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ההצעות במכרז, בכל התנאים  העומד, במועד הגשת  מציע  להשתתף במכרז זה  רשאי  
 המפורטים להלן: 

לתנאי    אלא)  הגדרות ביחס  הן  יחולו  להלן  שיובאו  ההגדרות  אחרת,  במפורש  נאמר  והן  אם  הסף 
 (:להלן  13.2סעיף    -ביחס לקריטריונים לבחירת המציע הזוכה

יעוץ פיקוח"  ניהול  ו/או  "שירותי  לפחות   –  ו/או  שיכללו  המיפוי    נדרש  מזמין    צרכיםואיפיון  של 
   . םיכתיבת מפרטים טכניו העבודה 

עבודה" מקומיות    -"מזמיני  הרשויות  רשויות  של  כלכליות  חברות  ו/או  עירוניים  תאגידים  ו/או 
ו/או מועצות    מוסדות להשכלה גבוההו/או    חברות ממשלתיותו/או    משרדי ממשלהו/או    המקומיות

 דתיות ו/או תאגידי מים וביוב. 

בישראל  תאגיד רשום כדין  מציע שהינו    -  משפטית אחת בלבד  אישיותתוגש על ידי  ההצעה   
 או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין. 

  (1נספח  )  על המציע לצרף להצעתו פרטים אודותיו, על פי הנוסח הרצ"ב למסמכי המכרז 
 . רשום כעוסק מורשה על פי דין המשתתף היותאישור מרשות המסים על ו

רשם   יבספרציע  תדפיס נתונים עדכני של המככל שההצעה מוגשת על ידי תאגיד יצורף גם  
 התאגידים הרלוונטי. 

הצעה משותפת  להגיש  מובהר בזאת, כי הצעה תוגש על ידי מציע אחד בלבד וכי לא ניתן  
 אחד גם באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת.  ליותר ממציע

השנים    על  המציע    2020,  2019,  2018במהלך  פיקוח  ו/או  ניהול  ו/או  יעוץ  שירותי  סיפק 
אספקה פרויקטים   ציוד   והתקנה שכללו  תוכנהשל  ו/או  היקפי  ציוד  ו/או    , מחשוב 

מע"מ(,    לפחות₪    10,000,000הוא  המצטבר  שהיקפם   ל)כולל  ניתנו  )חמישה(    5  -ואשר 
 מזמיני עבודה שונים, לפחות. 

לא יחשב כעמידה בתנאי הסף    -בלבדמתן שירותים כאמור באחת מבין השנים האמורות  
   האמור.

  -בפרויקטים שונים  ו מזמין עבודה  ככל שהמציע ביצע שירותי ניהול ו/או פיקוח עבור אות
 פעם אחת בלבד. אותו מזמין עבודה ספר י

עמידה   לצורך  כי  להציגמובהר  ניתן  זה  ו/או    בתנאי  או  הסתיימו  שפרויקטים  עבודות 
   .שהינם עדיין בביצוע וכן פרויקטים אשר בוצעו במסגרת מכרזי משכ"ל
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זה   בתנאי  עמידתו  הוכחת  להצעתו  לצורך  לצרף  המציע  המציעעל  של  לגבי  ,  הצהרה 
על  הפרויקטים ומזמיני העבודה להם סיפק המציע שירותי יעוץ ו/או ניהול ו/או פיקוח  

 .   (2למסמכי המכרז )נספח  פי הנוסח הרצ"ב 

 :(המוצעים"המפקחים " )להלן:  כמפורט להלן, )שלושה( יועצים 3 לפחות  למציע 

 אומורשה(  מובהר בזאת כי המפקחים המוצעים יכול שיהיו המציע )ככל שמדובר בעוסק  
עימו    המציעמי ש  או  המציעעובד שכיר של    אומנהל במציע    או  במציע  ףשות בהתקשרות 

