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מכרז זה הוא בן שלושה פרקים. בכל אחד מהפרקים רשאים להשתתף גופים שעומדים, במועד  
 הגשת ההצעות, בתנאי הסף המפורטים להלן עבור אותו פרק. 

משתתף רשאי להגיש הצעה לפרק אחד או יותר מבין הפרקים שבמכרז, לפי בחירתו אולם משתתף 
 להלן(.  11.11אשר נקבע כזוכה בפרק א' לא יקבע כזוכה בפרק ב' )בכפוף לאמור בסעיף 

  להלן התנאים להשתתפות במכרז:

 מחשבים וציוד היקפי בהיקף של מעל -ITשירותי -לפרק א' רשאים להגיש הצעה  

משתתפים העומדים,  (על בסיס המחירים שבמחירון המצורף למכרזש"ח ) 50,000
 :  במועד הגשת ההצעות למכרז, בתנאים המצטברים שלהלן 

 משתתף הינו תאגיד רשום כדין בישראל.  

לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו את 
 להלן.  4המסמכים המפורטים בסעיף 

למשתתף )בעצמו ו/או באמצעות חברת בת של המשתתף, כהגדרתו של מונח זה  
להלן( הכנסות מאספקה והתקנה של חומרה וממתן שירותי תחזוקה,  2.5בסעיף 

₪(, )מאה מיליון ₪  100,000,000תמיכה ואינטגרציה בהיקף כולל של לפחות 
, החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז 24כולל מע"מ, במהלך 

 . במצטבר

המשתתף יחשב כמי שקיים את התנאי האמור בסעיף זה אם יוכיח היקף 
הכנסות מהשירותים ובהיקף המפורט לעיל וזאת בהתבסס גם על פעילות 
והכנסות בתחומים ובהיקף המתואר של חברה אחות / חברות אחיות של 
המשתתף )כהגדרתו של מונח זה להלן( וזאת בתנאי שלמשתתף בעצמו, היקף 

)חמישים ₪  50,000,000הכנסות מהשירותים הנדרשים בהיקף של לפחות 
החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעות  24כולל מע"מ, במהלך ₪(, מיליון 

 למכרז, במצטבר.  

 –חברה, אשר בעל השליטה בה ובמשתתף  –" לעניין זה משמע חברה אחות"
 זהה. 

)חמישים אחוז( או יותר   50% -מי שמחזיק ב –" לעניין זה משמע בעל שליטה"
בחמישים אחוז או יותר  וגםמן הערך הנקוב של הון המניות המוצא בתאגיד 

שהינו רשאי למנות מחצית או יותר מהמנהלים  וגםמכוח ההצבעה בתאגיד 
 בתאגיד. 
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יפרט זאת המשתתף  –התקיים התנאי האמור באמצעות חברה אחות כאמור 
  : שלהלן להצעתו גם את המסמכיםבהצעתו וכן יצרף 

את כל המסמכים הנדרשים להוכחת קיומו של התנאי בהתייחס  
 לחברה האחות.

העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת ההתאגדות של  
 החברה  האחות.  

 תדפיס נתונים עדכני של החברה האחות בספרי רשם החברות.  

שפטיים בין המפרט את היחסים המאו עו"ד אישור רו"ח  
ואת התקיימות איזה מבין  המשתתף לבין החברה האחות האמורה

התנאים שבהגדרת "חברה אחות" דלעיל ביחסים שבין שתי 
מובהר כי הנוסח של האישור בדבר היחסים  החברות האמורות.

המשפטיים בין המשתתף לבין חברת האחות/חברת הבת יערך על 
 ידי עו"ד או רו"ח מטעם המשתתף. 

קרה, ההצעה תוגש ע"י המשתתף בלבד )לרבות במקרה, אשר בו מתקיים בכל מ
 תנאי הסף האמור באמצעות חברות אחיות של המשתתף(. 

