מדינת ישראל
משרד האוצר – החשב הכללי
מינהל הרכש הממשלתי
מכרז מרכזי  18-2017לאספקת מחשבים עבור משרדי הממשלה
 .1מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי ,משרד האוצר (להלן" :עורך המכרז") ,מפרסם בזאת את
המכרז שבנדון (להלן" :המכרז").
 .2המכרז הינו מכרז מסגרת עם הליכים תחרותיים תקופתיים:
 .2.1שלב ראשון – בחינת עמידת המציעים בדרישות מסמכי המכרז והרכבת רשימת הספקים הרשומים.
 .2.2שלב שני – ביצוע הליכי תיחור מעת לעת בין הספקים שברשימה לאספקת תצורות מחשב ע"פ
דרישות עורך המכרז.
 .3המכרז יכלול אספקה ,תחזוקה והתקנה של המוצרים המפורטים להלן ,וכל מוצר או שירות אחר אשר
יידרש בתחום המחשבים :מחשבים שולחנים ,מחשבים שולחנים זעירים ,תחנות עבודה רזות ,תחנות
עבודה חזקות ,מערכות מוכללות ( ,)All-In-Oneמחשבים תעשייתיים/מוקשחים ,מחשבים ניידים,
מחשבים ניידים קלי משקל ,מחשבים ניידים מוקשחים ,מחשבי לוח ,מחשבי לוח מוקשחים ,מערכות
משולבות לוח/נייד.
 .4המכרז יהיה בתוקף למשך עשרים וארבעה ( ) 24חודשים ממועד ההודעה על הכללת הספקים ברשימת
הספקים הרשומים .עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות להאריך תקופה זו במספר תקופות שלא יעלו על
שלושים ושישה ( )36חודשים נוספים (סה"כ עד  60חודשים).
 .5תקופת הרכש בה יספקו הזוכים את השירותים למשרדי הממשלה ,יחידות הסמך וגופים נלווים שאושרו
על ידי עורך המכרז תקבע על ידי עורך המכרז לפני כל תיחור ,ובמסגרתה יהיו רשאים המזמינים לרכוש
את המוצרים והשירותים ,לרבות הרחבות ושירותי אחריות ותחזוקה ,מהזוכה.
 .6תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:
.6.1
.6.2
.6.3

.6.4

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין ,ללא חובות לרשות התאגידים .מובהר כי היה והמציע הינו
שותפות ,על השותפות להיות רשומה כדין.
המציע עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976 -להלן" :חוק עסקאות גופים
ציבוריים") ,להתקשרות עם גוף ציבורי.
אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז ואין ,לפי שיקול דעתו של עורך המכרז ,אפשרות
לניגוד עניינים ,ישיר או עקיף ,בין ענייני המציע או בעלי עניין בו ,לבין ביצוע השירותים על ידי
המציע.
המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז (החזקה לעניין זה – החזקה במישרין או
בעקיפין ב 25%-או יותר מאמצעי שליטה ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,)1968-וגורם אחד
אינו מחזיק ב 25%-או יותר בשני מציעים .כמו כן ,המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז,
בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה( .עם זאת ,לאחר הזכייה מציע זוכה יוכל להתקשר עם מציע

שלא זכה לצורך שירותי קבלנות משנה).
 .6.5יודגש ,כי לצורך השתתפות מציע במכרז ,על המציע לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים
במסמכי המכרז.
 .7את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת:
.https://www.mr.gov.il/CentralTenders/technology/Pages/18-2017.aspx
תחת הכותרת "מכרזי מינהל הרכש" " מכרז  18-2017לאספקת מחשבים עבור משרדי הממשלה".

מדינת ישראל
משרד האוצר – החשב הכללי
מינהל הרכש הממשלתי
.8
.9

.10
.11

איש הקשר למכרז זה הוא מר גלעד טלמון ,דוא"ל.ct-18-2017@mof.gov.il :
את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפות סגורות ללא שום סימני זיהוי של המציע והן יסומנו בהתאם
למפורט במסמכי המכרז .המעטפות תוכנסנה לתיבת המכרזים במינהל הרכש הממשלתי ,רח' נתנאל לורך
מס'  ,1קומת כניסה ,ירושלים .המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום  12.11.2017בשעה .13:00
אין עו רך המכרז מתחייב לבחור כל הצעה שהיא ,והוא יהיה רשאי לבטל את המכרז כולו או חלקו ,או
לדחותו מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
יודגש ,כי במקרה של אי התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי המכרז ,יקבעו
מסמכי המכרז.

