מכרז פומבי מס'  51155אספקת שירותי גישה לאינטרנט
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון (להלן " -המרכז" או
"המזמין") ,מזמין בזאת את המעוניינים להגיש הצעות לביצוע השירותים
הבאים :אספקת שירותי גישה לאינטרנט כמפורט במסמכי המכרז (להלן -
"השירותים").
השירותים כוללים אספקה של כ 05-מגה תקשורת סימטרית וכ 05-קווי
תקשורת א-סימטרית וכן שרידות.Load Balancing -
מדובר באומדן בלבד ואין באמור משום התחייבות כלשהי של
המרכז להזמנת כמות כלשהי של רוחב פס וקווים א-סימטריים.
במסגרת המכרז יבחרו שני ספקים.
הצעות המציעים תכלולנה שירותי תשתית אשר תסופק על ידי ספק
משנה ,כאשר בכל הצעה יכללו לפחות שתי הצעות לספקי תשתית שונים
ולמרכז תהא הזכות לבחור אחד מבין ספקי התשתית.

תקופת ההתקשרות:

 .1ההתקשרות הינה ל 21 -חודשים ,עם אופציה של המזמין בלבד,
להאריך את ההתקשרות בארבע שנים נוספות כל פעם בשנה נוספת.
 .2תנאי סף:
על מגיש ההצעה לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן ,באופן מצטבר,
ונכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז:
.1המציע הינו אזרח ישראלי או תאגיד המאוגד כדין
בישראל;
.2המציע הוא בעל רישיון למתן שירותי גישה
לאינטרנט של משרד התקשורת;
.3למציע ניסיון באספקת השירותים נשוא מכרז זה
בחמש השנים האחרונות ,לכל הפחות בשלושה
ארגונים כאשר בכל אחד מהם קיימות לפחות 1,555
תחנות עבודה המחוברות לאינטרנט;
.4ברשות המציע גישה לרשת הבינ"ל ברוחב פס של
לפחות ; 0GB
.5ברשות המציע לפחות שלושה  POPבישראל ולפחות
אחד בחו"ל;
.6למציע לכל הפחות ,שתי יציאות בלתי תלויות לרשת
הבינ"ל שברשותו;
.7המציע מצהיר כי הוא מסוגל לספק שירותים בכל עת
לרבות בשעת חירום;
.8מחזור הכספים של המציע לא פחת מסך של 055,555
ש"ח בשנת ;1525

.9המציע שילם דמי השתתפות בסך  0,555ש"ח;
 .11המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס
נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר נושים;
 .11בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;2791-
 .12המציע משלם לעובדיו שכר מינימום כחוק,
לרבות הפרשות בגין זכויות סוציאליות;
 .13המציע אינו מבצע פעולה שקיים ניגוד עניינים
בינה ובין פעילות המזמין ,והמזמין רשאי על פי
שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי המציע אינו יכול
לזכות במכרז זה;
.3
.4
.5
.6

ניתן לצפות בהזמנה לקבלת הצעות המפורטת והמחייבת בכתובת:
.http://www.ariel.ac.il/management/open
הצעות ניתן להגיש רק ביום  20.2.21עד השעה  20:55בלבד ,ללשכת
המנכ"ל ,בניין 0א' (קומת כניסה) ,קמפוס מילקן ,אריאל  -לא
תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו!
כתובת המייל לשאלות הבהרה ופניות לפי תנאי המכרז
.michrazim@ariel.ac.il
האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.

בברכה,
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