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של 
בדבר היקף ההכנסות, כאמור בנוסח המצ"ב  מקורהמשתתף ואישור רו"ח 

 (.1)נספח 

באמצעות חברת בת של המשתתף, כהגדרתו של מונח זה  המשתתף )בעצמו ו/או 
שירותי אינטגרציה בין הרכיבים  כולללהלן( סיפק והתקין חומרה ) 2.5בסעיף 

 7לקוחות לפחות, מהם  15 -השונים( וכן העניק שירותי תחזוקה ותמיכה ל
 -ו 2018לקוחות לפחות במגזר הציבורי / במגזר החינוך, בכל אחת מהשנים 

)כולל מע"מ( לפחות, לכל לקוח, בכל אחת ₪  100,000יקף כספי של *, בה2019
 מהשנים האמורות. 

ובלבד שהוענקו  2019 -ו 2018* ניתן לפרט את אותם לקוחות בכל אחת מהשנים 
 להם שירותים כנדרש לעיל בכל אחת מאותן שנים. 

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של 
אישור רו"ח מקור בדבר מספר הלקוחות, סוג השירותים וההיקף המשתתף ו

 (. 2הכספי שסופקו להם בטבלאות בנוסח המצ"ב )נספח 

 למלא אותן בכתב יד. ולאיש למלא את הטבלאות על גבי עותק מודפס וחתום 

המשתתף )בעצמו ו/או באמצעות חברת בת של המשתתף, כהגדרתו של מונח זה  
 36מצעות קבלן משנה מטעמו( סיפק והתקין במהלך להלן ו/או בא 2.5בסעיף 

)שלושים ושישה( החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות 
 מחשבים )ניידים או נייחים(, לפחות, במצטבר.  30,000  למכרז

הצהרה בדבר מתן על המשתתף לצרף להצעתו לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה 
 (.3השירותים בתקופה ובהיקף האמור לעיל, בנוסח המצ"ב )נספח 
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המשתתף )בעצמו ו/או באמצעות חברת בת שלו, כהגדרתו של מונח זה בסעיף  
להלן(, הינו בעל אישור ו/או תעודה מאת היצרן/נים של המחשבים )הנייחים  2.5

 כור ציוד של אותו יצרן. .והניידים( המוצעים על ידו, המעידים כי הוא רשאי למ

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור מודפס 
וחתום מאת כל אחד מהיצרנים של המחשבים )הנייחים והניידים( המוצעים 

 ידו במסגרת מכרז זה. -על

 . ISO 9001:2015למשתתף אישור תקף על עמידה בדרישות תקן איכות, תקן  

על המשתתף לצרף להצעתו למכרז מקור או  תו בתנאי זהלצורך הוכחת עמיד
 העתק מאושר ע"י עו"ד כ"העתק נאמן למקור" של האישור. 

במקרה אשר בו משתתף במכרז מסתמך על פעילות של גוף אחר )חברת בת,  
חברה אחות או קבלן משנה של המשתתף( לצורך עמידה בתנאי מתנאי הסף 

לעיל, אזי  2.1.2-2.1.5וראות סעיפים שנקבעו להגשת הצעה למכרז, בהתאם לה
הזיהוי של אותו גוף וכן אותו  על המשתתף לציין זאת במפורש ולפרט את פרטי 

גוף )חברת הבת, החברה האחות או קבלן המשנה, לפי העניין( איננו רשאי להגיש 
 למכרז הצעה נפרדת מטעמו.

 2.1.2סעיף : אם משתתף מוכיח עמידה בדרישת היקף ההכנסות הנקוב בלדוגמא
אזי,  –לעיל בהתבסס גם על היקף ההכנסות של חברת בת או חברת אחות שלו 

חברת הבת או החברה האחות, לפי העניין, לא רשאיות להגיש הצעה נפרדת 
 למכרז.

