מספר המכרז

8/18

סוג המכרז

פומבי

שם המכרז

רכישת שירותי פיתוח פורטל ארגוני עבור האוניברסיטה
בפלטפורמת SHAREPOINT

מועד פרסום המכרז

14/6/2018

מועד אחרון לשאלות הבהרה

לוחות
זמנים מועד אחרון להגשת הצעות
למכרז לתיבת המכרזים

תוקף ההצעה וערבות המכרז

 25/6/2018בשעה 12:00
 8/7/2018בשעה 12:00
 31/10/2018כולל

כללי

 .1במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת
ההצעה על כל התנאים המפורטים בפרק זה להלן במלואם.
מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים – יפסלו.
 .2תנאי סף 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.

מעמדו המשפטי של המציע

 .3המציע הינו גוף משפטי מאוגד בישראל ,הרשום ברשם
הנוגע בדבר (כגון :רשם החברות ,רשם השותפויות) ,או
עוסק מורשה.

תנאי
סף

ניסיון ואיתנות פיננסית

 .1כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להיות בעל
ניסיון בהקמת פורטל ארגוני על גבי פלטפורמת
 SHAREPOINTבהתאם לדרישות המצטברות הבאות:
א .השירות ניתן לשני לקוחות לפחות ,במהלך  3השנים
האחרונות שמסתיימות במועד האחרון להגשת הצעות.
ב .כל אחד מהלקוחות המפורטים במענה לסעיףא
מעסיקים  500עובדים לפחות.
הבהרה :התייחסות למספר העובדים מגדירה את גודל
הארגון עבורו נבנה הפורטל ולא את היקף העבודה.
ג .היקף ההתקשרות עם כל אחד מהלקוחות הינו 150,000
 ₪לפחות.
 .2כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להיות מעסיק
של  3מפתחים לפחות ,שעונים על התנאים הבאים לפחות:
 .3ניסיונו של המפתח בפיתוח בפלטפורמת SHAREPOINT
הינו שנתיים לפחות.
 .4המפתח הינו שכיר של המציע.

תנאי
סף

עמידה בחוק עסקאות גופים
ציבוריים

 .4כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לעמוד בכל
הדרישות והתנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו1976-

עיון במסמכי המכרז

 .1עיון חינם במסמכי המכרז אפשרי גם במשרדי אוניברסיטת
בר אילן ,רמת גן ,בבניין  ,408חדר  ,209בימים א' עד ה' בין
השעות ( 13:00 - 09:00בתאום מראש בטלפון:
.)03-7384557
 .2על ספק המעוניין להשתתף במכרז להשאיר פרטים אודות
הגורם המתעניין (שם המציע ,שם איש קשר מטעם המציע,
כתובת ,מספר טלפון ,מספר פקס' וכתובת דואר אלקטרוני),
לצורך קבלת עדכונים בנוגע למכרז.

אופן הגשת ההצעות

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה ,ללא זיהוי
חיצוני ,לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 8/7/2018
בשעה  12:00ולהניחה בתיבת המכרזים המוצבת בבניין מס'
 ,408חדר .209

