מדינת ישראל
משרד האוצר – החשב הכללי
מינהל הרכש הממשלתי
מכרז מרכזי מספר  3-2020לרכישה ,אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי
הזמנה להגשת הצעות לשלב מיון מוקדם
 .1מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי ,משרד האוצר (להלן" :עורך המכרז") ,יוצא במכרז
שמספרו  ,3-2020לרכישה ,אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי וכן ביצוע עבודות תשתית
בתחום הפסיבי במשרדי הממשלה (להלן" :המכרז") ,ומפרסם בזאת את שלב ה :PQ-מיון
מוקדם ) (Pre-Qualificationבמסגרת המכרז.
 .2מציעים אשר יעברו את שלב המיון המוקדם ,יעברו לשלבי מיון נוספים ,בסופם יבחר עורך
המכרז שני זוכים ראשיים וזוכה משני במכרז .הזוכים שייבחרו במכרז יחתמו על הסכם
התקשרות עם עורך המכרז לתקופה של  36חודשים ,כאשר לעורך המכרז שמורה הזכות
להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות ,ועד לסה"כ של  84חודשים.
 .3תנאי סף להשתתפות במכרז (ויודגש כי לצורך השתתפות במכרז ,על המציע לעמוד בכל
הדרישות והתנאים כפי שמפורטים במסמכי המכרז):
 .3.1המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין .מובהר כי היה והמציע הינו שותפות ,על
השותפות להיות רשומה כדין.
 .3.2המציע עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
 .3.3המציע 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 (עם זאת,
לאחר הזכייה מציע זוכה יוכל להתקשר עם מציע שלא זכה לצורך שירותי קבלנות משנה).
 .3.4המציע מתחייב לקיים שיתוף פעולה תעשייתי בהתאם לתקנות חובת המכרזים (חובת
שיתוף פעולה תעשייתי) ,התשס"ז ,2007-ככל שהוראות תקנות אלו יחולו על מכרז זה.
 .3.5במהלך תקופה שהחלה לכל הפחות ביום  ,1.1.2017השלים (כמשמעות מונח זה בשלבי
ביצוע פרויקט ,כאמור בסעיף  3.8.2למכרז) המציע פרויקטים במדינת ישראל בהתאם
למפורט להלן:
 .3.5.1לפחות  10פרויקטים של אספקה והתקנה של תשתיות תקשורת פסיבית לרשתות
תקשורת נתונים ,בהיקף של לפחות  1,000נקודות קצה בכל פרויקט.
 .3.5.2לפחות  5פרויקטים של אספקה והתקנה של תשתיות תקשורת פסיבית לחדרי
תקשורת בהיקף של  10מסדי תקשורת לפחות בכל פרויקט.
 .3.5.3לפחות פרויקט  1של הקמת מתקן מחשב או חדר שרתים שבנייתו הסתיימה והוא
נמסר ללקוח ,בהיקף של  50מסדים לפחות.
 .3.6המציע מעסיק בהיקף העסקה של  100%משרה לפחות 5 ,טכנאי שירות שלהם הסמכה
מהיצרן שאת מוצריו ,בקטגוריות המפורטות בסעיף  1.2.2.3למכרז ,הגיש המציע במסגרת
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הצעתו .יובהר ,כי המציע נדרש להצהיר כי חמשת הטכנאים האמורים מחזיקים במשותף,
בהסמכות יצרן לכל הקטגוריות המפורטות בסעיף האמור.
 .3.7במהלך השנים  2017ועד  2019במצטבר ,ביצע המציע פרויקטים בתחום תשתיות תקשורת
פסיבית ,בישראל ,בהיקף של לפחות  40מיליון ש"ח.
 .3.8המציע ביצע במהלך השנים  2017עד  ,2019פרויקט מערכות ושירותים בתחום הציוד
הפסיבי ,בהיקף של לפחות  3מיליון  ₪לפרויקט ,עבור  3לקוחות שונים בישראל
 .3.9היצרן ,שאת הפריטים שלו הציע המציע במסגרת הצעתו ,עוסק בפיתוח ,ייצור ומכירת
ציוד בקטגוריות המוצרים המצוינות בטבלה להלן בלבד ,בשם המותג המוצע בהצעת
המציע ,ובמהלך השנים  2018 ,2017ו 2019-במצטבר ,מכר ציוד בקטגוריות הבאות בהיקף
שלא ירד מהאמור בטבלה להלן:
סוג הפריטים

מספר הקטגוריה
היקף מכירות מינימלי
בכתב הכמויות נדרש (מיליוני דולר ארה"ב)

כבלי נחושת להעברת נתונים
( )Dataבלבד (ללא כבלי טלפוניה)

1

50

כבלים ואביזרים אופטיים
להעברת נתונים ()Data

2

50

שקעי קצה ומחברי RJ45

1

6

מסדים עבור שרתים ו/או מערכות
תקשורת ,לרבות אביזריהם
מערכות אל פסק בהספק של עד
10KVA

3

10

5
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 .4העדפת תוצרת הארץ
 .4.1במסגרת המכרז תינתן העדפה למציעים אשר במסגרת הצעתם יוצע טובין מתוצרת הארץ,
וזאת בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) ,התשנ"ה( 1995-להלן:
"תקנות העדפת תוצרת הארץ") ,בהתאם למפורט להלן:
 .4.1.1במסגרת שלב זה ,שלב המיון המוקדם ,יידרש כל מציע להצהיר על הציוד המוצע על
ידו ,אשר נחשב טובין מתוצרת הארץ ,בהתאם לתקנות העדפת תוצרת הארץ .לא
תינתן העדפה בגין טובין אשר המציע לא הצהיר עליו כזכאי לקבל העדפה כאמור.
 .4.1.2מציע אשר הציוד המוצע על ידו זכאי להגנה מפני מתן העדפה כאמור ,וזאת מכוח
הסכמים בינלאומיים עליה חתומה מדינת ישראל ,ובדגש על אמנת the Agreement
 , (GPA)- on Government Procurementיציין זאת במסגרת שלב המיון המוקדם
 .5את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי
https://https://www.mr.gov.il/CentralTenders/network/Pages/3בכתובת:
.2020.aspx
 .6מועדי המכרז (שאלות הבהרה ,הגשת הצעות ועוד) יפורסמו בדף המכרז באתר מינהל הרכש
הממשלתי.
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 .7כל שינוי ועדכון למכרז ,לרבות מסמכי המכרז ,בין אם מדובר בשינוי יזום של עורך המכרז ,ובין
אם במענה לשאלות הבהרה יפורסם בדף המכרז באתר האינטרנט של מינהל הרכש בלבד.
 .8אין 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.
 .9יודגש ,כי במקרה של אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי המכרז,
יקבעו מסמכי המכרז.
 .10איש הקשר למכרז זה הוא מר דורון רותם ,בכתובת דוא"ל.3-2020@mof.gov.il :

