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 5/22 מספר המכרז 

 פומבי סוג המכרז 

 שירותי תמיכה טכנית למכון למדעי הנתונים  שם המכרז 

לוחות 
זמנים 
 למכרז

 27/3/2022 מועד פרסום המכרז 

 12:00בשעה  3/4/2022 מועד אחרון לשאלות הבהרה 

מועד אחרון להגשת הצעות 
 לתיבת המכרזים 

 12:00בשעה   10/4/2022

 )כולל(  30/6/2022 תוקף ההצעה וערבות המכרז 

תנאי 
 סף 

 כללי

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

 . ייפסלו  –המפורטים  התנאים בכל עומדים

  קיום   במציע בעצמו.  להתקיים  צריכים  למציע  המתייחסים  הסף  תנאי .2
  גורם   בכל  או  מניות  בבעל,  המציע  של  בארגון  קשור   בתאגיד  סף  תנאי
  .הסף בתנאי כעמידה ייחשב לא אחר

 על ידי מספר גורמים במשותף.   הצעה להגיש אין .3

 מעמדו המשפטי של המציע

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות תאגיד רשום   .1
 אזרח ישראלי, הרשום במע"מ   -המאוגד כדין בישראל או יחיד 

מחזיק   .2 להיות  המציע  על  במכרז,  להשתתפות  מוקדם  כתנאי 
, 1976-באישורים הבאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

ם כדין; )ב( תצהירים כשהם תקפים: )א( אישור תקף על ניהול ספרי 
לסעיף   ולסעיף  2בהתאם  ציבוריים,    1ב2ב  גופים  עסקאות  לחוק 

 (.2א')2 -( ו1א')2, בנוסח תואם לנדרש בנספחי 1976-התשל"ו

 ניסיון המציע 

ניסיון   .3 בעל  להיות  המציע  על  במכרז,  להשתתפות  מוקדם  כתנאי 
ללקוחות המפעילים     GPUשל שרתי    clusterבאספקת שירותים 

בהתאם  תורים,  מערכת  של  ניהול   / הטמעה   / בהתקנה  וניסיון 
 לתנאים הבאים במצטבר: 

ל .א ניתן  לפחות  3-השירות  במהלך  לקוחות  השנים    3, 
 המסתיימות במועד האחרון להגשת הצעות. האחרונות

 . NBDלפחות לאחד מהלקוחות ניתן שירות טכני עם מענה של   .ב

הינו  בהרה:  ה שהמציע  ככל  המציע.  של  הינו  הנדרש  הניסיון 

/ מנהל    בתאגיד  תאגיד ניתן להציג ניסיון של בעל מניות

שהתאגיד  ובלבד  בתאגיד  עובד   / בתאגיד  שותף  או 

ושם    ה'-2המציא יחד עם הצעתו הצהרה בנוסח נספח  

 . בעל הניסיון יהיה הגורם שיספק את השירות
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תנאי 
 סף 

 כוח האדם של המציע 

לפחות   .4 להעסיק  המציע  על  במכרז,  להשתתפות  מוקדם    2כתנאי 
 עם ניסיון של לפחות שנה בתחומים הבאים: עובדים

מחשוב .א תהליכים   –  מערכות  של  ואופטימיזציה  תכנון 
 במערכת, בעלי ניסיון תפעול מערכות מחשוב בסביבת לינוקס. 

שימוש   –  הדרכות .ב לינוקס,  בתחומי  סטודנטים  להדרכת 
 בקלאסטרים ועוד, בהתאם לדרישות המכרז.

עמידה בחוק עסקאות גופים 
 ציבוריים 

הדרישות  בכל  לעמוד  המציע  על  במכרז  להשתתפות  מוקדם  כתנאי 

 .  1976-תשל"ווהתנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 

 עיון במסמכי המכרז 

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

עיון במסמכי המכרז אפשרי גם במשרדי יחידת המכרזים באוניברסיטה  
  9:00, בימים א' ועד ה' בין השעות  209חדר    408בקמפוס רמת גן, בניין  

 . 03-7384557בתיאום מראש, בטלפון:   13:00ועד 

 הליך הבהרות 

  10/4/2022באפשרות המציעים לפנות לעורך המכרז לא יאוחר מיום  
והתייחסויות    12:00בשעה   הערות  הבהרה,  שאלות  העברת  לצורך 

למייל   תבוצע  הפנייה  פי  Michrazim.log@biu.ac.ilלמכרז.  על   ,
 המפורט בגוף המכרז. 

 ק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.מסמך ההבהרות מהווה חל 

 אופן הגשת ההצעות 

חיצוני,   זיהוי  ללא  וחתומה,  סגורה  במעטפה  להגיש  יש  ההצעות  את 
,  12:00בשעה    10/4/2022לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום  

,  408ולהניחה בתיבת המכרזים בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן, בבניין  
 . 209חדר 

האחרון   מהמועד  יאוחר  לא  המכרזים  בתיבת  להימצא  ההצעה  על 
 .להגשה
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