מדינת ישראל
משרד האוצר – החשב הכללי
מינהל הרכש הממשלתי
מכרז מרכזי  13-2021לאספקת שעוני נוכחות ,מוצרים ושירותים נלווים עבור משרדי הממשלה
 .1מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי במשרד האוצר (להלן" :עורך המכרז") ,מפרסם
בזאת מכרז מרכזי שמספרו  13-2021לאספקת שעוני נוכחות ,מוצרים ושירותים נלווים עבור
משרדי הממשלה (להלן" :המכרז") ,שנועד לאפשר למשרדי הממשלה ,יחידות סמך ממשלתיות
וכן גופים נלווים המפורטים במסמכי המכרז (להלן" :המזמינים") ,לרכוש שעוני נוכחות ,ציוד
נוסף ושירותים נלווים רלוונטיים (להלן ":השעונים ,הציוד ,המוצרים או השירותים" בהתאם
לעניין) ,הכול כמפורט במסמכי המכרז.
 .2בשלב הראשון תיבדק עמידת המציעים בתנאי המכרז ,לרבות תנאי הסף והדרישות
המקצועיות .בשלב השני תיבדקנה הצעות המחיר של אותם מציעים אשר הצעתם עמדה בשלב
הראשון.
 .3מציע אשר הצעתו תדורג ראשונה יוכרז כזוכה יחיד .הזוכה שייבחר במכרז יחתום על הסכם
התקשרות עם עורך המכרז לתקופה של  24חודשים ,כאשר לעורך המכרז שמורה הזכות
להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות ,ועד לסה"כ של  72חודשים.
 .4תנאי סף להשתתפות במכרז:
 .4.1תנאי סף מנהליים
.4.1.1המציע הינו תאגיד רשום בישראל כדין .מובהר כי היה והמציע הוא שותפות ,על
השותפות להיות רשומה כדין.
.4.1.2המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :חוק
עסקאות גופים ציבוריים").
.4.1.3עצמאות המציע ממציעים אחרים במכרז – במציע מתקיימים כל התנאים הבאים:
 .4.1.3.1המציע אינו מחזיק במציע אחר ,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").
 .4.1.3.2גורם אחד אינו מחזיק ב 25%-יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז.
 .4.1.3.3המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז ,בקשר עם ביצוע השירותים
במכרז זה.
 .4.2תנאי סף מקצועיים
 .4.2.1למציע ניסיון במכירה ,התקנה ותחזוקה של שעוני נוכחות ובניית ממשקים
למערכות נוכחות ,ברצף ,מיום  1.1.2018לכל הפחות.
.4.2.2עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז המציע התקין שעוני נוכחות ב  100אתרים
פיזיים שונים לפחות .יובהר כי אתרים פיזיים שונים הם אתרים בעלי כתובות
שונות.
.4.2.3המציע מתקין ומתחזק שעוני נוכחות בפריסה ארצית עבור לפחות  3לקוחות בכל
אחד מהאזורים הבאים:
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אזור הצפון

מקו רוחב חדרה (כולל)-בית שאן (כולל) צפונה.

אזור המרכז

מקו רוחב חדרה-בית שאן בצפון עד קו רוחב אשדוד-עין גדי בדרום.

אזור הדרום

מקו רוחב אשדוד (כולל)-עין גדי (כולל) דרומה.

.4.2.4במהלך השנים  ,2018-2020מערכת תוכנת הניהול המוצעת פעלה אצל לפחות 3
לקוחות כאשר אצל כל לקוח ולקוח פעלה המערכת בפריסה של לפחות  10אתרים
פיזיים שונים .בנוסף ,אצל לקוח אחד לפחות מתוך ה 3 -המנויים לעיל תיעדה
המערכת לפחות  300,000החתמות בחודש (מצטבר בכל הסניפים של אותו לקוח).
.4.2.5המציע מעסיק לפחות  4טכנאי שירות ,העוסקים בהתקנה ותחזוקת שעוני נוכחות
ואביזרים נלווים (כגון מדפסות) במועד הגשת המענה למכרז .כל אחד מהטכנאים
הינו בעל ניסיון מקצועי של מינימום שנתיים בהתקנה ותחזוקה של שעוני נוכחות.
.4.2.6המציע מעסיק לפחות  2מתכנתים בתחום שעוני הנוכחות .כל אחד מהמתכנתים
יהא בעל ניסיון מקצועי של מינימום שנתיים בפיתוח ותחזוקת תוכנה במהלך 5
השנים האחרונות .מתוך שני המתכנתים ,אחד יהא בעל ניסיון של לפחות שנתיים
בפיתוח ותחזוקת רכיבי התוכנה המוצעים כמענה למכרז זה.
.4.2.7המציע ביצע לפחות  800התקנות חדשות של שעונים במצטבר בשנים 2018-2020
ולא פחות מ 200 -שעונים בכל אחת מהשנים .2018-2020
.4.2.8המציע תחזק לפחות  1700שעוני נוכחות במצטבר בשנים  2018-2020ולא פחות מ-
 400שעונים בכל אחת מהשנים .2018-2020
 .5את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי
בכתובת.WWW.MR.GOV.IL :
 .5המועד האחרון להגשת הצעות הינו .6.6.2021
 .6כל 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.
 .7אין 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.
 .8יודגש ,כי במקרה של אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי המכרז,
יקבעו מסמכי המכרז.
 .9איש הקשר למכרז זה הוא מר גלעד טלמון  ,בכתובת דוא"ל.13-2021@mof.gov.il :

