מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
מכרז פומבי (מקוון) מס' 2/2021
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ (להלן" :מוריה" או "החברה") מזמינה בזה הצעות למתן
שירותי ניהול ותמיכה למערכות המחשוב והתקשרות עבור מוריה .ביצוע העבודות יכלול את
כל המפורט בכלל מסמכי המכרז ונספחיו .להלן תמצית תנאי המכרז.

 .1תמצית תנאי הסף להגשת ההצעה:
רשאים להשתתף בהליך מציעים העומדים בתנאי הסף שתמציתם מובאת להלן ,ואשר
מפורטים במסמכי המכרז:
.1.1המציע הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל ,ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי
חדלות פרעון ,לרבות פירוק ,הקפאת הליכים או כינוס נכסים .יודגש כי אין להגיש הצעה
כמיזם משותף של שתי חברות או של שתי ישויות משפטיות אחרות.
.1.2המציע הינו בעל מחזור כספי בתחום שירותי ניהול ותמיכה למערכות מחשוב ותקשורת
של לפחות ( ₪ 500,000לא כולל מע"מ) לשנה בממוצע לשנים .2018-2019
.1.3המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית מקורית ,כנדרש במסמכי המכרז.
.1.4המציע צירף להצעתו אישור כדין על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות בהתאם לחוק עסקאות
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו ,1976-והתקיימו במשתתף תנאי סעיפים
2ב(ב) ו2-ב' 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
 .1.5המציע רכש את מסמכי המכרז.
 .1.6למציע ניסיון כדלקמן:
.1.6.1ניסיון של  7שנים לפחות במתן שירותי ניהול ותחזוקת רשת ,בתוך התקופה שמיום
 1.1.2010ועד למועד הגשת ההצעות.
.1.6.2ניסיון במתן שירותים כאמור בתוך תקופה האמורה בסעיף  5.2.1לעיל ,ל 3-גופים שונים
שהינם בעלי לפחות  80משתמשים ברשת ,במשך  5שנים לפחות לכל גוף.
.1.7המציע מעסיק  5אנשי צוות לפחות במשרה מלאה ,העומדים בדרישות הבאות:
 .1.7.1בעלי ניסיון במתן שירותי ניהול ותחזוקת רשת של  3שנים לפחות.
.2.7.1לכל אחד מאנשי הצוות המוצעים הסמכה באחד מהתחומים הבאים לפחות, ASCM :
.PTICM ,ANCC ,PSSIC, AAACM ESCM
לצורך ביסוס עמידה בסעיף זה ,המציע רשאי להציג עד  2אנשי צוות אשר יש להם התקשרות
עמו כנותן שירותים (פרילנסר) ,ובלבד שההתקשרות הינה קבועה ובמתכונת של משרה מלאה,
שהחלה לפחות שנה טרם מועד הגשת ההצעות במכרז זה ושהיא אינה מותנית בזכייה במכרז.
 .1.8המציע יכול להעמיד לטובת מתן השירותים הנדרשים בהיקף של במשרה מלאה ,איש
מחשוב המועסק על ידי המציע בהעסקה ישירה (יחסי עובד-מעביד) ,העומד בתנאי הסף
המצטברים להלן:
.1.8.1.1בעל ותק של  3שנים במהלך  5השנים האחרונות ,בניהול ותמיכה במערכות מחשוב
ותקשורת.
.1.8.1.2בעל ניסיון במתן שירותי ניהול ותחזוקת רשת בשני גופים לפחות המונים  80משתמשי
רשת לפחות ,בהם נתן איש המחשוב שירות פיזי שוטף באתר המזמין.
.1.8.1.3בעל הסמכה אחת לפחות מבין התחומים הבאים,MCSA,MCITP , MCSE:
.MCAAA
.1.9ניתן לרכוש את מסמכי המכרז באמצעות המערכת הממוכנת החל מיום  5.1.2021בשעה
 12:00בצהריים ,בקישור הבא .https://bids.dekel.co.il/moriah :מסמכי המכרז
יימכרו תמורת סכום של .₪ 250

 .2שאלות הבהרה והגשת הצעות

.2.1שאלות והבהרות יש להגיש באמצעות הלשונית הייעודית במערכת הממוכנת עד ליום
 12.1.2021בשעה  12:00בצהריים .אין להגיש שאלות הבהרה בכל אופן אחר שלא
באמצעות המערכת הממוכנת.
.2.2המועד האחרון להגשת ההצעות יהיה ביום  26.1.2021לא יאוחר מהשעה  12:00בצהריים
באמצעות המערכת הממוכנת בלבד.

 .3הערות כלליות

 .3.1מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.
.3.2תשומת לב לשיטת הבחירה בהצעה הזוכה במכרז ,כמפורט בסעיף  16לחוברת ההזמנה
להציע הצעות.
.3.3האמור במודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז
ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי
המכרז ,יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.
.3.4למוריה שמורה הזכות להבהיר ,לשנות ,לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה וזאת
בכפוף לתנאים המפורטים בהזמנה.
.3.5בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,למוריה שמורה הזכות לנהל משא ומתן עם המתמודדים
במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות ,או להחליט שלא לנהל משא ומתן כאמור ,הכל על
פי שיקול דעתה ובכפוף לכל דין.
.3.6דמי רכישת מסמכי המכרז לא יוחזרו .למציעים לא תהיה עילת תביעה כנגד החברה בגין
ביטול המכרז ו/או עיכובו ו/או אי חתימה על חוזים בשל חוסר תקציב.

בכבוד רב,
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

