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לשירותי אחזקת מערכות מחשוב, תקשורת ארגונית ושירותי מוקד תמיכה  01/2018מכרז מס' 
 עבור חברת שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ טכנית

מתן לבזאת לקבל הצעות  מבקשת "(החברהחברת שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ )להלן: "
מוקד תמיכה, לרבות מתן שירותי  שירותי אחזקת מערכות המחשוב, התקשורת הארגונית ושירותי

במשרדי החברה,  תחזוקה שוטפת של חדרי השרתים, משתמשי ומחשבי החברה והציוד ההיקפי
 "(.העבודות)להלן: " ( ובאתריה השונים על פי הנחיית החברהDRבאתר הגיבוי החיצוני  )אתר 

, כאשר דשיםחו 24צו התחלת העבודה ולתקופה של ב שינקבמועד הלמן  – תקופת ההתקשרות
במהלך החודש הראשון להתקשרות יבצע המציע הזוכה יישור קו, הטמעת הדרישות ואחזקת מערך 

 (3) בשלושהחברה תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות, על פי שיקול דעתה, . המחשוב
 שנים. (5חמש )שנים נוספות, שנה בכל פעם או חלק ממנה, כך שסך תקופת ההתקשרות לא יעלה על 

 נאי סףת .1

 תנאיםכל הבמועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל אדם או גוף אשר רשאי להגיש הצעה 

 הבאים:

 הינו עוסק מורשה או תאגיד רשום כדין בישראל. המציע  .1.1

 (3שלושה )לכהגדרתו במכרז, וזאת מחשוב אחזקה של מערך שירותי בעצמו  סיפקהמציע  .1.2

 24וזאת במהלך , משתמשים ומעלה 25ם היו שבכל אחד מה ארגונים ו/או גופים לכל הפחות

  .01.01.2014 -חודשים רצופים לכל ארגון/גוף בנפרד שתחילתם לאחר ה

 5לפחות חודשים ברציפות )לכל עובד(  12מעביד לתקופה העולה על -ביחסי עובד המציע מעסיק .1.3

 עובדים בתחום המחשוב, ביניהם נכללים, לפחות: 

 VMWAREהסמכה למערכות וירטואליזציה )כדוגמת  מנהל פרויקטים שהינו בעל תעודת .1.3.1

VCP / VSphere). 

 .MCITP/MCSEעובדים לפחות בעלי תעודות הסמכה  שני .1.3.2

 (. CISSP, CISOעובד אחד לפחות בעל תעודת הסמכה באבטחת מידע )כדוגמת  .1.3.3

מובהר כי אין מניעה להצגת עובד אחד אשר יענה על מספר קריטריונים, ובלבד שסך העובדים 

 ום המחשוב אינו פחות מחמישה.בתח

 (3שלוש ) ש"ח )כולל מע"מ( במהלך 1,500,000לפחות של כספי מצטבר המציע הינו בעל מחזור  .1.4

 . 2016-ו 2015, 2014 – השנים האחרונות

תמיכה טכנית המאויש על ידי עובדים מטעמו בתחום המחשוב, אשר פעיל מוקד מפעיל  המציע .1.5

למען הסר . מערכת לניהול ולתיעוד קריאות שירות, ומופעלת בו בהמשךבשעות הפעילות כמוגדר 

 18:00 -בבוקר ועד ל 08:30בין השעות  -בימים א' עד ה' )כולל( ספק מובהר כי שעות הפעילות הנן 

 )כולל ימי חול המועד(. בערב

 המציע אינו תאגיד מפר חוק ואינו עומד בפני התראה קודם רישום -והמציע הינו תאגיד  במידה .1.6

 כתאגיד מפר חוק.

ובאתר  רמת השרון, 5ניתן לעיין במסמכי המכרז בלא תשלום במשרדי החברה רחוב אוסישקין  .2
החל מיום יש לאסוף ממשרדי החברה סמכים את המwww.sharonim.org. האינטרנט של החברה 

 לא תתאפשר הגשת הצעה על גבי מסמכים שלא יימסרו על ידי החברה. .04.03.2018
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 -ה, שני ביום: השרון רמת', ב קומה, 5 אוסישקין' רח, החברה במשרדי יתקיים םמציעי סיור .3

 תנאי ומהווה, חובה הינה המציעים במפגש ההשתתפות כי מובהר. 14:00 בשעה 05.03.18
 .במכרז להשתתפות

 ,dana@sharonim.orgלמזכירת החברה למייל שכתובתו בכתב  שאלות ו/או בקשות ניתן להעביר .4
 .14:00בשעה  15.03.18ליום עד  וזאת

, את ההצעה .14:00שעה עד ה 09:00החל מהשעה  27.03.2018ביום המועד להגשת ההצעות הוא  .5
 בתיבת המכרזים במשרד החברהיש לשים במעטפה סגורה המיועדת לכך ולהגישה בשני העתקים, 

 להגשת ההצעות. האחרון הנקוב למועדעד  באופן ידני

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי והיא שומרת לעצמה את  .6
 הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי  .7
 ור במסמכי המכרז גובר על הוראות מודעה זו.המכרז, האמ

            מנכ"לית החברה -אילנה ניצן 
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