מכרז פומבי מספר 5/19
לאספקת שירותי מרכז תמיכה לציודי המחשוב והתקשורת ולמשתמשים בהם בתאגיד מי
שמש בע"מ
תאגיד מי שמש בע"מ מזמין בזאת הצעות לאספקת שירותי מרכז תמיכה לציודי המחשוב
והתקשורת ולמשתמשים בהם בתאגיד מי שמש בע"מ בהסכם מסגרת שנתי.
תנאי סף:
רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים/קבלנים העונים על כל הדרישות הבאות במצטבר:
מבלי לגרוע מכל תנאי סף המצוין באיזה מסעיפי המכרז ,מובהר כי רשאים להשתתף במכרז רק
יחידים ותאגידים העומדים ,בעת הגשת הצעתם ,בתנאי הסף שלהלן באופן מצטבר.
ואלו הם תנאי הסף:
 3.1על המציע להיות תושב ישראל או תאגיד רשום ומאוגד כדין בישראל.
 3.2על המציע להיות בעל ניסיון בכל אחת מהשנים  2017 ,2016ו 2018-באספקת שירותי מרכז
תמיכה לציוד מחשוב ותקשורת (כולל טלפוניה) ולמשתמשים בהם ,לפחות לשני ארגונים ,עם
לפחות ארבעים משתמשים כל אחד.
 3.3מצבת העובדים שהועסקה על ידי המציע ,בשנת  2018לא פחתה מ 4 -עובדים ומתוכם לפחות 3
עובדים בהיקף של משרה מלאה במתן העבודות והשירותים נשוא מכרז זה.
 3.4מציע המנהל פנקסים בהתאם לפקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף .על המציע לצרף
להצעתו אישור בר תוקף מפקיד שומה ו/או רואה חשבון בדבר ניהול ספרי חשבונות ופנקסים
ודיווחים לרשויות המס על הכנסות ועסקאות ,כנדרש על פי דין ,המעיד על עמידתו בתנאי זה.
 3.5על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית פיננסית אוטונומית ,על פי המפורט בסעיף  7.1להלן.
 3.6המציע או בעל זיקה אל המציע  -כהגדרתו בסעיף  2ב (א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו  ,1976 -לא הורשע בפסק דין חלוט ,עד למועד הגשת הצעתו במכרז ,ביותר משתי
עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –
( 1991להלן" :חוק עובדים זרים") ,או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – "( 1987להלן" :חוק
שכר מינימום") ,אשר נעברו אחרי יום  31באוקטובר  ,2002ואם הורשע ביותר משתי עבירות
כאמור לעיל – במועד הגשת הצעתו במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
על המציע לחתום על התצהיר המובא במסגרת מסמך ו' ,הנדרש באימות על ידי עורך דין,
להוכחת התקיימות תנאי זה.
 3.7על המציע להיות ישות משפטית אחת.
 3.8המציע השתתף במפגש המציעים.
למען הסר ספק ,מובהר ומודגש ,כי תנאי הסף המפורטים לעיל צריכים להתקיים במציע עצמו.
מציעים שלא יעמדו בכל דרישות הסף הנ"ל ,הצעתם תפסל על הסף ולא תובא לדיון.
 2.2מפגש מציעים
מפגש מציעים ייערך ביום רביעי  10באפריל  2019בשעה  .13:00המפגש יתקיים במשרדי התאגיד,
רחוב יגאל אלון  ,1מרכז ביג ,קומה  , 6בית שמש.
ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה .לא תתקבלנה הצעות מטעם מציעים אשר הם בעצמם
ו/או מי מטעמם לא נטלו חלק במפגש הקבלנים.

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מי שמש בכתובת.www.m-sms.co.il :
טלפון לפרטים.02-5454230 :
המועד האחרון להגשה (אך ורק באמצעות הגשה ידנית במשרדי התאגיד):יום חמישי 18
באפריל  2019בשעה .12:00
בכבוד רב ובברכה,
ישעיהו ארנרייך
סגן ראש העיר ויו"ר תאגיד מי שמש

