
 

 

מכרז לרכישה, אספקה, התקנה, הפעלה ואחזקה של מערכות 
 בב"ס "מבואות הנגב"ומחשוב תקשורת 

 2ה//2017מכרז 
 

 תיקון בתנאי הסף
 

 הזמנה לקבלת הצעות
 

, אספקה, התקנה, לרכישה בזאת הצעות( מזמינה "המועצה"המועצה האזורית בני שמעון )להלן: 
, כמפורט במסמכי המכרז בב"ס "מבואות הנגב"ומחשוב מערכות תקשורת הפעלה ואחזקה של 

 (."השירותים"ו/או "טובין" )להלן: 
במשרדי המועצה האזורית בני שמעון בשעות  19/1/2017 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום

 אשר לא יוחזרו בשום מקרה.₪(   אלפיים ) ₪ 2000( בתמורה לסכום של 15:30-8:00העבודה )
עד  24/1/2017עד לא יאוחר מיום  נמרובסקי סבורילשאלות והבהרות בעניין המכרז ניתן לפנות ל

 .borisn@bns.org.ilבמייל  12:00השעה 

  נפגשים בכניסה לקיבוץ שובל.  0010:בשעה   1/2017/19סיור מציעים ייערך בתאריך 
 . השתתפות בסיור חובה

במכרז רשאים להשתתף רק מציעים שימלאו אחר כל התנאים המוקדמים ותנאי סף, כמפורט 
 במסמכי המכרז:

 המציע חברה רשומה בערבון מוגבל. .1

הכולל הסמכה של המציע לתכנון מערכות   9001ISOו/או  ISO 9002למציע תו תקן ישראלי  .2
 תקשורת )בתוקף(.

, התקנת, ה פרויקטים לפחות באספקתארבעבביצוע  2016 – 2014המציע בעל ניסיון בשנים  .3
מערכות תקשורת אקטיבית, פסיבית, מחשוב, טלוויזיה במעגל סגור, מערכות  הפעלת ואחזקת

, )להלן: "מערכות תקשורת"( עם מערכת מיגון באינטגרציה מלאה מו"ל שו"ב ובאינטגרציה
 לפחות. ₪( מיליון  שלושה)במילים:  3,000,000-כשכל אחד מהפרויקטים בהיקף של כ

)במילים: עשרה מיליון ₪  10,000,000המציע הוא בעל מחזור כספי שנתי בהיקף העולה על  .4
 בגין אספקת מערכות תקשורת.  2014-2016בכל שנה בין השנים ₪( 

בתוקף לכל הפחות ₪(, וחמישים אלף מאתיים) 250,000₪ערבות בנקאית אוטונומית בסך של  .5
 , בנוסח המצורף למסמכי המכרז;05/05/2017עד לתאריך  

למציע אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )תאגיד רשום, אכיפת ניהול חשבונות, תשלום  .6
, ועומדים בדרישות 1976 –, התשל"ו חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(

חוק זה בנוגע לשכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, בנוסח התצהירים כפי שמצורף 
  למסמכי המכרז;

 השתתפות בסיור מציעים. .7
לספק את המוצרים במחירי המכרז גם לתאגידים בשליטת המועצה או  יתחייבהזוכה / הספק 

 קרן בני שמעון וכו'(.החברה הכלכלית לבני שמעון, שהמועצה שותפה בהם )לרבות 

וינקוט באמצעים אחרים הנראים כל הטעון בדיקה , יבדוק את כל מסמכי המכרזהמציע יקרא את 
הטובין, איכותם  , התקנת, הפעלת ואחזקתאספקת רכישת, לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי

נדרשת ואת הקשיים  חזקתם, התקנתם, הפעלתם ואהטובין שאספקתםכמות את  ם,מהותו
ויכלול אותם במחירי הטובין  , התקנת, הפעלת ואחזקתבאספקת ברכישת, העלולים להתגלות

 היחידה.



 

 

מתן , הטובין , התקנת, הפעלת ואחזקתאספקתרכישת, אופן יתר התנאים להשתתפות במכרז, 
במכרז,  כההזולבין  ועצההתמורה ותנאי תשלומה, ויתר תנאי ההתקשרות בין המהשירותים, 

 מפורטים במסמכי המכרז.
 אין בפרסום המכרז משום התחייבות של המועצה להזמין את הטובין ו/או השירותים נשוא המכרז.

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא 
בכללותו וזאת על פי שיקול אל הפועל רק חלק מהטובין ו/או השירותים ו/או לבטל את המכרז 

 דעתה הבלעדי. המועצה תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה.
 

את ההצעות, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה 

בתיבת  12:00בשעה  05/02/2017בדואר( במשרדי המועצה, לא יאוחר מאשר עד ליום לא ידנית )
 .שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל הצעההמכרזים במועצה. 

 
האמור בהזמנה זו אינו ממצה את כל תנאי הסף ותנאי המכרז, המופיעים במלואם במסמכי המכרז 

בכל מקרה של סטייה או . ובמועד הגשת ההצעות המציע נדרש לעמוד בכל דרישות המכרז כלשונן
ברו התנאים והכללים אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יג

 .שבמסמכי המכרז

 ,בברכה

 סיגל מורן
 ראש המועצה האזורית בני שמעון

 
 

 