 50,000מחשבים וציוד היקפי בהיקף של עד -ITשירותי  -רשאים להגיש הצעה לפרק ב'  

משתתפים העומדים, במועד הגשת  (המצורף למכרזעל בסיס המחירים שבמחירון ש"ח )
 ההצעות למכרז, בתנאים המצטברים שלהלן:  

למשתתף הכנסות מאספקה והתקנה של חומרה וממתן שירותי תחזוקה בהיקף  
ש"ח )חמשה עשרה מיליון ש"ח(, כולל מע"מ,  15,000,000כולל של לפחות 

 .במצטברהחודשים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז,  24במהלך 

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של 
בדבר היקף ההכנסות כאמור, בנוסח המצ"ב  מקורהמשתתף ואישור רו"ח 

 (.4)נספח 

 15 -המשתתף סיפק והתקין חומרה וכן העניק שירותי תחזוקה ותמיכה ל 
כרז החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעות למ 24לקוחות לפחות במהלך 

 )כולל מע"מ( לפחות לכל לקוח.   ₪  50,000בהיקף כספי של 

צורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של 
המשתתף ואישור רו"ח מקור בדבר מספר הלקוחות, סוג השירותים וההיקף 

 (.2הכספי שסופקו להם בטבלאות בנוסח המצ"ב )נספח 

 למלא אותן בכתב יד. ולאמודפס וחתום  יש למלא את הטבלאות על גבי עותק

)שלושים ושישה( החודשים האחרונים  36המשתתף סיפק והתקין במהלך  
מחשבים )ניידים ו/או  5,000שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 
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נייחים(, לפחות, במצטבר, אשר נרכשו מנציג מורשה ו/או בעל הסמכה 
 המחשבים האמורים.  מהיצרן/נים או נציגו/ם הרשמי בארץ של

הצהרה בדבר מתן על המשתתף לצרף להצעתו לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה 
אישור  וכן( 5השירותים בתקופה ובהיקף האמור לעיל, בנוסח המצ"ב )נספח 

מודפס וחתום של נציג מורשה ו/או בעל הסמכה מהיצרן/נים או נציגו/ם 
 הרשמי בארץ כי המחשבים נרכשו מגורם זה. 

משתתפים העומדים,  פתרונות אבטחת מידע וסייבר -לפרק ג'ם להגיש הצעה רשאי 
 במועד הגשת ההצעות למכרז, בתנאים המצטברים שלהלן:  

 המשתתף הינו תאגיד רשום כדין בישראל.  

לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו את 
 להלן.  4המסמכים המפורטים בסעיף 

עצמו ו/או באמצעות חברת בת של המשתתף, כהגדרתו של מונח זה למשתתף )ב 
להלן( הכנסות מאספקה, התקנה ותחזוקה של מוצרי אבטחת מידע  2.5בסעיף 

 -ו 2018כולל מע"מ בכל אחת מהשנים ₪,  5,000,000וסייבר בהיקף של לפחות 
2019 . 

המשתתף יחשב כמי שקיים את התנאי האמור בסעיף זה אם יוכיח היקף 
הכנסות מהשירותים ובהיקף המפורט לעיל וזאת בהתבסס גם על פעילות 
והכנסות בתחומים ובהיקף המתואר של חברה אחות / חברות אחיות של 
המשתתף )כהגדרתו של מונח זה להלן( וזאת בתנאי שלמשתתף בעצמו, היקף 

כולל מע"מ, בכל ₪,  2,500,000הכנסות מהשירותים הנדרשים בהיקף של לפחות 
 .  2019 -ו  2018מהשנים  אחת

 –חברה, אשר בעל השליטה בה ובמשתתף  –" לעניין זה משמע חברה אחות"
 זהה. 

)חמישים אחוז( או יותר   50% -מי שמחזיק ב –" לעניין זה משמע בעל שליטה"
בחמישים אחוז או יותר  וגםמן הערך הנקוב של הון המניות המוצא בתאגיד 

שהינו רשאי למנות מחצית או יותר מהמנהלים  וגםמכוח ההצבעה בתאגיד 
 בתאגיד. 

יפרט זאת המשתתף  –התקיים התנאי האמור באמצעות חברה אחות כאמור 
  בהצעתו וכן יצרף להצעתו גם את המסמכים שלהלן: 

את כל המסמכים הנדרשים להוכחת קיומו של התנאי בהתייחס  
 לחברה האחות.

