
 
 

 
 תאגיד השידור הישראלי

 
 לאספקת מחשבים עבור תאגיד השידור הישראלי 5/2019מכרז פומבי מס' 

 
, מחשבי מיני, מחשבי ניידיםמחשבים ים נייחים, מחשב לאספקתהצעות  לקבלת פונהתאגיד השידור הישראלי  .1

 ., הכל בהתאם למפורט במכרזוציוד נלווה עריכה

 
 .בחירתו לפי, לאספקת כל סוגי המחשבים או חלקם הצעה להגיש רשאי מציע .2

 
ההצעות תיבחנה בנפרד ביחס לכל אחד מסוגי המחשבים. אין מניעה כי מציע אחד ייבחר לאספקת חלק מסוגי  .3

 המחשבים או כולם. 

 

תקופות נוספת,  2-חודשים, עם אופציה להארכת ההתקשרות ב 12תקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה תהא למשך  .4
 חודשים, בהתאם לקבוע בהסכם. 12שלא יעלו על 

 
 התנאים המפורטים להלן:  בכלמציעים העומדים במועד הגשת ההצעה במכרז רשאים להשתתף  .5

 
 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בישראל, שאינו תאגיד רשום. 5.1

 .1976-"והתשלעסקאות גופים ציבוריים, המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק  5.2

 
 תנאי סף לאספקת מחשבים ניידים, מחשבים נייחים או מחשבי מיני:

 , או מוקדם יותר.2014מחשבים משנת התקנה של ובעל ניסיון באספקה  המציע 5.3

 נספח א' למכרז. -ידי המציע עומדים בדרישות המפרט הטכני -המחשב/ים המוצע/ים על 5.4

ידי היצרן או יבואן מורשה למכירה ותחזוקת מוצריו בישראל. ככל שהמציע מוסמך -עלהמציע מוסמך  5.5
 מטעם יבואן מורשה עליו לצרף את אישור היצרן על היות היבואן מורשה מטעמו.

 מחשבים לפחות. 70,000, במצטבר, 2018-ו 2017היצרן ייצר תחת שם המותג המוצע, במהלך השנים  5.6

ייב לתת את מלוא הגיבוי למציע בארץ, להמשיך ולספק את השירותים, מורשה מתחהיבואן או ה היצרן 5.7
לספק חלקי חילוף ועדכוני תוכנה במהלך כל תקופת הרכש והשירות, ולסייע בשמירת הרציפות במתן 

יבואן או היהיה היצרן  –האחריות לציוד מתוצרתו. במקרה בו יבצר מהמציע להמשיך לתת את השירותים 
 בהעברת השירותים לספק חדש שיבחר.מורשה מחויב לסייע ה

לעיל, ככל שהמציע יציע מחשבים של יותר מיצרן אחד עליו לעמוד בתנאים  5.7 - 5.5לעניין סעיפים  5.8
 המפורטים לעיל ביחס לכל אחד מהיצרנים המוצעים.

 
 תנאי סף לאספקת מחשבי עריכה:

 מוקדם יותר., או 2014עמדות מחשב משנת התקנה של ובעל ניסיון באספקה  המציע 5.9

 נספח א' למכרז. -ידי המציע עומד בדרישות המפרט הטכני -מחשב העריכה המוצע על 5.10

 
 

 .www.kan.org.ilבכתובת   התאגידבאתר האינטרנט של  מפורסמיםהמלאים מסמכי המכרז  .6

 

באמצעות משלוח דואר אלקטרוני  בצהריים 12:00בשעה  10.1.2019עד בכתב לקבלת הבהרות לתאגיד ניתן לפנות  .7

אין התאגיד מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד  .ayelete@kan.org.il  כתובתלרכזת ועדת המכרזים, ב
יועלו במרוכז, ללא פירוט . שאלות ההבהרה ותשובות התאגיד, המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז, זה

 שם הפונה, לאתר האינטרנט של התאגיד בכתובת הנ"ל.

 

ה' בין -בין הימים א' במודיעין 44צלע ההר של התאגיד המצויה ברחוב יש להגיש לתיבת המכרזים  את ההצעה .8
הצעות שתוגשנה לאחר מועד  בצהריים.  12:00בשעה  920.1.201 עד לא יאוחר מיוםובכל יום  17:00 - 09:00השעות 

 .הידונתלא ו נהפסלתזה 

 

 .שהיא סיבה מכל זה מכרז לבטל, דעתו שיקול פי-על, רשאי יהיה התאגיד .9
 

http://www.kan.org.il/
mailto:ayelete@kan.org.il


 
 

 
מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז  .10

מובהר, כי חוסר לא ייחשב  במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר.
 סתירה.

 
 מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת. .11


