מכרז פומבי מס' הס ' 14/2017
הודעה על פרסום מכרז לתחזוקת מערך מוצרי  CISCOקיימים ורכישת
מוצרים נוספים
אוניברסיטת תל אביב (להלן" :האוניברסיטה") מזמינה בזאת מציעים העומדים בדרישות המפורטות
במסמכי המכרז ובנספחיו להגיש הצעה למתן וביצוע השירותים המפורטים להלן.
השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד ואולם כל הנאמר במסמכי המכרז מתייחס לנשים ולגברים
כאחד.
 .1כללי ומהות ההתקשרות:
אוניברסיטת תל אביב מזמינה בזאת חברות העומדות בדרישות המפורטות להלן בסעיפי המרכז ,להגיש
הצעות לאספקת ציוד ,התקנה ,שירות תחזוקה ותמיכה (כמפורט בנספח ב') לתשתית מערך התקשרות
מתוצרת חברת  Cisco Systems, Inc.המותקן בכל אתרי האוניברסיטה ,והכל עפ"י ובהתאם למפורט
במסמכי מכרז זה לרבות בהסכם המצורף למכרז ,על נספחיו (להלן" :ההזמנה"" ,המכרז"" ,מסמכי
המכרז") .לצורך מכרז זה " "Ciscoפרושו.Cisco Systems, Inc. :
 .1.1כל המסמכים המצורפים למכרז זה ,לרבות קבצי  CSVשיועלו לאתר http://tenders.tau.ac.il
(להלן" :מסמכי המכרז") ,מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה.
 .1.2הסכם ההתקשרות שייחתם בין האוניברסיטה למציע הזוכה יכלול בין היתר:
 .1.2.1הסכם לרכישת מוצרים  -כולל את כלל מוצרי  Ciscoכפי שהם מופיעים במחירון Cisco
התקף בתקופת ההתקשרות ,וההתקשרות המוארכת במידה ותהא כזאת.
 .1.2.2הסכם לקבלת שרות אחזקה ותמיכה – כאשר עלות שירות אחזקה ,אחריות ותמיכה כפי
שמפורט במפרט הטכני רכישה ותחזוקה של ציוד  Ciscoנספח ב' וכן במסמכי המכרז יכללו
במחיר עלות הרכישה של מוצרי  .Ciscoהמציעים יקבלו את רשימת התכולה לתחזוקה
בקובץ  :CSVקובץ ציוד ליבה –  taucorefinal.csvוקובץ ציוד קצה – .tauedgefinal.csv
 .1.1הגשת ההצעה למכרז זה תכלול:
( )1כל מסמכי המכרז – במעטפה סגורה נפרדת מס' 1
( )2ההצעה הכספית על גבי "טופס הצעה כספית" נספח ד' – במעטפה סגורה נפרדת מס' .2
 .2מפרט הטכני  -השירות:
אספקת ציוד מתוצרת  Ciscoבלבד ,ואחזקת ציוד מתוצרת  Ciscoהמותקן בכל אתרי האוניברסיטה.
מורכב מ 5-חלקים:
 )1חלק א – מפרט שירות לביצוע רכישה לרבות SMARTNET ,CON
 )2חלק ב' – מפרט שירות לביצוע תחזוקה לרבות חלון קריאה וזמן תגובה
 )3חלק ג' – Professional Services
 )4חלק ד' – כתב כמויות לתחזוקה – רשימת ציוד  Ciscoהקיים באוניברסיטה (קבצי )CSV
 )5חלק ה' – הנחיות כלליות לרכישה ותחזוקה של ציוד .Cisco
נוסח זה הינו תמצית בלבד .הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז.
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 .1בחירת המציע הזוכה:
מכרז זה הינו מכרז פומבי הכולל בחינה דו שלבית:
 .1.1שלב א' – הגשת כל מסמכי המכרז ובדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף .רק מציעים אשר
הצעותיהם עמדו בכל תנאי הסף במצטבר יעברו לשלב ב.
 .1.2שלב ב' –בדיקת עמידת ההצעה בתנאי המכרז ,בדיקה איכותית של ההצעות ומתן ציון איכות
(מפורט בהרחבה בנספח א') .רק מציעים אשר עמדו בכל תנאי הסף ,ובנוסף עמדו בבדיקת האיכות
(כמפורט בנספח א') יהיו "קבוצת המציעים הסופית" ,ויעברו לשלב ג'.
 .1.1שלב ג' – בחינת ההצעות הכספיות למכרז לפי אחת החלופות הבאות :ביצוע הליך של תיחור
דינאמי כמפורט בנספח ג' (במידה שיוחלט על חלופה זו ,לא יעשה שימוש בהצעות הכספיות
שהוגשו על ידי המציעים למכרז והמעטפות המכילות את ההצעות הכספיות תשארנה סגורות
ותוחזרנה למציעים) או פתיחת ההצעות כספיות שהוגשו ע"י קבוצת המציעים הסופית לתיבת
המכרזים של האוניברסיטה במועד הגשת ההצעות למכרז.
הצעתם הכספית של המציעים מהווה  100%משיקלול ההצעה.
 .1.4שלב ד' – בחירת ההצעה הזוכה  -מציע אשר יימצא כבעל ההצעה הכשרה הנמוכה ביותר יוכרז
כזוכה ,בכפוף ליתר זכויות האוניברסיטה על פי מסמכי המכרז.
 .1.3במכרז זה יהיה זוכה אחד .האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל
הצעה שהיא ,והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה.
נוסח זה הינו תמצית בלבד .הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז.

