המועצה להסדר ההימורים בספורט

הודעה על פרסום מכרז פומבי מספר  - 16/19מכרז מסגרת
להקמת בנק מציעים לציוד מחשבים וכן מכרז לבחירת ספק
לציוד משרדי
 .1המועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן“ :המועצה”) מודיעה בזאת על פרסום מכרז פומבי
לקבלת הצעות ליצירת מאגר של לפחות שלושה ספקים זוכים למחשבים ולציוד המחשבים של
המועצה וכן לקבלת הצעות לאספקת הציוד המשרדי (מדפסות ,פקסים ,מכונות צילום וטיונרים)
וכן שירות עבור הציוד המשרדי של המועצה .הנוסח המחייב של ההודעה הוא הנוסח שבשפה
העברית.
 .2מובהר ,כי המציעים רשאים להגיש הצעות במסגרת מכרז זה הן למתן כלל השירותים והן רק לציוד
משרדי או רק לציוד המחשוב .אין מניעה שמציע ייבחר כספק לכלל השירותים ,אך עליו להגיש
הצעה אחת בלבד לגבי כל שירות ,כמפורט בחוברת המכרז.
. 3למכרז זה רשאי להגיש הצעות אך ורק מציע העונה לכל דרישות הסף המפורטות בסעיף  3לחוברת
המכרז ,ובכללם ,בין היתר ,התנאים הבאים:
 3.1המציע רשום בכל רישום המתנהל על פי דין.
 3.2המציע הינו בעל ותק מוכח של לפחות  5שנים ברציפות עד למועד הגשת ההצעה למכרז במתן
השירותים.
 3.3למציע מחזור כספי שנתי ממוצע בשנים  2017עד ( 2019כולל) ,ללא מע”מ ,בסך של לפחות  1מיליון .₪
 3.4למציע היכולת לספק את המוצרים המפורטים בנספח הרלבנטי להצעתו.
 3.5למציע יכולת לספק שירות יום יומי לכל השירותים .המציע יצרף להצעתו את הסכם השירות שלו
( ,)SLAאשר יחייבו בכל תקופת ההתקשרות .מבלי לגרוע מהאמור ,מובהר כי זמני המינימום
הנדרשים על ידי המועצה הינם זמן הגעה של עד  24שעות מרגע קריאה.
 3.6כל מציע המשתתף במכרז נדרש לכלול בהצעתו את רשימת כל לקוחותיו בישראל שקיבלו ומקבלים
שירות דומה מהמציע בשנים  ,2019-2017אשר בבעלותם לפחות  100מחשבים (לגבי מכרז הציוד
המחשוב) ולפחות  100מדפסות ופקסים (לגבי מכרז הציוד המשרדי) ,כאשר המינימום הוא 3
לקוחות ,בצירוף מספרי טלפון של אנשי קשר אצל הלקוחות הנ”ל.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהפירוט המצוי בחוברת המכרז והמציעים מתבקשים לקרוא את
תנאי הסף המפורטים ביתר פירוט במסמכי המכרז.
 .4את חוברת המכרז במלואה ניתן לראות באתר האינטרנט של המועצה בכתובת
 WWW.WINNER.CO.ILוניתן להורידה מהאתר .באחריות המציעים לבדוק באופן שוטף את
ההודעות המתפרסמות באתר האינטרנט ,ככל שתהיינה.
 .5הבהרות ופרטים נוספים בקשר עם המכרז נשוא הודעה זו ,ניתן לקבל מאיש הקשר למכרז ,מר
ליאור מחלב ,בדואר אלקטרוני LIOR@WINNER.CO.IL :ובטלפון .03-9208713 :פניות לאיש
הקשר תתקבלנה עד לא יאוחר מיום  24בנובמבר  2019בשעה  .12:00לא יתקיים מפגש מציעים.
 .6את ההצעות למכרז יש להניח בתיבת המכרזים אשר בקומת הקרקע במשרדי המועצה ,עד
לא יאוחר מיום  8בדצמבר  2019בשעה .12:00
 .7המועצה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,תהיה רשאית לשנות כל מועד שנקבע במכרז.
 .8אין המועצה מתחייבת לקבל הצעה כלשהיא ,והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו
על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .9למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי ההוראות המחייבות לעניין המכרז נשוא הודעה זו ,הן ההוראות
הקבועות בחוברת המכרז בלבד ,והן גוברות על המידע המפורסם בהודעה זו.
 .10מסמכי המכרז נוקטים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים כאחד.
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