מדינת ישראל – משרד האוצר
החשב הכללי  -מינהל הרכש הממשלתי
מכרז מרכזי מממ  10-4102לאספקת מחשבים עבור משרדי הממשלה
מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי ,מפרסם בזאת מכרז מרכזי מממ  ,10-4102ליצירת
רשימת ספקים ("ספקים רשומים") לאספקת ותחזוקת מחשבים מסוגים שונים בעבור משרדי
הממשלה ,יחידות הסמך ויחידות המשנה (להלן" :המכרז").
 .1המכרז מכיל שני סלים נפרדים ,למוצרים שונים:
1.1

מערכות נייחות כגון מחשבים שולחניים ותחנות עבודה מסוגים שונים.

1.1

מערכות ניידות כגון מחשבים ניידים ומחשבי לוח מסוגים שונים.

 .1המכרז יערך בשני שלבים ,ביחס לכל סל בנפרד  :בשלב הראשון יבדקו מסמכי המכרז ועמידה של
המציעים בתנאי המכרז ,לרבות תנאי הסף ליצירת רשימת ספקים רשומים .בשלב השני של
המכרז ,יבצע עורך המכרז הליך תקופתי של תיחור דינאמי מקוון בין הספקים שברשימה
לאספקת תצורה/תצורות של ציוד.
 .3כל שלבי הבדיקה והתיחור ינוהלו עבור כל סל בנפרד ,ויתכן שבלוח זמנים שונה ,ויראו כל סל
כמכרז עצמאי לאספקת הציוד והשירותים המפורטים בו.
 .4המכרז יהיה בתוקף למשך עשרים וארבעה ( )14חודשים ממועד יצירת רשימת הספקים
המורשים .עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות להאריך תקופה זו ,לכל סל וסל בנפרד ללא תלות
בין הסלים או לתצורות מסוימות בתוך סל נפרד ,במספר תקופות שלא יעלו על ארבעים ושמונה
( )44חודשים נוספים  ,וזאת בהודעה מוקדמת של  33ימים לפני תום כל תקופה .תקופת השירות
לציוד שנרכש הוא עד  5שנים מיום התקנתו אצל המזמין.
 .5התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז וכל שאר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז
המלאים אותם ניתן למצוא ולהוריד ,ללא תשלום ,החל מה 01.2.4102-בשעה  04:11מאתר
האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו WWW.MR.GOV.IL :תחת הכותרת מכרזים
 מכרז מממ – .31 - 1314
 .6השתתפות במכרז אינה כרוכה בתשלום.
 .7הצעות למכרז תוגשנה במעטפות סגורות ללא שום סימני זיהוי של המציע .על המעטפות יירשם
מס' המכרז בלבד .המעטפות תוכנסנה לתיבת המכרזים שבמינהל הרכש הממשלתי רחוב נתנאל
לורך  ,1קומת הכניסה ,ירושלים וזאת לא יאוחר מיום  40.1..4102בשעה 13:33
 .4איש הקשר למכרז זה הוא מר ישראל ליבוביץ ,טלפון 31-6663414 :בפקס 31-5635364 :דוא"ל:
israelle@mof.gov.il
 .3ויובהר ,הוראות חוברת המכרז וההגדרות המפורטות בו גוברות על כל האמור במודעה זו.