 ם )פרי לנסר(. שירותיהלמתן 

או פיקוח  /ניהול וביעוץ ו/או  ניסיון שהינו בעל יועץ בתחום אבטחת מידע וסייבר  
( חמישה  לפחות  בתחום5על  שונים  פרויקטים  מערכות    (  של  והתקנה  אספקה 

אקדמאי בעל תואר  השכלה כמפורט להלן:  בעל  שהינו    כןו,  וסייבר  אבטחת מידע
המחשב   במדעי  מחשבים  אוראשון  אבטחת  שעבר    או  בהנדסת  בתחום  קורס 

או קורס במערכות מידע ממוחשבות בהיקף    שעות לפחות   150מידע בהיקף של  
בוגר יחידה    מגמת מחשבים/טכנולוגיה או הנדסאי בוגר    או  שעות לפחות  150של  

 . , תקשוב ויחידות מקבילות(8200בצה"ל )ממר"ם,  טכנולוגית 

ניהול  ביעוץ ו/או  ניסיון יועץ בתחום שרתים, אחסון ותשתיות מחשוב שהינו בעל   
( פרויקטים שונים בתחום אספקה והתקנה של  5או פיקוח על לפחות חמישה )/ו

אחסון פתרונות  ו/או  מחשובו/  שרתים  תשתיות  השכלה  שהינו    וכן  או  בעל 
אקדמאי בעל תואר ראשון במדעי המחשב או בהנדסת מחשבים  כמפורט להלן:  

של  או   בהיקף  ממוחשבות  מידע  מערכות  בתחום  לפחות   200קורס    או   שעות 
 . הנדסאי בוגר מגמת מחשבים/טכנולוגיה

אישי    ומחשוב  התקשוב  בתחום  ניסיון  יועץ  בעל  ונ  ו/או  ביעוץשהינו  או  / יהול 
אספקה והתקנה של ציוד   ( פרויקטים שונים בתחום5חמישה )  ל לפחותעפיקוח  

   .  מחשוב ו/או ציוד היקפי ו/או תוכנה

 עבור מזמין עבודה שונה.  נדרש שיהיה כל "פרויקט"  

יו  יכלול  "פרויקט"  כי  מניעה  המנויים  אין  התחומים  מבין  אחד  מתחום  תר 
ש  4.3.1-4.3.3בסעיפים   מניעה  אין  וכן  השירותים  מפקח  לעיל  את  יבצע  אחד 

     לעיל. 4.3.1-4.3.3ביותר מאחד התחומים המנויים בסעיפים  

השנים  נדרש ששירותי היעוץ ו/או הניהול ו/או הפיקוח האמורים ניתנו במהלך   
  –  בלבדכאמור באחת מבין השנים האמורות    . מתן שירותים2020  -ו  2019,  2018

 לא יחשב כעמידה בתנאי הסף האמור.  

להציג ניתן  זה  בתנאי  עמידה  לצורך  כי  המזמין  שפרויקטים    מובהר  אצל  השירותים 
 הסתיימו או שעדיין בביצוע וכולל פרויקטים אשר בוצעו במסגרת מכרזי משכ"ל. 

ע זה  בתנאי  עמידתו  הוכחת  המלצורך  להצעתו    ציעל  לגבי  לצרף  המציע  של  הצהרה 
למסמכי המכרז על פי הנוסח הרצ"ב  המפקחים המוצעים על ידו ופירוט הניסיון שלהם  

סעיפים  (,  3)נספח   לפי  מהמפקחים המוצעים  לכל אחד  גם   4.3.2  -ו  4.3.1וביחס  לצרף 
   .תעודות השכלה/הסמכה
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מציע שעוסק באספקה של ציוד מחשוב )גם אם בנוסף למתן שירותי יעוץ ו/או   -  הערה 
גוף אחר   ו/או באמצעות  ו/או פיקוח( בעצמו  זהות )מלאה או חלקית(  ר  שא ניהול  קיימת 

אותו המציע ושל  של    ו/או השותפים ו/או הבעלים ו/או נושאי המשרה  בין בעלי המניות
 רשאי להגיש הצעה למכרז זה.  אינו -גוף 

 


