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הבהרות למכרז מרכזי מס'  2-2020לתכנון ,הקמה ותחזוקה של פרויקטי מערכות מולטימדיה
למשרדי הממשלה
בהמשך לפרסום מסמכי מכרז מרכזי מס'  2-2020לתכנון ,הקמה ותחזוקה של פרויקטי מערכות
מולטימדיה למשרדי הממשלה ובעקבות פניות בנוגע למפרטים הנכללים במסמכי המכרז בנספח
 :1.2קטגוריה  - Aמפרט היצרנים (להלן " -קטגוריה  ,)"Aקטגוריה  - Bמפרט המטריצות (להלן -
"קטגוריה  ,)"Bקטגוריה  - Cמפרט הפריטים הנוספים )להלן " -קטגוריה  ,)"Cעורך המכרז מבקש
להבהיר כדלקמן:
 .1קטגוריה  - Aמפרט היצרנים
 .1.1תנאי הסף בסעיפים  4.5.1ו 4.5.2-רלוונטיים אך ורק ליצרנים אשר יוצעו על ידי
המציעים הפוטנציאלים כיצרנים לקטגוריה  Aולא לקטגוריות  Bו.C-
 .1.2כמפורט בסעיף  3.3.2במסמכי המכרז ,רשאי מציע פוטנציאלי להציג בשלב שאלות
ההבהרה יצרנים נוספים מעבר ליצרנים המפורטים במפרט היצרנים .בשלב זה תבחן
יכולת היצרן הנוסף להעמיד פריטים שווי ערך* לכל הפריטים המפורטים במפרט היצרנים
(פרה רולינג) .כאמור בסעיף  3.3.2.2יש לאפשר לעורך המכרז גישה למחירון היצרן תוך
ציון הפריטים שווי הערך* המוצעים לפריטים המפורטים במפרט היצרנים.
 .1.3כמפורט בסעיף  3.3.2.4למסמכי המכרז ,יובהר כי כל היצרנים לקטגוריה זו נדרשים
לעמוד בתנאי הסף הקבועים בסעיפים  4.5.1ו 4.5.2-למסמכי המכרז ,לרבות היצרנים
שהובאו כדוגמא על ידי עורך המכרז ואלו שאושרו במסלול פרה-רולינג כמפורט לעיל.
היינו ,גם מציע אשר יציע את אחד מהיצרנים שהובאו כדוגמא על ידי עורך המכרז נדרש
להוכיח את עמידתו בתנאי הסף .בדיקת העמידה בכל דרישות המכרז לרבות תנאי הסף
תבוצע בשלב בדיקת ההצעות.
 .1.4רשימה סופית של מפרט היצרנים תתפרסם במסגרת מענה עורך המכרז לשאלות ספקים,
ככל שייעשו בה עדכונים.
 .2קטגוריה  - Bמפרט המטריצות
 .2.1למפרט המטריצות ניתן להציע להוסיף פריטים ואולם אלו יכולים שיהיו רק של היצרנים
 IHSEו ,Thinklogical-אשר אושרו לשימוש על ידי הגופים הביטחוניים.
 .2.2הצעה להוסיף פריטים לקטגוריה זו יכולה להיעשות בשלב שאלות הבהרה ואז תינתן לגבי
הצעת הפריט הנוסף תשובת עורך המכרז בשלב המענה לשאלות ההבהרה .לחלופין ,יוכלו
להציע הוספת פריט כאמור בשלב הגשת ההצעות ,במסגרת הצעה למכרז ,ואז אלו ייבחנו
בשלב בדיקת ההצעות.

 .2.3יובהר כי ההצעות להוספת פריט ייבחנו על ידי עורך המכרז ,בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי.
 .2.4רשימה סופית של מפרט המטריצות תתפרסם במסגרת מענה עורך המכרז לשאלות
ספקים ,ככל שייעשו בה עדכונים.

