(מודעה)

מכרז מספר  /71/להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת חומרה ,רישיונות תוכנה
וחומרה ,ציוד ,מחשוב ושרתים
.1

מועצה אזורית תמר (להלן :״המועצה״) מזמינה בזאת הצעות להתקשרות בהסכם
מסגרת לאספקת חומרה ,שרתים וציוד היקפי ,וכן רישיונות ברישוי ממשלה ( )GOVו/או
חינוך ( )Educationלשימוש ברישוי  Open Value Subscriptionשל חברת ,Microsoft
הכל בהתאם להזמנות עבודה שיוצאו על ידי המועצה מעת לעת ולתנאים המפורטים
במסמכי המכרז.

.2

המציעים יציעו מחירים הנקובים במטבע דולר ארה"ב .מובהר בזאת ,כי חלה חובה ליתן
הצעת מחיר ביחס לכל אחד מהפריטים הכלולים בכתב הכמויות.

.3

רשאי לגשת למכרז מציע העומד במועד הגשת הצעתו למכרז בתנאי הסף המצטברים
הבאים:
.3.1

המציע הוא משווק מורשה בישראל של חברת ;Microsoft

.3.2

במהלך השנים  2112-2112שיווק  /מכר המציע שיווק מוצרים של חברת
 Microsoftבהיקף מצטבר של מעל ( ₪ 211,111כולל מע"מ);

.3.3

במהלך השנים  2112-2112המציע סיפק לשני גופים ציבוריים לפחות ,בעלי
רישיונות מסוג "חינוך" או "ממשלתי" ,תוכנות דומות לאלו הנדרשות בכתב
הכמויות והמפרט הטכני;

.3.2

המציע צירף להצעתו למכרז ערבות בנקאית בנוסח שנדרש במסמכי המכרז;

.3.3

המציע רכש את מסמכי המכרז;

.3.2

למציע כל רישיון ו/או היתר הדרושים על פי כל דין לשם ביצוע השירות ו/או
לצורך מילוי התחייבויות נותן השירות על פי תנאי החוזה;

.3.3

המשתתף הינו עוסק מורשה לצרכי מע"מ;

.3.3

המציע בעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – ;1732

.3.7

המציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות בפסק דין חלוט ,בעבירות לפי חוק
עובדים זרים ולפי חוק שכר מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,

תשל"ו –  .1732אם הורשע ביותר משתי עבירות לפי החוקים האמורים  -חלפה
שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה .היעדר הרשעה כאמור יחול גם לגבי
בעלי השליטה במציע ומנהליו הבכירים וכל אחד ממורשי החתימה במציע .כמו
כן ,המציע עומד בדרישת חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוגע להעסקת עובדים
עם מוגבלויות.
.2

ההצעות במכרז תדורגנה על פי מחיר בלבד (.)111%

.3

את חוברת המכרז ניתן לרכוש התמורה לסך של  311.11ש"ח (שלא יוחזרו בכל מקרה),
במשרדי המועצה שבנווה זוהר ,בימים א'  -ה' בין השעות  ,17:11-13:11או באמצעות
תשלום בכרטיס אשראי בטלפון13-2233331:והרוכש יקבל את מסמכי המכרז במייל
בפורמט  .PDFבנוסף ,ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,במשרדי המועצה ,בימים
א' עד ה' בין השעות .13:31-13:11

.2

את ההצעות יש להגיש בהתאם להוראות שבחוברת המכרז בצירוף האישורים והמסמכים
המפורטים שם ,במעטפה סגורה ועליה ציון מס' המכרז וזאת עד ליום  62.30.12עד
השעה  16:33הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים ,מסיבה כלשהי,
לא תידון .אין להגיש את ההצעות בכל דרך למעט הגשה פיזית .הצעות שיתקבלו בדרכים
אחרות לרבות פקס או דוא"ל לא יתקבלו.

.3

בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע
סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו
של סעיף כלשהו ,על המציע להפנות בכתב בפורמט  WORDבלבד ,את שאלותיו לרכזת
ועדת המכרזים במועצה ,בדוא"ל  michrazim@ma-tamr.co.ilוזאת עד לא יאוחר מיום
 307307631/בשעה .12:33

.3

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעות הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא .כמו כן
שומרת המועצה על זכותה לנהל משא-ומתן עם מי מהמציעים אשר הצעותיהם תמצאנה
מתאימות.

.7

פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד .הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם
אלו המופיעים בחוזה וביתר מסמכי המכרז.
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