נספח נוסח מודעת פרסום לעיתון

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מכרז פומבי 19/21
אספקת שירותי תמיכת מחשוב
 .1ועדת הבחירות המרכזית לכנסת (להלן" :המזמין") מודיעה כי הוציאה מכרז פומבי 19/21
לאספקת שירותי תמיכת מחשוב (להלן" :השירות").
 .2מהות ההתקשרות והיקפה
 .2.1ההצעות המתבקשות על ידי הוועדה הן עבור תקופת ההתקשרות הינה לשתי מערכות
בחירות או  6שנים ,לפי המאוחר מביניהם ,עם מתן זכות ברירה למזמינה ,לפי שיקול
דעתה ,להאריך את ההתקשרויות לתקופה נוספת של שתי מערכות בחירות או  6שנים,
לפי המאוחר מביניהם.
 .2.2מציע רשאי להגיש במכרז הצעה אחת בלבד.
 .2.3המזמין אינו מתחייב לבחור הצעה כלשהי והוא רשאי לבטל את המכרז כולו או חלקו או
לדחותו מסיבות תקציביות ,ארגוניות או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .3להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז
 .3.1הגשת הצעה במועד הכוללת את הנספחים הנדרשים לפי מסמכי המכרז.
 .3.2על המציע להיות בעל ניסיון מעשי מוכח בביצוע שלושה פרויקטים לפחות שבוצעו במהלך
שלוש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות בתחום אספקת
שירותי הדרכה ו/או הטמעה ו/או תמיכה במערכות מחשוב ,בהתאם לכל הדרישות
המפורטות להלן ,במצטבר:
 3.2.1כל אחד מהפרויקטים בוצע תוך העסקת לפחות  30אנשי צוות;
 3.2.2פרויקט אחד לפחות בוצע בפריסה רחבה – ב 4-מחוזות לפחות מתוך  7מחוזות
משרד הפנים כמפורט ב"קובץ היישובים  "2016בו ניתן לצפות באתר הלשכה
בקישור
לסטטיסטיקה
המרכזית
.http://www.cbs.gov.il/ishuvim/ishuvim_main.htm
 .3.3על המציע להציג מנהל פרויקט מוצע ,שיעמוד בכל הדרישות הבאות ,במצטבר:
 3.3.1בעל תואר אקדמי ראשון לפחות בכל תחום שהוא.
 3.3.2בעל ניסיון מעשי מוכח במהלך שלוש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון
להגשת ההצעות בניהול של לפחות שלושה פרויקטים בתחומי הדרכה ו/או
הטמעה ו/או תמיכה במערכות מחשוב ,כאשר כל פרויקט כלל את כל המפורט
להלן ,במצטבר:
 3.3.2.1כל אחד מהפרויקטים בוצע תוך ניהול של לפחות  30אנשי צוות;
 3.3.2.2פרויקט אחד לפחות בוצע בפריסה רחבה – ב 4-מחוזות לפחות מתוך 7
מחוזות משרד הפנים כמפורט ב"קובץ היישובים  "2016בו ניתן לצפות
בקישור
לסטטיסטיקה
המרכזית
הלשכה
באתר
http://www.cbs.gov.il/ishuvim/ishuvim_main.htm
 .3.4המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או עצמאי;
 .3.5המציע עומד בדרישות בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים
ציבוריים (תיקון מס'  10והוראת שעה) ,התשע"ו 2016-ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות ,התשנ"ח;1998-
 .3.6המציע לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ,תשנ"א –  1991ולפי חוק
שכר מינימום ,תשמ"ז –  .1987אם המציע הורשע ביותר משתי עבירות כאמור ,ההרשעה
האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו להצעה;
 .3.7לא חלה על המציע הערת עסק חי;
 .3.8על המציע לצרף כתב ערבות הצעה כמפורט להלן:
 3.8.1כתב הערבות יהיה מקורי ובלתי מותנה להבטחת הקיום של תנאי ההצעה
ולהבטחת ההתקשרות עם המציע אם ייקבע כזוכה.

3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5

3.8.6
3.8.7

כתב-הערבות יהיה על-סך של ( ₪ 75,000ובמילים :שבעים וחמישה אלף שקלים
חדשים) ,יירשם לפקודת ממשלת ישראל ,ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ,ויהיה
בתוקף עד ליום .07.04.2018
כתב הערבות יוצא על שמו של המציע בלבד.
נוסח ערבות ההצעה מצורף כנספח  .0.5.2.5נוסח זה מחייב ואין לסטות ממנו.
הערבות תהיה ערבות בנקאית מבנק בישראל או מחברת ביטוח ישראלית,
שברשותה רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
(ביטוח) ,התשמ"א .1981-אם הערבות תהיה של חברת ביטוח ,החתימה לאישור
הערבות תהיה של חברת הביטוח עצמה ולא של סוכן מטעמה.
הצעה ,שלא יצורף אליה כתב ערבות כנדרש ,תיפסל על הסף ,וזאת ללא מתן כל
הודעה נוספת מעבר לאמור כאן.
הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז.

יודגש כי הנוסח המלא והקובע של תנאי הסף מפורט במסמכי המכרז.
 .4קבלת מסמכי המכרז והפניית שאלות הבהרה
 .4.1את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של ועדת הבחירות ,שכתובתו
( www.bechirot.gov.ilתחת המדור "מכרזים ודרושים") החל מיום .09.11.2017
 .4.2החל מיום פרסום המכרז ועד ליום  09.11.2017בשעה  ,12:00רשאי כל אדם לפנות אל
המזמין בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת  vadatb@knesset.gov.ilולהעלות כל
בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
 .5תוקף ההצעה
 .5.1ההצעה תעמוד בתוקפה עד ליום  .07.04.2018במקרה שהמציע אשר זכה במכרז יחזור בו
מהצעתו או שההתקשרות החוזית אתו תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא ,במהלך
התקופה האמורה לעיל ,המזמין יהיה רשאי להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה
כזוכה במכרז ,ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע תנאי הכשירות
שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז.
 .5.2המזמין רשאי לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל ,גם לאחר  ,07.04.2018ובלבד
שהמציע נתן את הסכמתו לכך.
 .6מקום ומועד אחרון להגשת ההצעות
את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה ,ללא זיהוי חיצוני ,לאחר סיום הליך ההבהרות
כמפורט במסמכי המכרז ,ולא יאוחר מיום  07.12.2017בשעה  ,12:00באמצעות הנחתה במרכז
המבצעי הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ,באזור התעשייה חבל מודיעין ,רח'
השקד  ,6בימים א'-ה' בין השעות  .12:00-08:30אין לשלוח הצעות בדואר ,דואר אלקטרוני או
בפקס.
הצעה שתוגש לאחר המועד האמור תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים של המזמין.
 .7סוג המכרז
המכרז הינו דו שלבי .בשלב הראשון ועדת הבחירות תבחן את עמידתן של ההצעות והמציעים
בתנאי הסף להשתתפות במכרז ,ותפסול הצעות שלא יעמדו בתנאי הסף .בשלב השני יפתחו
הצעות המחיר וייבחר זוכה בהתאם להוראות המכרז.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות מודעה זו.