של תעודת ההתאגדות של העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור"  
 החברה  האחות.  

 תדפיס נתונים עדכני של החברה האחות בספרי רשם החברות.  

אישור רו"ח המפרט את היחסים המשפטיים בין המשתתף לבין  
ואת התקיימות איזה מבין התנאים  החברה האחות האמורה

שבהגדרת "חברה אחות" דלעיל ביחסים שבין שתי החברות 
גיש אישור כאמור מאת עו"ד או רו"ח. מובהר ניתן לה האמורות.
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כי הנוסח של האישור בדבר היחסים המשפטיים בין המשתתף 
לבין חברת האחות/חברת הבת יערך על ידי עו"ד או רו"ח מטעם 

 המשתתף. 

בכל מקרה, ההצעה תוגש ע"י המשתתף בלבד )לרבות במקרה, אשר בו מתקיים 
   ל המשתתף(. תנאי הסף האמור באמצעות חברות אחיות ש

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של 
בדבר היקף ההכנסות, כאמור בנוסח המצ"ב  מקורהמשתתף ואישור רו"ח 

 (.6)נספח 

משתתף )בעצמו ו/או באמצעות חברת בת שלו, כהגדרתו של מונח זה בסעיף ה 
של החומרה ו/או התוכנה  להלן(, הינו בעל אישור ו/או תעודה מהיצרן/נים 2.5

המוצעות על ידו במסגרת פרק זה, המעידים כי הוא רשאי למכור חומרה/ תוכנה 
 של אותו יצרן. 

האישורים האמורים נדרשים לגבי כל המק"טים המפורטים במחירון פרק ג', 
 123044)הקשחות(, מק"ט  123043למעט המק"טים שלהלן: מק"ט 

( וכן המק"טים שלגביהם מצוין במחירון siem/soc)שירות  123062)הקשחות(, 

 פרק ג' " לא לשקלול".

להצעתואישור מודפס על המשתתף לצרף לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה 
ידו בפרק -וחתום מאת כל אחד מהיצרנים של התוכנה/החומרה המוצעות על

 .זה, המעיד על עמידתו בתנאי זה

 . ISO 9001:2015על עמידה בדרישות תקן איכות, תקן  תקףלמשתתף אישור  

על  תקףלצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור 
 עמידתו בתנאי זה.

במקרה אשר בו משתתף במכרז מסתמך על פעילות של גוף אחר )חברת בת או  
 חברה אחות( לצורך עמידה בתנאי מתנאי הסף שנקבעו להגשת הצעה למכרז,

אזי על המשתתף לציין זאת  -לעיל  2.3.3 -ו 2.3.2בהתאם להוראות סעיפים 
במפורש ולפרט את פרטי הזיהוי של אותו גוף וכן אותו גוף )חברת הבת או 

 החברה האחות, לפי העניין( איננו רשאי להגיש הצעה נפרדת מטעמו לפרק ג'.

 2.3.2בסעיף  : אם משתתף מוכיח עמידה בדרישת היקף ההכנסות הנקובלדוגמא
אזי,  –לעיל בהתבסס גם על היקף ההכנסות של חברת בת או חברת אחות שלו 

חברת הבת או החברה האחות, לפי העניין, לא רשאיות להגיש הצעה נפרדת 
  לפרק ג'.

 הגשת ערבות -תנאי סף למשתתפים בשלושת הפרקים 

ל או על ידי חברת , אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראמקורלהצעה מצורפת ערבות  
לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי  ןרישיוביטוח ישראלית שברשותה 

 לפקודת החברה, בתוקף עד ליום , לבקשת המשתתף במכרז1981-הביטוח, התשמ"א
בדיוק, וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז, לפי נוסח הערבות המצ"ב  24.11.2020

 .(7נספח )

כי ערבות של חברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת מובהר בזאת 
 הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה.
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החברה תהיה רשאית לחלט את ערבות המכרז, כל אימת שהמשתתף לא יעמוד 
 בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו.

ל צילום או העתק או עותק של ערבות יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקב
 כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק /חברת הביטוח מוציא הערבות.

