מכרז פומבי מס'  14/18לאספקת שירותי גישה לאינטרנט ( ISPבלבד)
לאוניברסיטת אריאל בשומרון
 .1כללי
 1.1אוניברסיטת אריאל בשומרון ,ע"ר ,מזמינה בזאת מתמודדים להגיש הצעות למכרז פומבי מס'
 14/18לאספקת שירותי גישה לאינטרנט ( ISPבלבד) לאוניברסיטת אריאל בשומרון ,והכל
בהתאם למפורט במסמכי המכרז על נספחיו.
השירותים הנדרשים למכרז זה מפוצלים בין שתי חבילות שירותים:
סל  – 1רוחב פס סימטרי של  M200ו 254 -כתובות  ,IPעם אפשרות גידול ל.M500 -
סל  – 2רוחב פס סימטרי של  G1ו 50 -כתובת  ,IPעם אפשרות גידול ל.G2 -
כל מציע יכול לגשת לשני הסלים או לסל אחד.
ההתקשרות היא לתקופה של  36חודשים עם אופציה להארכה לעוד  2תקופות נוספות של 12
חודשים כל אחת (בסה"כ עד  5שנים).
 .2טבלת מועדים
מס'
1

התאריכים

הפעילות

07/10/2018

פרסום המכרז

2

15/10/2018

תאריך אחרון לשאלות הבהרה

3

22/10/2018

תשובות לשאלות הבהרה

4

31/10/2018

המועד האחרון להגשת הצעות (עד השעה  13:00בלבד!)

 .3תנאי סף
רשאי להגיש הצעה למכרז ,לסל אחד או יותר ,מציע אשר עומד בכל תנאי הסף הבאים ,באופן
מצטבר ,ונכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז:
 3.1המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל הדרוש על פי כל דין;
לצורך הוכחת תנאי סף יחתום המציע על התצהיר בנוסח המצורף כנספח ב'  -ההצעה.
וכן ,יגיש המציע דוח עדכני מהמרשם בו רשום המציע בנספח ד' – תעודות ואישורים.
 3.2בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-
לצורך הוכחת תנאי סף יחתום המציע על התצהיר בנוסח המצורף כנספח ב'  -ההצעה.

וכן ,יגיש המציע את האישורים הנדרשים בתוקף במועד הגשת ההצעה בנספח ד' – תעודות
ואישורים.
 3.3המציע הוא בעל רישיון כללי אחוד של משרד התקשורת.
לצורך הוכחת תנאי סף יחתום המציע על התצהיר בנוסח המצורף כנספח ב'  -ההצעה.
וכן ,יגיש את התעודות הנדרשות בנספח ד' – תעודות ואישורים.
 3.4המציע מפעיל שירות  )Network Operation Center( NOCעבור  ISPבכל אחת מן השנים ,2015
 ,2017 ,2016בתנאים המצטברים הבאים:
 3.4.1שירות  NOCהפעיל ;24/7/364
 3.4.2צוות השירות מונה לפחות  5עובדים במקביל בכל משמרת;
 3.4.3השירות נותן מענה עבור לפחות  10לקוחות:
לקוח לצורך סעיף זה הינו גוף אשר עומד בתנאים המצטברים הבאים:



גוף הצורך שירות בהיקף של מעל ;G1.5
גוף לו סיפק המציע שירות לתקופה של שנה אחת שלמה לפחות ,בין השנים .2015-2017

לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב'  -ההצעה.
כמו כן ,ימלא המציע פירוט לקוחות כמפורט כנספח ג' – ניסיון המציע.
 3.5על המציע להיות בעל יכולת לספק שירותי .DDOS
לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב'  -ההצעה.
 3.6המציע מקיים את הוראת ס'  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות או פטור מהן .להוכחת
עמידתו בתנאי זה יחתום על תצהיר בנספח ב'  -ההצעה.
 3.7המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית על סך של חמשת אלפים שקלים חדשים ( )₪ 5,000בנוסח
המופיע בנספח ו' – ערבות מכרז.
 3.8איכות מינימאלית -
 3.8.1האוניברסיטה תבצע לפי שיקול דעת הבלעדי ראיונות טלפוניים עם לקוחות ו/או ממליצים,
במסגרתם יתבקשו ליתן חוות דעתם ביחס לשירות המציע.
הפנייה יכול שתעשה לממליצים אשר פורטו בנספח ג' –ניסיון המציע ,ו/או לממליצים שלא
צוינו על ידי המציע ,אך לאוניברסיטה שמורה הזכות גם לא לפנות לממליצים כלל ,וזאת לפי
שיקול דעתה הבלעדי.
הפרמטרים לבחינת האיכות הינם ע"פ הפירוט להלן:
קריטריון

ניקוד
מקסימאלי

מתן השירות

15

זמינות

15

שרידות

15

שירותי NOC

15

שביעות רצון כללית

15

התרשמות אנשי המקצוע של האוניברסיטה מהשיחה עם 25
הלקוח
100
סה"כ
מציע שקיבל ציון סופי נמוך מ 70 -בממוצע ,על בסיס ראיונות טלפוניים של  3לקוחות לפחות
– הצעתו תיפסל על הסף.
יובהר ,תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים ,הצעתו של מציע אשר לא תעמוד באחד מהתנאים,
תיפסל על הסף וזאת מבלי לגרוע מן האמור לעיל.
ניתן לצפות בהזמנה המפורטת והמחייבת לקבלת ההצעות בכתובת:
http://www.ariel.ac.il/management/open
את ההצעות ניתן להגיש לא יאוחר מיום  31/10/2018עד השעה  13:00בלבד ,במשרדי מח' רכש בניין  3א'
חדר 3.0.13א ,קמפוס מילקן ,אריאל – ביום האחרון להגשה לא תתקבלנה הצעות לאחר השעה הנקובה!
טלפון לנושא מיקום הגשת מעטפות בלבד .054-9079499
כתובת המייל לשאלות הבהרה ופניות לפי תנאי המכרז .MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.
בברכה,
אוניברסיטת אריאל
בשומרון