 .3קטגוריה  - Cמפרט הפריטים הנוספים
 .3.1במפרט הפריטים הנוספים ,מצוינים בעמודה  Cשמות יצרנים ודגמים לצורך המחשת
כוונת עורך המכרז לתיאור הפריט הנדרש (כאמור בעמודה  Bלמפרט).
 .3.2אין מניעה להגיש הצעה למכרז תוך התבססות על פריט שווה ערך* של כל יצרן אחר ,ככל
שבבדיקה שיערוך עורך המכרז בעניין זה ,יימצא כי אכן מדובר בפריט בעל תכונות דומות.
 .3.3מציעים פוטנציאליים או יצרנים שירצו בכך ,יוכלו לפנות לעורך המכרז בשלב שאלות
ההבהרה בהצעת פריט שווה ערך* למי מהפריטים במפרט (פרה רולינג) כאמור בכותרת
עמודה  ,Cשל יצרן אחר או דגם אחר אשר אינו נמנה על אלו המפורטים במפרט.
 .3.4עורך המכרז ישיב בשלב המענה לשאלות ההבהרה אם לאחר שבחן את הפריט המוצע מצא
כי הוא שווה ערך* לפריט המקביל לו במפרט הפריטים הנוספים.
 .3.5במקרה שבו בעמודה  Cלא מצוין שם של דגם או יצרן כלשהו ,ניתן להציע פריט שעונה
על תיאור הדרישות כאמור בעמודה  , Bובהתאם תיערך הבחינה של עורך המכרז לגביו,
וגם זאת בשלב שאלות ההבהרה.
 .3.6בכל בקשה להוספה של פריט ,כמפורט בסעיפים  3.3ו ,3.5-נדרש המציע לצרף מפרט
טכני מקורי של היצרן בקובץ PDF-הכולל את תיאור הפריט ותכונותיו ,לציין במדויק את
השורה בעמודה  Bבמפרט אליה הפריט שייך וכן לצרף הצהרה כי המציע אינו משמש
יבואן בלעדי של הפריט המוצע.
 .3.7יובהר כי עורך המכרז אינו מתחייב לקבל כל דגם פריט מוצע והדבר נתון לשיקול דעתו
הבלעדי ,ובין היתר לבדיקתו אם הפריט המוצע אינו שווה ערך* לפריט המקביל לו במפרט
(לעניין סעיף  )3.3או שאין עונה על צרכי הממשלה (לעניין סעיף . )3.5
 .3.8למען הסר ספק ,עורך המכרז רשאי לא לאשר פריטים שהתכונות המרכזיות שלהם
חופפות לפריטים שקיימים במחירון היצרנים הרלוונטי לקטגוריה  , Aוהכל בהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי של עורך המכרז.
 .3.9רשימה סופית של מפרט הפריטים הנוספים תתפרסם במסגרת מענה עורך המכרז לשאלות
ספקים ,ככל שייעשו בה עדכונים.
 .4בקשות לעדכון מחירים בכל אחד מהמפרטים המצוינים לעיל תיבחן במסגרת שאלות הבהרה.
ככל שמציע מבקש כי יעודכנו המחירים במסמכי המכרז יש לציין את המחיר המבוקש כולל
מע"מ .יובהר כי עורך המכרז אינו מתחייב לעדכן או לשנות את המחיר במפרטים או לקבל
בקשה כלשהי.
 .5יובהר כי כאמור בסעיף  14.4לפרק  1במסמכי המכרז ,עורך רשאי לשנות את מסמכי המכרז
ובכלל זה לעדכן ,להוסיף ,להסיר פריטים לרבות מאחד משלושת המפרטים .
 .6העדפת תוצרת הארץ והיחס להסכמי סחר בינלאומיים  - GPAהעדפת תוצרת הארץ תיושם
במכרז בהתאם לאמור בחוק חובת המכרזים ,התשנ"ג( 1993-להלן  -החוק) ותקנותיו ובשים
לב לסעיף 5א(ב) לחוק ,הואיל ומדובר במכרז מרכזי ונוכח התנאים הקבועים בהסכמי ה.GPA-
על המציעים לצרף תצהירים ומסמכים להוכחת העדפה או הגנה מפני הפליה מכוח הסכמי סחר
בינלאומיים ( )GPAכמפורט במסמכי המכרז.

*שווה ערך – פריט אשר על פי בדיקת עורך המכרז ולפי שיקול דעתו הבלעדי ,נמצא כי התכונות
המרכזיות שלו שקולות לאלו של הפריט המקביל לו המפורט במפרט הרלוונטי או עולות עליו.
יובהר כי עורך המכרז לא יאשר פריטים שהתכונות המרכזיות שלהם נופלות מאלו של הפריט
המקביל לו במפרט הרלוונטי או שאינם עומדים בדרישות אבטחת המידע.

