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לכבוד
משתתפי כנס מציעים

הנדון :מכרז פומבי מס'  18-2015-18לשדרוג תקשורת במוסדות חינוך על-
יסודיים
בהמשך לפרסום מכרז פומבי מס'  18-2015-18על ידי עיריית הרצליה
)להלן" :העירייה"( ,הרינו מתכבדים להודיעכם כדלקמן:

המועד האחרון להגשת הצעות ידחה ליום שני ה 29.6.2015 -עד השעה
.12:00
לשימת לבכם ,לא חל שינוי בתאריך תוקף הערבות להצעה.

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .על המציע לצרפו למסמכי המכרז ,כאשר
הוא חתום בחתימת ידו ובחותמת תאגיד המציע כאות להסכמתו לתוכן המסמך.

בברכה
יהודית עוז
אגף תקשוב ומערכות מידע

עיריית הרצליה
מכרז פומבי מס' 18-2015-18
לשדרוג תקשורת במוסדות חינוך על-יסודיים
הודעה
 .1עיריית הרצליה )להלן" :העירייה"( מזמינה בזאת הצעות לשדרוג תקשורת במוסדות חינוך על-יסודיים,
הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.
 .2רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים אשר נכון למועד האחרון להגשת הצעות,
הצעותיהם עומדות בכל התנאים המוקדמים להגשת הצעות ,המפורטים להלן:
א .המציע הוא תאגיד רשום בישראל כדין.
ב .המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
ג.

המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו.1975-

ד .עמידה בהוראות ודרישות המפרט הטכני )מסמך א' להסכם(.
ה .המציע מורשה ובעל הסמכה טכנית ו\או ניסיון מוכח מטעם היצרנים ו/או היבואנים המורשים לספק
את ציוד התקשורת המוצע על-ידיו במכרז זה.
ו.

המציע בעל ניסיון קודם ומוכח בביצוע לפחות ) 3שלוש( התקנות ב"מוסדות"* ,של "טכנולוגיית איחוד
קווים"** ו"נתב איחוד קווים"*** במשך השנים  2014 ,2013ו.2015-
*המונח "מוסד" משמעו :בית ספר ,מוסד אקדמי ,אוניברסיטה ,מכללה ,ספריה ציבורית ואולם כנסים.
** המונח "טכנולוגיית איחוד קווים" משמעו :ניתוב תעבורת גלישה באינטרנט ממספר תשתיות WAN
ומספר ספקי אינטרנט המחוברים יחד בו זמנית לרשת בית הספר בעזרת "נתב איחוד קווים"
המאפשר :רוחב פס גבוה ,איזון עומסים ,שרידות חיבור האינטרנט ,גמישות בבחירת סוגי תשתיות,
עבור מאות משתמשים בו זמנית.
*** המונח "נתב איחוד קווים" משמעו WAN - Link Load Balancing (LLB) :פתרון המספק
יכולת לנתב גלישה של מאות משתמשים דרך מספר תשתיות  WANוממספר ספקי אינטרנט בו זמנית.

ז.

המציע בעל ניסיון קודם ומוכח בביצוע ) 3שלוש( התקנות "רשת תקשורת אלחוטית"* ב"מוסדות"**,
אשר הסתיימו בשנים  2014 ,2013ו.2015-
* המונח "רשת תקשורת אלחוטית" משמעה :רשת תקשורת המותקנת על כל רכיביה בתוך מבנה
) .(indoorפתרון המספק בקר רשת אלחוטית בענן ולפחות  APs 20בכל התקנה.
**המונח "מוסד" משמעו :בית ספר ,מוסד אקדמי ,אוניברסיטה ,מכללה ,ספריה ציבורית ואולם
כנסים.

ח .למערכת המוצעת יכולת שליטה בעוצמות והספק השידור ,אישור משרד התקשורת ועמידה בחוק
הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ו.2006 -
 .1ניתן לעיין במסמכי המכרז ו/או לרכוש אותם תמורת תשלום )שלא יוחזר בכל מקרה( במזומן בלבד ,של 800
)שמונה מאות( שקלים חדשים ,במזכירות ועדת המכרזים של העירייה )להלן" :ועדת המכרזים"( ,ברחוב
הנדיב  ,2הרצליה ,בימים א' ,ג' ,ד' ,ה' בין השעות  12:00-08:00וביום ב' בין השעות .18:00-16:00
 .2מפגש מציעים יתקיים ביום שני ה 1.6.2015 -בשעה  ,15:00בחדר הישיבות בבניין העירייה ,רחוב הנדיב ,2
הרצליה .מובהר ,כי ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

 .3ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי
 JudeO@herzliya.muni.ilלא יאוחר מיום ) 8.6.2015כולל(.

המכרז,

באמצעות

דואר

אלקטרוני

 .4על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן ,לטובת
העירייה ,בסך של ) 25,000עשרים וחמישה אלף( שקלים חדשים ,כמפורט במסמכי המכרז להלן.
 .5ההצעות תימסרנה ,במסירה אישית ,לא יאוחר מיום  22.6.2015עד השעה  12:00בצהרים ,למזכירות ועדת
המכרזים ,רחוב הנדיב  ,2הרצליה .ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמסרה למזכירות ועדת המכרזים
עד המועד האמור.
 .6אין להגיש הצעה על-ידי מספר מציעים במשותף ,והצעה משותפת שכזו תיפסל.
 .7בלי לגרוע מזכויותיה וסמכויותיה של העירייה על-פי מסמכי המכרז ו/או על-פי כל דין ,מובהר בזאת ,כי
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש ,וכן את הזכות שלא לקבל אף
הצעה שהיא.

בברכה,
משה פדלון
ראש העירייה

