
 

 

 

 28/19 מספר המכרז  

 שלבי-דומסגרת  סוג המכרז

 שם המכרז
השלמת רשימת ספקי מסגרת בתחום של ציוד מחשוב מתוצרת 

DELL 

לוחות 
זמנים 
 למכרז

2019.1219. מועד פרסום המכרז  

2019.1230. מועד אחרון לשאלות הבהרה  

מועד אחרון להגשת הצעות 
12:00בשעה  2020.15.1 לתיבת המכרזים  

 30.4.2020 תוקף ההצעה

תנאי 
 סף

 כללי

במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת  .1
ההצעה על כל התנאים המפורטים בפרק זה להלן במלואם. 

 יפסלו. –מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים 

תנאי סף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו.  .2
קיום תנאי סף בתאגיד קשור, בארגון  של המציע, בבעל מניות 

 או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף. 

 אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף. .3

 אחת הצעה להגיש רשאי מציע כל: בלבד אחת הצעה הגשת .4
 ישות כל ,היתר בין, כוללמציע  המונח, זה סעיף למטרת .בלבד

 תחת מצויה או/ו המציע ידי-על נשלטת או/ו במציע השולטת
 חברות שכולא על נמנית או/ו המציע עם משותפת שליטה

 מונח כמשמעות - "שליטה" זה לעניין .ממנו חלק הינו שהמציע
 .1969-ח"תשכ, ערך ניירות בחוק זה

 תנאי סף כלליים

 הנוגע ברשם הרשום, בישראל מאוגד משפטי גוף הינו המציע .5
 .מורשה עוסק או(, השותפויות רשם, החברות רשם: כגון) בדבר

 גופים עסקאות חוק לפיהבאים  באישורים מחזיק מציעה .6
אישור תקף על : )א( תקפים כשהם, 1976-ו"התשל, ציבוריים

 1ב2 ולסעיףב 2בהתאם לסעיף  יםתצהיר; )ב( ניהול ספרים כדין
בנוסח תואם  ,1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק

 .(2ב')3 -( ו1)'ב3 יבנספחלנדרש 

 תנאי סף מקצועיים

, נייחיםבים באספקת מחשעל המציע להיות בעל ניסיון  .7
 1/1/2014מיום החל  - במהלך התקופה ומסכים מחשבים ניידים

, כמפורט )להלן: "התקופה הקובעת"( 31/12/2018עד ליום 
 המפורטים להלן: בתנאים המצטברים ,במכרז

   .DELL מתוצרת ומסכים ניידים, נייחים מחשבים סופקו .א

 במהלך ותמיכה שירות מתן כללה המחשבים אספקת
 .הציוד של ריותהאח תקופת

מחשבים ניידים  400-מחשבים נייחים ו 500סופקו לפחות  .ב
 בכל שנה במהלך התקופה הקובעת. DELLמתוצרת 

 

 



 

 

 

 

 תנאי סף מקצועיים -המשך 

על המציע להיות מפיץ מורשה של תוכנות מתוצרת  .8
 מייקרוסופט.

מיליון  3של  שנתי מינימאלי כספיעל המציע להיות בעל מחזור  .9
תחום אספקת ב 2018ולשנת  2017לשנת לא כולל מע"מ( ) ₪

 .מחשבים נייחים ו/או ניידים ו/או מסכים

ציוד מחשוב  של יבואן / מפיץ/  משווק  להיות המציע על .10
  .DELLמתוצרת 

 לל:כומציע להיות בעלים של מערך שירות למחשבים ההעל  .11

 8:00בין השעות נציגים לפחות  2ע"י מוקד שירות מאויש  .א
 . לכל הפחות בימים א' עד ה' 16:00עד 

בנספח  6.4כמוגדר בסעיף  שירות לתיקון מחשבים מעבדת .ב
1. 

 המכרזעיון במסמכי 

 האינטרנט מאתר המכרז מסמכי את להוריד המציעים באפשרות
 חינם עיון. למכרז המענה הגשת או/ו עיון לצורך, האוניברסיטה של

, גן רמת, אילן בר אפשרי גם במשרדי אוניברסיטת המכרז במסמכי
 09:00-13:00 השעות בין' ה עד' א בימים, 209 חדר, 408 בבניין

 (.5318552-03מראש בטלפון:  )בתאום

 אופן הגשת ההצעות

, ללא זיהוי חיצוני, במעטפה סגורה וחתומהאת ההצעה יש להגיש 
בשעה  15.1.2020לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 

בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן, ולהניחה בתיבת המכרזים  12:00
 .209 מס' , חדר408בבניין מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


