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מכרז מרכזי מספר  10-2019לאספקת שירותי תקשורת אלחוטיים – POC
()Push To Talk Over Cellular
 .1מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי במשרד האוצר ,מפרסם בזאת מכרז מרכזי שמספרו 10-2019
לאספקת שירותי תקשורת אלחוטיים – ( POCלהלן :המכרז) ,שנועד לאפשר למשרדי הממשלה ,יחידות סמך
ממשלתיות וכן גופים נלווים המפורטים להלן במסמכי המכרז ,לרכוש שירות  - POCשירות "שיחה בלחיצה"
לקיום שיחת קשר ,העברת קבצים ותכנים שונים בלחיצה על כפתור על גבי רשת תקשורת נתונים כלשהי (סלולר
[שאינו רשת בטכנולוגית .)Wi-Fi ,]iDen
 .2במכרז ייבחר ספק אחד אשר יספק בכל אזורי השירות את הציוד והשירותים המבוקשים במחירים המפורטים
במכרז ושיוצאו על ידו במסגרת ההליך המכרזי ,הכל בהתאם למנגנון המפורט במסמכי המכרז.
 .3עיקרי ציוד ושירותי  POCהמבוקשים:
 .3.1אספקת יישומון אפליקטיבי/תוכנה למערכת ניהול ,למערכת  Dispatcherולמכשירים סלולריים ניידים
מכל סוג או דגם ולמכשירי  POCייעודיים.
 .3.2אספקת קווים סלולריים/רט"ן לדיבור ולנתונים ).(data
 .3.3אספקת מכשירי  POCואביזרים נלווים.
 .3.4שירותי התקנה ,הפעלה ,הטמעה ,שירות תיקונים ותחזוקה ,והתאמת אפליקציית  POCלרשתות הרט"ן
שעל גביה תופעל.
 .4תקופת ההתקשרות היא בת  30חודשים ממועד הודעת עורך המכרז .לעורך המכרז הזכות להאריך תקופה זו
במספר תקופות שלא יעלו יחד על  60חודשים נוספים (סה"כ עד  90חודשים) ,וזאת בהודעת עורך המכרז שתישלח
לזוכה לפני תום כל תקופה .במסגרת הפעלת זכות הברירה רשאי עורך המכרז להאריך את תקופת הרכש רק
ביחס לציוד או שירות מסוים וכן למזמינים מסוימים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .5מכרז זה הוא מכרז ממוכן מתפתח כהגדרתו בתקנה 19ד לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג .1993-המכרז יבוצע
בהתאם לשלבים העיקריים הבאים :שלב מיון מוקדם ,שלב התיחור הדינמי ,בחירת הזוכה.
 .6תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:
 .6.1.1המציע הוא תאגיד הרשום בישראל כדין .מובהר כי היה והמציע הוא שותפות ,על השותפות להיות רשומה
כדין.
 .6.1.2המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976 -להלן" :חוק עסקאות גופים
ציבוריים").
 .6.1.3נציגי המציע השתתפו בכנס המציעים כמפורט במסמכי המכרז.
 .6.1.4עצמאות המציע ממציעים אחרים במכרז – במציע מתקיימים כל התנאים הבאים:
 .6.1.4.1המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז (החזקה בסעיף זה – החזקה במישרין או
בעקיפין ב 25%-או יותר מאמצעי שליטה ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 1968-להלן" :חוק
ניירות ערך").
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 .6.1.4.2גורם אחד אינו מחזיק ב 25%-או יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז.
 .6.1.4.3המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז ,בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה ,למעט לעניין
אספקת שירותי רט"ן.
 .6.2תנאי סף מקצועיים:
 .6.2.1אפליקציית ה: POC-
 .6.2.1.1אפליקציית ה POC-פעילה בארץ או בעולם במשך  12חודשים לפחות טרם מועד הגשת ההצעה.
 .6.2.1.2אפליקציית ה POC-המוצעת (לרבות גרסאות של האפליקציה) ,אינה מוצעת על ידי מציע אחר במכרז.
 .6.2.1.3המציע מורשה מטעם יצרן אפליקצית  POCאו נציגו של יצרן האפליקציה במדינת ישראל להשתמש,
להפיץ ,למכור ,לספק ,להתקין ,להפעיל את שירותי ה POC -המוצעים
 .6.2.2מיקום השרתים:
 .6.2.2.1שירותי ה POC-המסופקים למזמינים בתצורת  Off Premiseניתנים על שרתים הממוקמים בתחומי
מדינת ישראל בלבד ,בשני אתרים גיאוגרפיים שונים המרוחקים ביניהם בלפחות  20ק"מ בקו אווירי.
 .6.2.3ניסיון המציע :
 .6.2.3.1דרישות לעניין רשיון הרט"ן – במציע מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 .6.2.3.1.1הוא בעל רישיון בתוקף לאספקת שירותי רט"ן בשיטה התאית מטעם משרד התקשורת הכולל
שירות "שיחה בלחיצה"  POCמאושר בהתאם לתיק שירות.
 .6.2.3.1.2הוא בעל רישיון בתוקף לאספקת שירותי רט"ן בשיטה התאית מטעם משרד התקשורת אשר
הגיש בקשה למשרד התקשורת לאישור תיק שירות לאספקת שירות "שיחה בלחיצה".