 : סכום הערבות

 ₪.  500,000משתתף המגיש הצעה לפרק א' בלבד : יגיש ערבות ע"ס 

 לכל מחוז. ₪  100,000משתתף המגיש הצעה לפרק ב' בלבד: יגיש ערבות ע"ס 

 ₪. 250,000ש הצעה לפרק ג' בלבד: יגיש ערבות ע"ס משתתף המגי

משתתף המגיש הצעה ליותר מפרק אחד, יצרף להצעתו ערבות בסך המתקבל מחיבור 
ובכל מקרה סכום הערבות הכולל  סכום הערבות הנדרש בכל פרק אליו הוא מגיש הצעה,

 . ₪ 750,000לא יעלה על 

בסעיפים  לפרק א'סף הנקובים ביחס כאמור לעיל, המשתתף יראה כמי שקיים את תנאי ה 
אספקה והתקנה, תחזוקה תמיכה  –)היקף נסיון קודם  2.1.3)היקף הכנסות(;  2.1.2

)הרשאה או  2.1.5; אספקה והתקנה של מחשבים( –)היקף נסיון קודם  2.1.4ואינטגרציה(;
יקף )ה 2.3.2בסעיפים  לפרק ג'הסמכה מאת היצרן( דלעיל ואת תנאי הסף הנקובים ביחס 

)הרשאה או הסמכה מאת היצרן(, גם אם "חברת/ות בת/נות" של  2.3.3הכנסות(; 
 המשתתף מקיימת/ות אחר התנאים האמורים באותם סעיפים. 

בחמישים אחוז או יותר מן חברה, אשר המשתתף מחזיק  –" לעניין זה משמע חברת בת"
הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או שהמשתתף רשאי 

 למנות מחצית או יותר מהמנהלים בה. 

 מובהר כי ניתן לקיים את תנאי הסף השונים האמורים לעיל באמצעות חברות בת שונות. 

וכן  זאת המשתתף בהצעתויפרט התקיים איזה מבין התנאים באמצעות חברת בת כאמור 
 גם את המסמכים שלהלן:  יצרף להצעתו

את כל המסמכים הנדרשים להוכחת קיומו של התנאי הרלוונטי בהתייחס  
 לחברת הבת הרלוונטית.

 העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת ההתאגדות של חברת הבת.   

 תדפיס נתונים עדכני של חברת הבת בספרי רשם החברות.  

ישור רו"ח או עו"ד המפרט את היחסים המשפטיים בין המשתתף לבין חברת א 
הבת האמורה ואת התקיימות איזה מבין התנאים שבהגדרת "חברת בת" דלעיל 

 ביחסים שבין שתי החברות האמורות. 

בכל מקרה, ההצעה תוגש ע"י המשתתף בלבד )לרבות במקרה, אשר בו מתקיימים חלק 
 באמצעות חברות בנות של המשתתף(.     מתנאי הסף, כאמור לעיל, 

כאמור לעיל המשתתף יראה כמי שקיים את תנאי הסף הנקובים ביחס לפרק א' בסעיפים  
אספקה והתקנה של מחשבים(; גם אם קבלן המשנה מטעם  -)היקף ניסיון קודם 2.1.4

 המשתתף מקיים אחר התנאים האמורים באותם הסעיפים.
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 הסף האמורים לעיל באמצעות קבלני משנה שונים. מובהר כי ניתן לקיים את תנאי

יפרט זאת המשתתף בהצעתו  –התקיים איזה מבין התנאים באמצעות קבלן משנה כאמור 
 וכן יצרף להצעתו את המסמכים שלהלן:

את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת קיומו של התנאי הרלוונטי בהתייחס  
 לקבלן המשנה.

 משמש כקבלן משנה של המשתתף. אישור של קבלן המשנה כי הוא 

הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והניסיון וכל המסמכים  
)או  והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד

באמצעות קבלן משנה או באמצעות חברת אחות או באמצעות חברת בת, ככל שהתנאי 
 מאפשר זאת(.

 


