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מנהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי במשרד האוצר (להלן" :עורך המכרז") יוצא במכרז לאספקת
מכונות להפקת מסמכים (להלן" :מכונות") לרבות מתכלים ותחזוקה ,הרחבות למכונות ואמצעים לבקרה
וניהול הדפסות ומדפסות .המכרז הינו הן לרכישה והן למתן שירותי הדפסה/צילום בשיטת חכירה
תפעולית ("ליסינג") או בכל דרך אחרת ,עבור משרדי הממשלה ,יחידות הסמך וגופים נלווים ,וזאת תוך
בניית "רשימת ספקים רשומים" ועריכת תיחור (דינמי מקוון או אחר) ביניהם כל תקופה.

 .2המכרז הינו מכרז מסגרת עם הליכים תחרותיים תקופתיים:
 .2.1שלב ראשון :בדיקת מסמכי המכרז ,עמידת ההצעות בתנאי המכרז .מציעים שיעמדו בדרישות המכרז
לשלב זה יוכרזו כ"ספקים רשומים" ליצרנים המיוצגים על ידם.
 .2.2שלב שני :ביצוע ,מעת לעת ,של תיחורים בין הספקים הרשומים.
 .3המכרז יכלול בין היתר רכישה ,חכירה ,אספקה ,תחזוקה והתקנת של הציוד הבא:
 .3.1מכונות (משולבות או לא משולבות) להדפסה ולהפקת מסמכים בשחור לבן  /או צבע.
 .3.2אספקת המכונות במגוון מסלולי רכישה חכירה או שירות שונים.
 .3.3מתכלים למכונות.
 .3.4מערכות ומוצרים לבקרת הדפסה ,לניהול מדפסות ולאבטחת הדפסות.
 .3.5פתרונות נוספים להפקת מסמכים כפי שיוגדרו במסמכי התיחור.
 .4המכרז יהיה בתוקף למשך  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 ()36
חודשים נוספים (סה"כ עד  60חודשים).
 .5תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:
 .5.1המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד רשום בישראל כדין .מובהר כי היה והמציע הינו שותפות ,על
השותפות להיות רשומה כדין.
 .5.2המציע עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976 -
 .5.3המציע 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.
 .5.4נציגי המציע השתתפו בכנס המציעים ונרשמו ברשימת הנוכחים בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
 .6תנאים נוספים
 .6.1למציע ניסיון במכירה ו/או החכרה ,התקנה ,ותחזוקת מכונות להפקת מסמכים ,ברצף ,מיום
 ,1.1.2016או מוקדם יותר.
 .6.2המציע מעסיק לפחות  14טכנאי שירות ,העוסקים בתחום המכונות להפקת מסמכים ,כמפורט
במסמכי המכרז.
 .6.3מחזור המכירות של המציע בכל אחת מהשנים  2017 ,2016ו 2018-הינו לכל הפחות  10מיליון ש"ח
(ללא מע"מ).
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 .6.4המציע סיפק במהלך השנים  2017 ,2016ו( 2018-במצטבר) ,ללקוחות עסקיים (בין אם ישירות ובין
אם באמצעות משווק מורשה) ,לפחות  6,000מכונות להפקת מסמכים כהגדרתן במכרז זה.
 .6.5המציע סיפק ,במהלך שנת  ,2018ללא קבלני משנה ללקוחות עסקיים בישראל באופן ישיר שירותים
ל 3,000-מכונות להפקת מסמכים לפחות ,כגון שירותי תחזוקה ,חכירה תפעולית וכדומה.
 .6.6המציע מוסמך למכור ,להתקין ולתת שירות בתחומי מדינת ישראל ,למכונות בתחומים כאמור לעיל,
כמורשה מטעם היצרן.
 .6.7היצרן ייצר ,תחת שם המותג המוצע ,במהלך השנים  2017 ,2016ו( 2018-במצטבר) לפחות 200,000
מכונות להפקת מסמכים.
 .6.8היצרן חתם על הצהרת יצרן כנדרש במסמכי המכרז.
 .6.9יודגש ,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/3-2019.aspx
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איש הקשר למכרז זה הוא מר גלעד טלמון ,דוא"ל.ct-3-2019@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  31.7.2019בשעה .13:00
עורך המכרז יהיה רשאי לשנות את כל המועדים הנקובים במכרז זה ובמסמכי התיחור ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי .המועדים המעודכנים (לרבות המועד האחרון להגשת הצעות) יפורסמו באתר האינטרנט.
אין עורך 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.