 .6.2.3.1.3הוא בעל רישיון/אישור מיוחד לאספקת שירות  POCאו הגיש בקשה למשרד התקשורת
לרישיון/אישור מיוחד כאמור ,וכן יש לו הסכם עם קבלן משנה שהוא תאגיד בעל רישיון בתוקף
לאספקת שירותי רט"ן בשיטה התאית מטעם משרד התקשורת.
 .6.2.3.2שירותי  – POCלמציע או לקבלן משנה שלו ניסיון באספקת שירותי :POC
 .6.2.3.2.1ללפחות  5לקוחות עסקיים במדינת ישראל ,אשר מתקיימים בהם כל התנאים הבאים:
 .6.2.3.2.1.1הלקוח רוכש שירותי  POCואינו עוסק במכירה/שיווק/השכרה/החכרה של השירותים
לגורמים אחרים.
 .6.2.3.2.1.2לכל לקוח קיימים לפחות  50משתמשים פעילים לחודש העושים שימוש בשירותי הPOC-
במשך  6חודשים רצופים לפני הגשת ההצעה ,ולפחות לשניים מהלקוחות קיימים 100
משתמשים לפחות.
 .6.2.3.2.2ללפחות  500משתמשים פעילים לחודש במדינת ישראל ,העושים שימוש בשירותי ה POC-במשך
 3חודשים רצופים לפחות ב  6חודשים לפני מועד הגשת הצעה (יובהר כי במניין המשתמשים אין
להביא בחשבון את משתמשי  5הלקוחות העיסקים לעיל .ניתן להציג משתמשים של לקוחות
עסקיים אחרים או משתמשים פרטיים).
 .6.2.3.3היקף הפעילות של המציע – למציע היקף פעילות כמפורט להלן:
 .6.2.3.3.1המחזור הכספי של המציע הינו בסך של לפחות  8מיליון  ₪בשנה ,בכל אחת מהשנים 2017 ,2016
ו 2018-שלוש השנים  ,2016-2018בתחום של אספקת שירותי קשר אלחוטי או אספקת שירותי
רט"ן PTT/או מכירת מכשירים ניידים לרבות מכשירי  POCומכשירי .LMR
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 .6.2.3.4במקרה שבו נתוני המציע עצמו אינם מספיקים לצורך עמידה בדרישות תנאי הסף המקצועיים ,עורך
המכרז רשאי ,לבקשת המציע ,ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,להסתמך על נתוני חברות אחרות,
בתנאים הבאים:
 .6.2.3.4.1חברות הנמצאות באשכול החברות של המציע ,ובלבד שאותן חברות נמצאות בשליטה מלאה
( )100%של המציע.
 .6.2.3.4.2המציע ("החברה הקולטת") התמזג ,כהגדרת מיזוג בחוק החברות ,תשנ"ט ,1999-עם חברה
("חברת יעד") שעסקה טרם המיזוג במכירת הציוד ו/או במתן השירותים המבוקשים.
 .6.2.3.4.3המציע רכש את השליטה בחברה ("חברת המטרה") שעסקה טרם הרכישה במכירת הציוד ו/או
במתן השירותים המבוקשים ,בדרך של רכישת מניות או זכויות הצבעה ( 100%ממניות או זכויות
ההצבעה בחברת המטרה).
 .7לא נדרשת הגשת ערבות בשלב הגשת ההצעות .כתנאי למעבר לשלב ב' של המכרז תידרש ערבות השתתפות,
כמפורט במסמכי המכרז.
 .8את מסמכי המכרז ,ניתן להוריד ללא תשלום מאתר מינהל הרכש בכתובת:
.https://www.mr.gov.il/CentralTenders/technology/Pages/10-2019.aspx
 .9איש הקשר למכרז זה הינו מר ניסים בן צרפתי ,דוא"ל.poc@mof.gov.il :
 .10כנס המציעים יתקיים ביום  11.6.2019בשעה  ,11:00במשרדי יחידת הרכש הממשלתי ,רח' הערבה  ,3קריית שדה
התעופה (איירפורט-סיטי)  -בית ענבל חדר דיונים קומה .4
 .11מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  -יפורסם בחוברת מסמכי המכרז.
 .12הצעות למכרז תוגשנה במעטפות/אריזות סגורות ללא שום סימני זיהוי של המציע ,והן יסומנו בהתאם למפורט
במסמכי המכרז .המעטפות/אריזות תוכנסנה לתיבת המכרזים שבמינהל הרכש הממשלתי  -רחוב נתנאל לורך
 ,1קומת כניסה ,ירושלים.
 .13המועד האחרון להגשת הצעות הינו לא יאוחר מיום  8.8.2019בשעה .13:00
 .14עורך המכרז רשאי מיוזמתו ועל פי שיקול דעתו ,לבטל את המכרז כולו או חלקו  ,לשנותו ,לעדכנו לרבות עדכוני
מועדים הנקובים בו ולדחותו מסיבות תקציביות ,ארגוניות או מכל סיבה אחרת ,והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
שינויים כאמור (לרבות המועד האחרון להגשת הצעות) יפורסמו באתר האינטרנט של המכרז.
 .15יודגש ,כי במקרה של אי התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי המכרז ,יקבעו מסמכי
המכרז.
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