
 בע"מ מי רמת גן

מי רמת  –להקמת מערך מחשוב ותקשורת עבור תאגיד המים והביוב  12-1103124מכרז פומבי מספר 

 גן בע"מ )להלן: "המכרז"(.

 
"( מזמין המזמין, תאגיד המים וביוב של עיריית רמת גן )להלן: "514801547מי רמת גן בע"מ ח.פ. 

 אשר תכלול:  מחשוב ותקשורתבזאת מציעים ליתן הצעות מחיר עבור הקמת מערך 

 

 הקמת מערכי מחשוב ותקשורת עבור המזמין.  (א)

 אספקת והתקנת ציוד החומרה בהתאם למפרט הדרישות המצורף בהמשך.  (ב)

 הגירת המידע הנדרש לצורך פעילות התאגיד ממערכות הקיימות בעריית רמת גן. (ג)

ונעים, לציוד היקפי  מתן אחריות ותחזוקה שוטפת, לרבות טיפול בתקלות וביצוע טיפולים מ (ד)

 ולשרתים ולכל סוגי ציוד המחשוב שיסופק במסגרת התקשרות זאת.

 השרות יינתן באתר תאגיד מי רמת גן ובאתרים נוספים בהם פרוסה תשתית התאגיד. (ה)

  

  rg.co.il  -http://www.mei  - מתפרסמת באתר האינטרנט של המזמין  הודעה בדבר המכרז

 ".בחוצץ "מכרזים

 
, במשרד עורכי 17:00-ל 09:00בין השעות  03.07.2013ניתן לרכוש החל  מיום  מסמכי המכרזאת 

"(, תמורת כצנלסון להב, עורכי דין, תל אביב )להלן: "53הדין כצנלסון, להב רחוב שד' רוטשילד 

 ש"ח כולל מע"מ, בשיק לפקודת מי רמת גן בע"מ. סכום זה לא יוחזר.  100תשלום של 

 
 להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות להלן: רשאים

 

 המציע רכש את מסמכי המכרז אצל כצנלסון להב עורכי דין. .א

המציע נדרש להיות עסק הפועל כתאגיד הרשום ברשם החברות ולצרף אישור מאת רשם  .ב

 החברות. 

 ₪.   35,000דין על סך להבטחת קיום הצעתו, המציע נדרש לצרף ערבות בנקאית כ .ג

 עריכת ביטוחים כאמור במסמכי המכרז.   .ד

המציע הינו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד, כי הוא מנהל  .ה

 ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.

ברצף עד למועד הגשת  שנים לפחות ( חמש6)על המציע להיות בעל ניסיון קודם ומוכח של  .ו

ההצעה, במתן שירותי תמיכה וייעוץ בתחומי מחשוב וטכנולוגיה לרבות באספקה, הטמעה 

וליווי, הפעלה ומתן שירותי תחזוקה של ציוד החומרה, ציוד היקפי לשרתים וכל סוגי ציוד 

  .המחשוב הנדרשים והמפורטים במפרט הדרישות הטכני



מרשויות מקומיות ו/או חברות ציבוריות, אשר  צותלכל הפחות שתי המלעל המציע להציג  .ז

יוכיחו את שביעות רצונן מביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא המכרז, שביצע עבורם 

 .המציע בשלוש השנים מתוך חמש השנים האחרונות

המציע יהיה בעל הסמכות בכירות בתחום אבטחת המידע. יינתן יתרון למציעים בעלי  .ח

 .PSIIC ,PSIC ,PCSIPהסמכת 

 . CCCהמציע יהיה בעל הסמכת ניהול פרויקטים בתוקף  .ט

המציע יהיה בעל הסמכות בכירות בתחום אבטחת המידע. יינתן יתרון למציעים בעלי  .י

 . PSIIC ,PSIC ,PCSIPהסמכת  

לפחות בשנה, ₪ מיליון  10למציע או לחברת האם של המציע מחזור כספי שנתי של מעל  .יא

 למכרז. המציע ידגים את רמת השותפות של כל יצרן. לכל אחת משלוש השנים שקדמו 

חודשים לפחות,  36תחזוקה שוטפת לתקופה של  הכוללתמתן אחריות על ציוד החומרה  .יב

  שנות אחריות לציוד. 5תינתן עדיפות למציע אשר יעניק 

 

להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי 

 35,000רת ובלתי תלויה על שמו, בהתאם לתנאיו המפורטים במסמכי המכרז, על סך של חוז

 יום, מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 90לתקופה של ₪, אלף(  שלושים וחמישה)במילים: 

 

תל אביב,  53ההצעות תוגשנה במסירה אישית במשרד כצנלסון, להב, עורכי דין, ברחוב רוטשילד 

"(. הצעה שתימסר לאחר מועד מועד ההגשה)להלן: " 21:11בשעה  25.11.3124וזאת עד ליום 

 ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים. 

 

 אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

 בכבוד רב       

 יו"ר דירקטוריון –צחי זליכה      

 מי רמת גן בע"מ     

 

 

 
 

 

 

 

 


