
 
 

 
 

 – 6/19' מס מסגרת מכרז

 בשומרון אריאל אוניברסיטתל לרכש, אחריות ושירות לתחנות עבודה

 

 כללי .1

ממוכן מתפתח  מסגרת מכרז הצעות להגיש מתמודדים בזאת מזמינה, ר"ע, בשומרון אריאל וניברסיטתא 

 למפורט בהתאם והכל, בשומרון אריאל באוניברסיטת לרכש, אחריות ושירות לתחנות עבודה – 6/19' מס

 .נספחיו על המכרז במסמכי

האוניברסיטה מעוניינת לייצר מסגרת ספקים עבור רכש תחנות עבודה מאובזרות כולל אחריות מורחבת  

 .וכן במעבדות הספקח האוניברסיטה שנים, לרבות, בין היתר, שירות תיקונים ותמיכה בשט 5של 

האוניברסיטה שומרת . לת מחשב נייח, מסך, מקלדת ועכברכולל תחנות עבודה הכול –ציוד המחשוב  

והכל לפי הגדרות  כולל מקלדת ועכבר; ALL IN ONEלעצמה את הזכות לרכוש גם תחנות עבודה מסוג 

 . /או בקשה להצעות מחיר כפי שיהיו מעת לעתהמפרט הטכני ו

 שנה בנות נוספות תקופות( 2) שתי לעוד להארכה אופציה עם שנים( 3) שלוש של לתקופה היא ההתקשרות 

 .(שנים( 5) חמש עד כ"בסה) עוד שתי שנים נוספות ובמצטבר, אחת כל

)חמש( שנים ממועד  5לא תפחת מתום על ציוד המחשוב תקופת האחריות מבלי לפגוע באמור לעיל, 

 ."(ההתקשרות תקופתעת )להלן: "לאוניברסיטה כפי שיהיה מעת לו אספקת

 

 מועדים טבלת .2

'מס  הפעילות התאריכים 

1 /2019/0808 המכרז פרסום   

2 /2019/0820 הבהרה לשאלות אחרון תאריך   

3 /201908/27 הבהרה לשאלות תשובות   

4 /20199/003 (בלבד! 0031: השעה עד) הצעות הגשתהאחרון ל מועדה    

 

 תנאי סף כלליים .3

 הצעה להגיש ניתן המוגדרים באופן שונה, לאספציפיים כי, למעט ביחס לתנאים  בזאת מובהר

 תאגיד של נתונים הצעתו במסגרת לעצמו לייחס רשאי אינו מציע וכי תאגידים למספר משותפת

 אחר. פרט כל או/ו כספי מחזור או/ו ניסיון: כגון, אחר

 למועד ונכון, מצטבר באופן, הבאים הסף תנאי בכל רשאי להגיש הצעה למכרז, מציע אשר עומד

 :למכרז הצעות להגשת האחרון

 ;דין כל פי על הדרוש בישראל רשמי במרשם הרשום כדין מאוגד משפטי גוף הוא המציע 

 ההצעה. –תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע 



 
 

 
 

כנדרש  ועד הגשת ההצעהבמ בו רשום המציע יגיש המציע דוח עדכני מהמרשםכמו כן, 

 ואישורים. תרישיונו –בנספח ד' 

 ;1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על הנדרשים האישורים כל המציע בידי 

 ההצעה. –תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע 

כנדרש בנספח ד'  ההצעהיגיש המציע את האישורים הנדרשים בתוקף במועד הגשת כמו כן, 

 .ואישורים תרישיונו –

 

 המציע הינו בעל איתנות פיננסית על פי ההגדרות הבאות, במצטבר: 

חמישה מיליון שקלים  לפחות הינו בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע בסך של 

 ; 2018, 2017, 2016בשנים )לא כולל מע"מ(  (₪ 5,000,000חדשים )

דוחות הכספיים המבוקרים לשנת ל פי ההמציע אינו בעל הערת עסק חי, ע 

2018; 

 נמצא או/ו נגדו נכסים כונס צו הופעל או/ו פירוק בהליכי אינו המציע 

 ;נושים הסדר בעריכת

אישור רואה  –ה' לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש אישור רואה חשבון בנוסח המצורף כנספח 

 חשבון.

 

 תנאי סף מקצועיים .4

 :למכרז הצעות להגשת האחרון למועד ונכון באופן מצטבר המציע עומד בכל התנאים הבאים,

 המציע הינו ספק מורשה של אחד או יותר מן היצרנים הבאים: 

 HP; 

 DELL; 

 LENOVO. 

 ("היצרנים")להלן: 

 ההצעה. –תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע 

 –כנדרש בנספח ד'  במועד הגשת ההצעהבתוקף אישור ספק מורשה יגיש המציע כמו כן, 

 ואישורים. תרישיונו

 לקוחות לפחות 3-, ל2018-ו 2017, 2016מהלך כל אחת מהשנים במחשוב ציוד  סיפקהמציע  

 .לכל שנה

  , הינו לקוח של המציע אשר לו:לצורכי מכרז זה, לקוח



 
 

 
 

, בהיקף של לפחות שלוש היצרניםמתוצרת מחשוב ציוד המציע סיפק לו  

 ;אותה השנה במהלךש"ח( לא כולל מע"מ  300,000מאות אלף שקלים חדשים )

המציע סיפק לו שירות ותמיכה לציוד המחשוב, לפחות לפי הקבוע בנספח  

 מפרט טכני ואמנת שירות למכרז זה. -א' 

 .ההצעה –תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע 

 ניסיון המציע. –ג' ישלים טבלה בנוסח המצורף כנספח כמו כן, 

 למציע מערך תמיכה אשר עומד בכל התנאים הבאים: 

 מוקד תמיכה טלפוני לצורך תמיכה טכנית ושירות לקוחות;  

 מעבדת שירות לתיקון תקלות; 

 טכנאים המספקים שירות ותמיכה למוצרים. 10למציע לפחות  

ימלא המציע את הפרטים ויחתום על התצהיר המצורף בנוסח לצורך הוכחת תנאי סף זה 

 ההצעה. –המצורף כנספח ב' 

( בנוסח ₪ 5,000) חמשת אלפים שקלים חדשיםעל סך  המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית 

 ערבות מכרז. –המצורף בנספח ו' 

 נקודות לפחות. 70המציע קיבל ציון איכות מינימלי של  

האוניברסיטה רשאית להחליט  –והפר עמה חוזה  ההאוניברסיטמציע אשר עבד בעבר עם  

 אם לזמנו לשימוע או לפסול את הצעתו על הסף. 

 באחד תעמוד לא אשר מציע של הצעתו, מצטברים הינם לעיל המפורטים הסף תנאי, יובהר

 . לעיל האמור מן לגרוע מבלי וזאת הסף על תיפסל, מהתנאים

  

 והמחייבת לקבלת ההצעות בכתובת:ניתן לצפות בהזמנה המפורטת 

http://www.ariel.ac.il/management/open 

א, 3.0.13א' חדר  3בלבד, במשרדי מח' רכש בניין  13:00עד השעה  03/09/2019ההצעות ניתן להגיש לא יאוחר מיום את 

 האחרון להגשה לא תתקבלנה הצעות לאחר השעה הנקובה!ביום  –קמפוס מילקן, אריאל 

 .054-9079499טלפון לנושא מיקום הגשת מעטפות בלבד  

 .MICHRAZIM@ARIEL.AC.ILכתובת המייל לשאלות הבהרה ופניות לפי תנאי המכרז 

 האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.

 

http://www.ariel.ac.il/management/open
mailto:MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL


 
 

 
 

 בברכה,                                                                                                               
 אוניברסיטת אריאל                                                                                                     
 בשומרון                                                                                                                   


