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 ועדת המכרזים
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

מכרז פומבי מס' 01/2019
הזמנה לקבלת הצעות לאספקה, התקנה ומתן שירותי תחזוקה 

למערכות אבטחה טכנולוגיות קיימות במתקני המשרד 
מוזמנות בזאת לקבל הצעות לאספקה, התקנה ומתן שירותי תחזוקה למערכות אבטחה טכנולוגיות . 1

קיימות וחדשות עבור המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )להלן: "המשרד"(.
מסמכי המכרז עבור השירותים המבוקשים, ימסרו על גבי תקליטור, למציעים )העומדים בתנאי הסף . 2

 הרשומים מטה( בין השעות 08:00-17:00 ובתיאום מראש עם נציג אגף הביטחון בדואר אלקטרוני: 
veronikak@png.gov.il יובהר כי לוודא הגעת הדואר האלקטרוני באופן טלפוני: 03-6060746 

מסמכי המכרז ימסרו בכפוף לחתימה על אישור איסור הפצה של מכרז זה, לרבות שכפול והעברה . 3
תוך התחייבות על השבת תקליטור למשרד עד המועד להגשת המכרז.

11:00 בבית אמות משפט ברחוב שאול המלך . 4 11.03.2019 בשעה  ביום שני,  כנס ספקים יערך 
8 קומה 13, תל אביב. לצורך אישור כניסה לבניין נדרש להעביר מראש את פרטי הנציגים )שם 
מלא, חברה, תעודת זהות( לדואר אלקטרוני לבניין veronikak@png.gov.il יש לוודא הגעת 
יובהר כי בכנס   09:00 11.3.2019 בשעה  הדוא"ל טלפונית: 03-6060746 לא יאוחר מיום שני, 

הספקים לא יינתן מענה לשאלות.
מהות ההתקשרות:. 5

הזוכה יידרש לספק למשרד שרותי אספקה, התקנה ומתן שירותי תחזוקה למערכות אבטחה 
טכנולוגיות קיימות וחדשות, כמפורט במסמכי המכרז, אשר יקבעו על ידי המשרד. 

תקופת ההתקשרות:. 6
תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת ההסכם עם הזוכה. למשרד שמורה האפשרות 
להאריך את ההסכם בשלוש שנים נוספות, שנה בכל פעם והכל, בכפוף לאישור ועדת המכרזים 

המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה וקיום תקציב בפועל. 
תנאי סף להשתתפות: . 7

רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים על כל תנאי הסף, המצטברים. 7.1
תנאי סף המתייחסים למציע ולניסיונו צריכים להתקיים במציע עצמו. אין להגיש הצעה  7.2

המשותפת למספר מציעים. קיום תנאי סף בתאגיד קשור, באורגן של המציע, בבעל מניות 
או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.

תנאי סף מקצועיים:. 8
למציע ניסיון מוכח של 3 )שלוש( שנים לפחות באספקת מערכות אבטחה טכנולוגיות בין  8.1

השנים 2013-2018. 
המציע סיפק שירותי אחזקה למערכות אבטחה טכנולוגיות ל-5 )חמישה( לקוחות לפחות  8.2

בין השנים 2013-2018 .
)10( פרויקטים של אחזקת מערכות אבטחה  8.3 ניסיון בביצוע של לפחות עשרה  למציע 

טכנולוגיות בין השנים 2013-2018, כאשר היקף כל פרויקט לא יפחת מארבע מאות אלף 
שקלים )400 אלף ₪(.

המציע נתן שירותי תחזוקה למערכות אבטחה טכנולוגיות לשלושה )3( משרדי ממשלה בין  8.4
השנים 2013-2018.

המציע בעל אישור תקן איכות תקף ISO 9001 מגוף תקינה בינלאומי מוכר. 8.5
למציע מערך שירות ואחזקה למתן שירות 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה, הכולל לפחות  8.6

ארבעה )4( רכבי שירות וארבעה )4( טכנאים קבועים המועסקים על ידי המציע באופן קבוע 
וכן אמצעי תקשורת עם מספר קבוע במוקד שירות אשר עובד 24 שעות ביממה.

המציע יעמיד לטובת מתן השירותים נציג בכיר מטעמו )להלן: "מנהל הפרויקט"( בעל ניסיון  8.7
של ארבע )4( שנים לפחות בארגון וניהול פרויקטים הקשורים באספקת מערכות אבטחה 

טכנולוגיות ובאחזקתן בין השנים 2014-2018. 
תנאי סף מנהליים:. 9

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין. 9.1
המציע בעל מחזור כספי בהיקף שנתי של לפחות מיליון וארבע מאות שקלים)1,400,000 ₪(  9.2

בכל אחת משלוש השנים 2015-2017. למען הסר ספק יובהר כי מחזור כספי לעניין סעיף 
זה הינו בגין אספקת מערכות אבטחה טכנולוגיות ואחזקתן בלבד.

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו בתאריך 19.3.2019 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה . 10
veronikak@png.gov.il בלבד, בהתאם למתווה  יוגשו באמצעות הודעת דואר אלקטרוני: 
המפורט במסמכי המכרז. מענה לשאלות ההבהרה יפורסם, לא יאוחר מיום 26.3.2019 באתר 

 www.negev-galil.gov.il :המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת
המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו 11.4.2019 בשעה 14:00. יש להגיש את ההצעה . 11

בשני העתקים, במעטפה סגורה )הכוללת את תקליטור המכרז שניתן למציע( לתיבת המכרזים 
בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת 
ההצעות לתיבת המכרזים לא תובא לדיון בוועדת המכרזים. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה 

ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד.
אמות המידה לבחירת הזוכה ויתר תנאי המכרז מופיעים במכרז.. 12
בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.. 13