 .4תקופת ההתקשרות:
 .4.1ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לתקופה של  5שנים ( 60חודשים) החל ממועד חתימת
האוניברסיטה על הסכם ההתקשרות (להלן" :תקופת ההתקשרות") .דוגמת הזמנת רכש מצורפת
כנספח ט"ו למכרז.
 .4.2לאוניברסיטה בלבד שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה בתקופה נוספת
של ( 36שלושים ושישה) חודשים או בתקופה בת מספר חודשים קטן יותר (להלן" :תקופת
ההתקשרות המוארכת").
 .4.1תקופת ההתקשרות המרבית האפשרית (כולל כל ההארכות) עם המציע הזוכה תהיה( 96 :תשעים
ושישה) חודשים.
 .4.4למרות האמור לעיל ובכל מקום אחר בהסכם זה ,שמורה לאוניברסיטה הזכות לסיים את ההתקשרות
ו/או את תקופת ההתקשרות המוארכת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בהודעה מראש ובכתב של 10
(שלושים) יום למציע הזוכה.
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 .3תנאי סף להשתתפות במכרז:
להלן מפורטים תנאי הסף ההכרחיים להשתתפות במכרז זה .על המציע לעמוד בעצמו בכל התנאים
במצטבר ,ולא באמצעות קבלן משנה ו/או אחר מטעמו .עמידת המציע בכל התנאים המפורטים להלן,
מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה.
מודגש כי לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר גורמים.
.3.1

תנאי סף כלליים:
 .3.1.1המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה (שאינו תאגיד) הרשום כדין בישראל.
 .3.1.2המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו .1976 -
 .3.1.1המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה
וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך מתן השירותים.
 .3.1.4כנגד המציע ומנהליו לא מתנהלות תביעות שעלולות לפגוע בתפקוד כל אחד מהם ככל
שהמציע יזכה במכרז ואף אחד מהם אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק.
 .3.1.3לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר
יכולתו של המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".

.3.2

תנאי סף מקצועיים:
 .3.2.1המציע עוסק במתן שירותי אחזקה ומכירת מוצרים של חברת  Ciscoומוכר ע"י  Ciscoנכון
למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז כ" -שותף זהב" ( )Gold Partnerמקומי בישראל.
(הכרה כשותף זהב עולמי ללא הכרה כשותף זהב מקומי בישראל לא תתקבל).
 .3.2.2החל מיום  1.1.2015ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,מכר המציע ציוד מתוצרת
 Ciscoוסיפק שירותי אחזקה לציוד כאמור (כולל תוכנה לרשת תקשורת מתוצרת ,Cisco
שירותי ניהול רשת תקשורתי ושירותי תמיכה מרחוק) ,וזאת באופן רציף ,ללקוחות
שקיימת להם רשת תקשורת אחת בעלת כל המאפיינים הבאים או מספר רשתות תקשורת
שלכל אחת מהן מאפיין אחד או יותר מהמאפיינים הבאים ,כך שהמציע יציג ניסיון בכל
אחד מהמאפיינים אלה:
)1
)2
)3
)4

רשת תקשורת שהינה בעלת ( 5,000חמשת אלפים) נקודות תקשורת אקטיביות לפחות.
רשת תקשורת בעלת שני מתגי ליבה מסדרות  6500או  6800בתצורת אל כשל.
רשת תקשורת שכוללת מתגי ( Cisco DATA CENTERמסדרת NEXUS 5000
ו/או .(NEXUS 7000
רשת תקשורת הכוללת תקשורת אלחוטית מבוססת בקרים של חברת  Ciscoולמעלה
מ 100 -משדרים.

