מכרז/חוזה מס' 418/91/17
למתן שירותי מחשוב ומערכות מידע לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ("החברה") מזמינה בזה הצעות להתקשר עמה
בהסכם למתן שירותי מחשוב ומערכות מידע לחברה ,בין היתר ,באמצעות העמדת
שלושה בעלי תפקידים (מנהל הפרויקט ,יועץ המחשוב והאחראי על אבטחת המידע),
כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז.
תקופת ההתקשרות היא ל  5 -שנים ,כאשר לחברה זכות להאריך את תקופת
ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת.
דרישות הסף במכרז  -רשאי להגיש הצעה במכרז רק מציע העונה על כל הדרישות
המצטברות שלהלן:
•המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל או אדם הרשום כעוסק מורשה כדין בישראל.
•המציע עסק בפועל ,במשך  3שנים רצופות לפחות ,במהלך התקופה שתחילתה
מיום  1.7.2012ועד למועד הגשת ההצעות במכרז ,בתחום מתן שירותי מערכות
מידע ומחשוב (חומרה ותוכנה) כתחום עיסוק עיקרי ,ובמסגרת זו סיפק גם שירותי
הטמעת מערכות מידע ומחשוב ,סייע בקבלת החלטות בתחום מערכות מידע
ומחשוב ותמך טכנית במשתמשים ,וזאת ללפחות  5גופים המעסיקים  30עובדים
לפחות כל אחד.
•למציע יש יכולת ליתן שירותי  Help Deskשיספקו מענה ,תמיכה טכנית וטיפול
בתקלות (באמצעות איש מחשבים שיגיע פיסית למשרדי המזמין וכן באמצעות
טיפול מרחוק ,לפי הצורך והעניין) ,באופן רציף ,למשתמשי מחשב בגוף המעסיק
 30עובדים לפחות.
•למציע מחזור הכנסות מצטבר של  ₪ 1,200,000בשלוש השנים האחרונות
( ,)2016 – 2014ולא פחות מ ₪ 400,000-בכל אחת מהשנים הנ"ל ,ממתן שירותי
מחשוב בלבד.
•מנהל הפרויקט מטעם המציע הוא בעל ניסיון של  5שנים לפחות ,החל מיום
 1.7.2012ועד למועד הגשת ההצעה במכרז ,בעבודה מול לפחות  3גופים המעסיקים
 30עובדים לפחות כל אחד בתחום תשתיות המחשוב ומערכות מידע ובמסגרת זו
הוא סייע בבחירת כלי תוכנה וחומרה.
•יועץ המחשוב מטעם המציע הוא בעל ניסיון של  5שנים לפחות ,החל מיום
 1.7.2010ועד למועד הגשת ההצעות במכרז ,בליווי של לפחות גוף אחד המעסיק
 30עובדים לפחות בפרויקטים של אחזקת מחשבים ,רשתות תקשורת ,גיבוי וטיפול
בתקלות.
•האחראי על אבטחת המידע מטעם המציע הוא בעל ניסיון של  5שנים לפחות,
החל מיום  1.7.2012ועד למועד הגשת ההצעות במכרז ,במתן שירותים בתחום
אבטחת המידע לפחות ל –  3גופים המעסיקים לפחות  30עובדים כל אחד.
•המציע עומד בכל הדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ;1976 -
המציע צירף להצעתו כתב ערבות לקיום ההצעה בסכום של  ;₪ 15,000 -המציע
וכל אחד משלושת בעלי התפקידים המוצעים מטעמו חתמו על התחייבות לשמירה
על סודיות והעדר ניגוד עניינים.
מפגש מציעים (ההשתתפות היא רשות ולא חובה) יתקיים ביום 14.11.2017
בשעה  14:00במשרדי החברה ברח' יגאל-אלון  65תל-אביב ,קומה .7
ניתן להפנות לחברה שאלות הבהרה לחברה עד ליום  21.11.2017בשעה .16:00
השאלות יישלחו בכתב ,בהתאם להוראות שבמסמכי המכרז.
הגשת ההצעות תיעשה ,במסירה אישית בלבד ,במשרדי החברה ,בהתאם להוראות
שבמסמכי המכרז ,ביום  14.12.2017בלבד ,החל מהשעה  09:00ועד לא יאוחר
מהשעה .16:00
מסמכי המכרז המלאים מופיעים באתר האינטרנט של החברה בכתובת:
 /www.hozeisrael.co.ilתחת הלשונית "מכרזים" וניתנים להורדה ולהדפסה ללא תשלום.
התנאים בפרסום זה הם תמציתיים .מסמכי המכרז המלאים כוללים תיאור מפורט של
העבודות ,התנאים המלאים להשתתפות במכרז ותנאי ההתקשרות עם המציע הזוכה
במכרז .במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז ,יגבר האמור
במסמכי המכרז.
דן שנבך ,מנכ"ל
כביש חוצה ישראל בע"מ
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