
 
 אספקת שירותי אחריות ותחזוקה למערכות מנ"מ ובטחון 4102/0' פומבי מסמכרז  של נוסח פרסום

 לבריאות הנפש שער מנשה זעבור המרכ 
 

 אספקת שירותי אחריות ותחזוקה למערכות מנ"מ ובטחוןלת הצעות )להלן: "המזמין"(, פונה בזאת לקב המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
 .המכרז המפורטים בהזמנה זו ובמסמכי בהתאם לפרטים את הצעתכםהנכם מוזמנים להגיש . עבור המרכז לבריאות הנפש שער מנשה 

ובלבד  www.shaar-menashe.org או מאתר האינטרנט  mr.gov.il:האינטרנטאתר מ המכרז מסמכיניתן להוריד את : מכרזהמסמכי  .1
 שם המציע, טלפון, פקס, שם איש הקשר(.) במסמכי המכרזכנדרש אצל המזמין שהמציע ידאג לרישומו 

עבור המרכז לבריאות  אספקת שירותי אחריות ותחזוקה למערכות מנ"מ ובטחוןלהזמנה להגיש הצעות מחיר : מהות ההתקשרות ותקופתה .2
 06עבודה תושלם עד ולא יאוחר מתום ההסכם הינו לשנה עם אופציה להארכות, עד שלוש שנים. כל מסמכי המכרז. ב כמתואר הנפש שער מנשה

  .כהגדרתו בהסכם ההתקשרות קלנדריים ממועד צו התחלת העבודהימים 
הסף שלהלן הינם תנאים מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה. הצעה שלא תעמוד בכל התנאים  תנאי תנאים מוקדמים .3

 תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. –המוקדמים למכרז 
עבור לפחות אחד מהנושאים: יצור, שרות, התקנה, תחזוקה,  ISO בעל תקן; וף משפטי רשוםההצעה תוגש על ידי ישות ג

)לא כולל מע"מ( ₪ )אחד( מיליון  1הינו בעל היקף התקנות של לפחות  .ISO 9000גוף אשר הוסמך להוציא אישוריתהליכים, מ
 , עבור מערכות מנ"מ וביטחון. 2613- 2616 בכל שנה במשך השנים

או משרדי ממשלה אחרים  מנשה רשע הנפש לבריאות המרכזמציע ששרותיו הופסקו ע"י לא רשאי להשתתף מיזם משותף או 
  השתתפות; חודשים שקדמו למועד הגשת ההצעה 22בשל אי עמידה בתנאי חוזה או אספקה לא נאותה של שירותים במהלך 

 .בסיור הקבלנים  במועד שנקבע בלבד
ציבוריים  ותקנות עסקאות גופים 1790–על המציע להיות בעל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו

 - ניסיון מוקדםלעמוד בכל הדרישות שבמפרט הטכני ללא יוצא מן הכלל. ; 1789 –)אכיפת ניהול חשבונות )אישורים(, התשמ"ח
( פרויקטים כאשר כל פרויקט כולל מערכות מנ"מ וביטחון מערכת טמ"ס עם הקלטה 3מת ביצוע של לפחות שלושה )השל

העסקה  יכולת הנדסית מוכחתכמפורט במסמכי המכרז. ואילך,  2667יסה החל משנת דיגיטלית, מערכת גילוי פריצה ובקרת כנ
( טכנאים העובדים אצל המציע  מעל שנה לפחות או בהתקשרות ארוכת טווח של שנה  לפחות עם המציע 2של לפחות שני )

 המוגדרים בלבד(  מהתחום של: תקשורת מחשבים, אלקטרוניקה, מחשבים )ניתן להגיש גם טכנאים נוספים מהתחומים
₪ ( מאתיים אלף)  266,666 -יפחת מ)ללקוח( ובהיקף כולל שלא ₪  26,666חוזי תחזוקה חתומים בהיקף של  -יכולת תחזוקה

 .2612 -ו 2613לשנה, עבור תחזוקת מערכות מ.נ.מ לכל אחת מהשנים 

 שאלות הבהרה כנס מציעים ו .2
למסמכי יש לצרף  .01011 שעהב 42.2.02 ביוםשבו יינתנו הסברים והבהרות לשאלות המציעים יתקיים  חובה כנס מציעים

 ההשתתפות בכנס. אישור עלההצעה 
רשאים המציעים שהשתתפו במפגש המציעים לפנות אל המזמין בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם  -בקשה לקבלת הבהרות 

ולוודא קבלה   yaniv@sm.health.gov.ilמסמכי המכרז. יש לפנות בכתב בלבד למר יניב מדאר, קב"ט, בכתובת מייל 
 . שאלות שיגיעו בע"פ או לאחר מועד זה לא תענינה.12:66בשעה  8.0.2612עד ליום  62-0298666בטלפון  

עבור  6102612 במעטפה עליה יש לציין: "מכרז מס' במסמכי המכרז, ע לרכז את כל מסמכי המכרז כמפורטעל המצי  - מועד הגשת ההצעות. 0
המרכז לבריאות הנפש בשער מנשה" בלבד, ללא שם המציע או כל פרט אחר, ולהניחה בתיבת המכרזים לפי כתובת המזמין לא 

המזמין רשאי בכל עת, עד למועד האחרון להגשת ההצעות, להקדים או לדחות את מועד האחרון . 44.2.4102ביום  04011יאוחר משעה 
 בהודעה או במכתב וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז על פי שיקול דעתו המוחלט.זאת  להגשת ההצעות,

 במידה וישנם שינויים בין נוסח ההודעה לעיתונות ובין נוסח המכרז, נוסח המכרז הוא המחייב.