 .3.2.1למציע ניסיון מוכח בכל אחת מהשנים  2015 ,2014ו 2016 -במכירת ציוד מתוצרת Cisco
ואספקת שירותי אחזקה לציוד כאמור לשני לקוחות לפחות ,שמתוכם לפחות לקוח אחד
הוא מוסד ציבורי (כגון :אוניברסיטה ,רשות מקומית ,משרד ממשלתי ,בית ספר ,צה"ל
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וכד') ,והיקף ההתקשרות עם כל לקוח עומד על לפחות ( 1,000,000מיליון) ( ₪לא כולל
מע"מ) לשנה (במחיר מחירון).
.3.1

לצורך עמידה בתנאים המקדמיים הנקובים בסעיפים  3.2.2ו 3.2.1 -לעיל יהיה המציע רשאי
להסתמך על ניסיון ו/או מחזור כספי ,לפי העניין ,שנצברו על ידי ישות משפטית ממנה רכש ו/או
קיבל המציע פעילות ,וזאת לרבות בדרך של מיזוג ו/או מיזוג סטטוטורי על פי הוראות חוק
החברות ,תשנ"ט  1999 -וכן לרבות בדרך של עסקת נכסים/פעילות (להלן" :התאגיד הנרכש").

.3.4

מובהר בזאת ,כי המציע נדרש לעמוד בכל תנאי הסף לכל אורך פרק הזמן המוגדר לתוקף הצעתו
של המציע וכן למשך כל תקופת ההתקשרות כולל תקופת ההתקשרות המוארכת במידה ותהא
כזאת.
נוסח זה הינו תמצית בלבד  .הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז.

 .6ההשתתפות במכרז והגשת ההצעה:
.6.1

ההשתתפות במכרז ללא תשלום.

.6.2

יש להדפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה ולהגיש על גביהם את
ההצעהhttp://tenders.tau.ac.il.

.6.1

אין לשנות את מסמכי המכרז.

.6.4

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה היטב כמפורט בסעיף  11למסמכי המכרז.

.6.3

את המעטפה יש להפקיד בתיבת המכרזים מס'  1במשרדי אוניברסיטת תל אביב( ,כניסה משער
 ,)14בניין לוגיסטיקה ובטחון ,קומה ג' ,חדר מס'  ,301בימי א-ה בין השעות  15:00 – 9:00ועד
למועד האחרון להגשת הצעות המצוין לעיל.
את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד ולא באמצעות הדואר!

.6.7

יש לוודא כי המעטפה הסגורה הוחתמה על ידי מזכירת היחידה בחותמת האוניברסיטה וצוינו
עליה תאריך ושעת הגשת ההצעה ,בטרם הפקדתה בתיבת המכרזים.

.6.6

 .7עיון במסמכי המכרז:
מסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון ללא תשלום באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה
 http://tenders.tau.ac.ilוהנוסח המופיע בו הוא הנוסח המחייב .מסמכי המכרז יועמדו לעיון במזכירות
יחידת ההספקה ,בניין לוגיסטיקה ובטחון ,קומה ג' ,חדר מס'  ,301אצל הגב' קלי שאלתיאל ,טל' לבירורים
 ,03-6408631קריית האוניברסיטה ,רמת אביב ,תל-אביב (כניסה משער  ,)14ובאתר האינטרנט למכרזים.
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 .8קבלת פרטים נוספים והליך הבהרות:
.8.1

הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל לפני הגשת ההצעה ,במענה לשאלות
שיועברו בקובץ  WORDבאמצעות דואר אלקטרוני בלבד ,שיישלח במקביל לשני נציגי
האוניברסיטה:
mosheit@tauex.tau.ac.il
מר משה איטח – אחראי צוות מכרזים  -דוא"ל
גב' לאה שכטמן  -רכזת מכרזים והסכמים  -דוא"ל shechtmanl@tauex.tau.ac.il

.8.2

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד ליום4.6.2017 :

.8.1

האוניברסיטה תפרסם באתר האינטרנט למכרזים  http://tenders.tau.ac.il. http://מענה
לשאלות ההבהרה עד ליום.18.6.2017 :

 .9המועד האחרון להגשת ההצעות:
.9.1

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  3.7.2017עד השעה  12:00בדיוק.

.9.2

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד למועד המצוין בסעיף  9.1לעיל לא תתקבל ולא תובא
לדיון.

 .10עדכון מועדים:
האוניברסיטה רשאית לעדכן ,לשנות ו/או לדחות את המועדים המפורטים בסעיפים  8ו 9 -לעיל עפ"י שיקול
דעתה הבלעדי ,והיא תפרסם על כך הודעה באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה
http://tenders.tau.ac.il.

 .11בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז ,יקבע הנוסח המופיע במסמכי
המכרז.

בברכה,
הרצל הדר
מזכיר וועדת מכרזים
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