מחלקת רכש מכרזים
והתקשרויות
יחידת המכרזים

לוחות
זמנים
למכרז

מספר המכרז

14/20

שם המכרז

רכישת ציוד מחשוב

מועד פרסום המכרז

1.11.2020

מועד אחרון לשאלות הבהרה

10.11.2020

מועד אחרון להגשת הצעות
לתיבת המכרזים

 25.11.2020בשעה 12:00

תוקף ההצעה

28.2.2021
 .1במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת
ההצעה על כל התנאים המפורטים בפרק זה להלן .מציע או
הצעה שאינם עומדים בכל התנאים המפורטים– יפסלו.

כללי

 .2תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו.
קיום תנאי סף בתאגיד קשור בארגון של המציע ,בבעל מניות או
בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.
 .3אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף.
 .4המציע הינו גוף משפטי מאוגד בישראל ,הרשום ברשם הנוגע בדבר
(כגון :רשם החברות ,רשם השותפויות) ,או עוסק מורשה.

תנאי סף כלליים

 .5המציע מחזיק באישורים הבאים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו ,1976-כשהם תקפים( :א) אישור תקף על
ניהול ספרים כדין; (ב) תצהירים בהתאם לסעיף 2ב ולסעיף 2ב1
לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-בנוסח תואם
לנדרש בנספחי 3א'( )1ו3 -א'(.)2
.6
.7

תנאי
סף

תנאי סף מקצועיים

.8
.9

המציע הוא מפיץ מורשה של תוכנות מתוצרת מייקרוסופט.
המציע הוא בעל ניסיון באספקת מחשבים נייחים ומחשבים
ניידים במהלך התקופה  -החל מיום  1/1/2017עד ליום
( 31/12/2019להלן" :התקופה הקובעת") ,כמפורט במכרז,
בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
א .סופקו מחשבים נייחים ו/או ניידים לפחות משניים
מהיצרנים הבאים.LENOVO ,HP ,DELL :
ב .אספקת המחשבים כללה מתן שירות ותמיכה במהלך
תקופת האחריות של הציוד.
ג .סופקו מסכי מחשב לפחות מאחד היצרנים הבאים,HP :
.LG ,DELL
ד .סופקו לפחות  500מחשבים נייחים ו 400-מחשבים
ניידים בכל שנה במהלך התקופה הקובעת ,מיצרני
המחשבים המצוינים לעיל לגביהם יש למציע אישור יצרן
למכירה.
המציע הוא משווק  /מפיץ  /יבואן של לפחות שני יצרני
מחשבים המצוינים בסעיף א'.
המציע הוא בעלים של מערך שירות למחשבים הכולל:
א .מוקד שירות מאויש ע"י  2נציגים לפחות בין השעות 8:00
עד  16:00בימים א' עד ה' לכל הפחות.
ב .מעבדת שירות לתיקון מחשבים כמוגדר בסעיף 6.4
בנספח .1
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עיון במסמכי המכרז

למציע יתאפשר לעיין במסמכי המכרז הן באתר האינטרנט של אגף
תפעול ,והן בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן ,במשרדי יחידת
מכרזים ,בבניין מס'  ,408חדר מס'  209בתיאום מראש.

אופן הגשת ההצעות

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה ,ללא זיהוי חיצוני,
לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום  25.11.2020בשעה
 12:00ולהניחה בתיבת המכרזים בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן,
בבניין מס'  ,408חדר מס' .209
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