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מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי להגשת
הצעות לאספקת והתקנת מערכת אכסון ושרתים ומתן שירותי תחזוקה למשך תקופת האחריות
 .1מהות ההתקשרות :מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר (להלן – "המזמינה")
מתעתדת לבצע ארגון מחדש של מערכי האחסון והגיבוי אצלה באופן של אספקת והטמעת
שרתים ,מערך אחסון מידע ורישוי (להלן" :המערכת") כולל מתן אחריות למשך  3שנים ,עם
אופציה להארכת ההתקשרות לארבע שנים או חמש שנים ,על פי בחירת המזמין ,ממועד השלמת
התקנת המערכת  ,תוך שילובה עם יתר מערכות ותשתיות המחשוב הקיימות במכללה כמפורט
במסמכי הזמנה זו ובפרט במפרט הטכני המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז.
 .2על המציעים להגיש תוכנית אשר תיתן מענה לצורכי המכללה כמפורט בנספח א' למסמכי המכרז.
כאמור בסעיף  5שלהלן ,יהיה שלב מקצועי "בחינת התאמה למפרט") לבחינת ההצעות ובמסגרתו
הצעות שיקבלו ניקוד הנמוך מניקוד המינימום – יפסלו.
 .3עיון במסמכי המכרז :החל ממועד פרסום המכרז ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז באתר
האינטרנט של המזמינה שכתובתו.https://www.herzog.ac.il :

 .4שאלות או בקשות להבהרות של המציעים ,בקשר לסעיפים במסמכי המכרז יש להפנות בכתב
לנציג המזמינה באמצעות מייל meirsh@herzog.ac.il -לא יאוחר מיום  31ביולי  2019בשעה
 .12:00התשובות יופצו באמצעות מייל לכל המשתתפים.
 .5תנאי סף להגשת הצעות:
רק מציע שימלא אחר כל תנאי הסף שלהלן ,באופן מצטבר ,רשאי להגיש את הצעתו:
א .המציע בעל אישורים תקפים למועד הגשת ההצעה הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו.1976-
ב .המציע ו/או מנהליו ו/או בעליו ו/או עובדיו ,הינו/ם בעלי כל האישורים הבאים במצטבר:
 .1בעל סיווג  Partner GOLDלפי סוג הפתרון המוצע;
 VMware Solution provider .2או אישור מקביל לפי סוג הפתרון המוצע;
 .3אישור מקביל של מערכת האכסון המוצעת.
ג .המציע ו/או מנהליו ו/או בעליו ,הינו/ם בעל ניסיון מוכח באספקת והטמעת מערכת מרכזית
לאחסון מידע ,אצל לפחות שלושה גופים שונים ,במהלך שנת  2017ו/או .2018
ד .האדם שהמציע מייעד לניהול השירותים עבור המכללה (להלן" :מנהל פרויקט") הינו בעל
ניסיון במהלך השנים  2016-2018בלפחות שלושה פרויקטים של אספקת והטמעת שרתים,
מערך אחסון מידע ורישוי.
מובהר כי החלפת מנהל הפרויקט תהיה בכפוף לאישור בכתב ומראש של המזמינה.
הוכחת תנאי הסף תעשה בהתאם לקבוע במסמכי המכרז.
 .6ניהול הליך תחרותי נוסף  -המזמינה תהא רשאית ,אך אינה חייבת ,להכריז על ההצעה אשר
תקבל את מירב הנקודות בסיכום של ניקוד האיכות וניקוד הצעת המחיר וניקוד טיב התוכניות

המוצעות כהצעה זוכה ,וכן היא רשאית ,אך לא חייבת ,להחליט על קיום הליך תחרותי נוסף
כאמור בהזמנה למכרז.
 .7אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע מזכותה של המכללה לבטל המכרז על פי שיקול דעתה ועל
פי כל דין.
 .8את ההצעה ,ביחד עם כלל מסמכי המכרז נספחיהם ויתר המסמכים אותם יש לצרף להצעה,
כשהם חתומים בחותמת המציע בכל עמוד ועמוד ,יש להכניס בתוך מעטפה שעליה יירשם "מכרז
פומבי לאספקת והטמעת שרתים ,מערך אחסון מידע ורישוי " ללא ציון סימני זיהוי של המציע.
על המציע להפקיד את המעטפה בתיבת המכרזים שנמצאת במשרד המכללה בירושלים רח' קינג
ג'ורג'  ,58כשהיא סגורה וחתומה ,ללא זיהוי שמי ,לא יאוחר מיום  31.7.2019בשעה  .12:00לא
ניתן יהיה לקבל את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.
בכבוד רב,
מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר

