבלן משנה או מי שנמנה על צוות הפרויקט על טופס הצהרת סודיות .5

, גילוי מידע כאמור שלא לפי 1977-לחוק העונשין התשל"ז 118ידוע לספק כי עפ"י סעיף  .6

סמכות שבדין, מהווה עבירה פלילית, וכי האיסור המפורט בסעיף חל גם על עובדים של 

 הספק.

התחייבות זו כדי לגרוע מהוראות ההסכם; התחייבות זו באה להוסיף ולא לגרוע אין באמור ב .7

 על האמור בהסכם.
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הוראות התחייבות זו, על סעיפיה הקטנים, תמשכנה להיות בתוקף הן בתקופת ההסכם והן  .8

 שנים לאחר מכן.  3במשך 

ש למונחים בהתחייבות זו תהיה המשמעות שניתנה להם בהסכם, אלא אם הוגדר במפור .9

 אחרת.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

   

 תאריך
 

 הספק וחותמת החתימ
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 הכספית התמורה - ד' נספח

, כשהיא מותאמת לאופציות שנבחרו ע"י למכרז 5כמענה לפרק יתנה ע"י הספק הצעת מחיר שנ

 מחב"א.
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 ביצוע ערבות - ה' נספח
 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 ________________________מס' הטלפון 

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 בינאוניברסיטאיהחישובים המרכז  –מחב"א 

 

 ____________הנדון: ערבות מס'

 

 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _________________________

 _______________________________________________________()במילים 

 (המועד האחרון להגשת הצעות) __________ך מתאריהמחירים לצרכן  שיוצמד למדד

 אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"(

  .CSOCושירות  SIEMלאספקת ותחזוקת מערכת ההסכם עם  בקשר

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא 

את סילוק הסכום האמור מאת שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה 

 החייב.

 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________

 .__________________ דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו

 

__________________________________      ______________________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף                                            שם הבנק/חב' הביטוח                   

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 

                  ________________                       ________________                       ________________ 

 שם מלא                                         חתימה וחותמת                                                  תאריך           
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  ביטוח חברת אישור – ו' נספח
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 אוניברסיטאותו שירותים רשימת – ז' נספח

 :מבין האופציות שנכללו בהצעת הספק ,להלן השירותים שמוזמנים ע"י מחב"א

 

 

שנדרש עבור כל  CSOC שירות חלוןלהלן רשימת אוניברסיטאות שמתוכננות להצטרף לפרויקט, 

  .מועד צפוי להצטרפותאוניברסיטה וכן 

 שירותחלון  אוניברסיטה #

CSOC 

קבוצת הקמה ב

 ראשונה

שנה ראשונה ב

 להתקשרות

שנה שנייה ב

 להתקשרות

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

 


