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כללי
 .1.1שירותי בריאות כללית (להלן "כללית") ,מבקשת לקבל הצעות לאספקה ,התקנה
ותחזוקה של תחנות עבודה (מחשבים נייחים ומחשבים ניידים) ,ושל מסכי מחשב.
 .1.2באמצעות המכרז תבחר כללית קבוצה של זוכים לכל סוג ציוד ,ומהם תרכוש
כללית את הציוד מעת לעת .אופן בחירת הזוכים ומספר הזוכים מפורטים בסעיף
 21במכרז.
 .1.3המחירים המבוקשים יכללו שלוש שנות אחריות לכל פריט ציוד.
 .1.4תוקף רשימת הזוכים יהיה לשנתיים עם אופציה של כללית להארכת תוקפה לשנה
שלישית נוספת.
 .1.5כללית תחתום עם כל זוכה על הסכם מסגרת אשר נוסחו מצורף כנספח למכרז.
 .1.6הרכש בפועל יתבצע מפעם לפעם בתהליך המפורט בסעיף  32בגוף המכרז ,וזאת
בהתאם לצורכי כללית ותוכנית עבודתה באותה עת .כללית אינה מתחייבת להזמין
מכל זוכה בהיקף רכש מינימאלי כלשהו.
 .1.7כללית אינה מתחייבת לרכוש ציוד בסדר חלוקה מסוים כלשהו בין הזוכים ,והיא
איננה מתחייבת להיקף מינימאלי כלשהו של רכש מכל אחד מהזוכים.
תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להגיש הצעות אך ורק מציעים אשר הם ,הצעתם וכל המוצרים המוצעים על ידם,
עומדים בכל תנאי הסף במצטבר המפורטים להלן .אי עמידה בתנאי מן התנאים תפסול
את ההצעה (ההצעה כולה או חלק ההצעה המתייחס לסוג ציוד מסוים  -לפי המקרה),
על הסף:
 2.1המציע הוא תאגיד הרשום כחברה אצל רשם החברות בישראל.
 2.2המציע הוא היצרן של כל המוצרים המוצעים על ידו ,או מפיץ מורשה בישראל של
היצרן ,או חברת בת של היצרן.
 2.3מחזור המכירות של המציע בארץ בתחום תחנות עבודה ומסכים עמד בכל אחת
מהשנים   2015 ,2014ו 2016 -על לפחות  10מיליון .₪
 2.4למציע מעבדת שירות עם מוקד טלפוני ולפחות  3טכנאים בעלי הסמכות מטעם
היצרן/ים שביכולתם לספק את שירותי ההתקנה והתחזוקה הנדרשים על פי
המכרז.
 2.5למוצרים המבוקשים במכרז המתייחסים לסל "נייחים" ו"ניידים" קיים אישור
שקיבל  היצרן מחברת מיקרוסופט על כך שהמוצר עומד בדרישות מערכות ההפעלה
כמפורט בסעיף  3.5בגוף המכרז.
    2.6למוצרים המבוקשים במכרז המתייחסים לסל "מסכים" – המציע יהיה רשאי
להציע רק את אותם הדגמים של המסכים אותם סיפק ללקוחותיו בישראל בהיקף
של לפחות  600יחידות בכל אחת מהשנים   2015,2016ו.2017 -
קבלת מסמכי המכרז
מסמכי המכרז ניתנים להפקה עצמית מתוך אתר האינטרנט של כללית במדור מכרזים
– מכרזי מחשוב בכתובת האתר .www.clalit.co.il
הגשת ההצעות
  4.1המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום  08/07/2018בשעה  .10:00כללית רשאית
לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות על פי שיקול דעתה.
  4.3להצעה יש לצרף אישורים ,הצהרות ומסמכים נוספים ,הכל כמפורט בסעיף  17בגוף
המכרז.
  4.4ההצעה תוכנס לתיבת המכרזים של כללית  -ברח' ארלוזורוב  101תל אביב ,קומה
( 4מול חדר .)424
שונות
 5.1המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז במלואם ,לרבות פרטי ותנאי ההסכם,
אופן הגשת ההצעות וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז .אין באמור במודעה זו כדי
למצות את תנאי המכרז אשר מפורטים בהרחבה במסמכי המכרז .במקרה של
סתירה בין האמור במודעה לבין האמור במסמכי המכרז – יגבר האמור במסמכי
המכרז.
 5.2לא יתקיים כנס ספקים אך יתאפשר הליך של שאלות ובקשת הבהרות כמתואר
בסעיף  11בגוף המכרז.
 5.3כללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 5.4כללית תהא רשאית לבטל מכרז זה או לצאת במכרז חדש ,וזאת על פי שיקול דעתה
הבלעדי וללא הנמקה .במקרה כאמור לא ישולם פיצוי כלשהו.
מודעה זו מתפרסמת גם באתר האינטרנט של כללית  -מדור מכרזים
WWW.CLALIT.CO.IL
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