
מכרז לאספקת ציוד מחשבים וטכנולוגיה מסייעת למשתקמים

2011 (52)ת ' מס

המוסד לביטוח לאומי

חטיבת תקשוב היקפי ואגף שיקום

סיווגתאור הסעיף'מס

Mפרק המנהלה0

Mכללי0.1

Mמנהלה0.3

Mלהצעה צורפו תדפיסי הבהרות המוסד לשאלות הבהרה של המציעים כנדרש0.3.5.6

Mהתחייבויות ואישורים בגין הגשה0.6

Mערבות הגשה0.6.1

Mניהול ספרים0.6.2.1

Mאישור תשלום עבור הגשת הצעה למכרז0.6.2.2

Mאישור מורשי חתימה0.6.2.3

2008-2010Mבממוצע לשנה בשנים ₪  מיליון 2אישור מחזור כספי כללי לפחות 0.6.2.4

Mלהתקין ולתחזק את הציוד המוצע בישראל, אישורי יצרן כי המציע מוסמך לשווק0.6.2.6

M(למציע בקטגורית ציוד מחשבים).  שנים בשיווק ואחזקת מערכות מחשבים3הצהרה על וותק מוכח של לפחות 'א 0.6.2.7

'ב 0.6.2.7
למציע ).  שנים בשיווק ואחזקת מערכות מחשבים וגם מערכות טכנולוגיה מסייעת לעיוורים3הצהרה על וותק מוכח של לפחות 

M(בקטגורית ציוד לעיוורים

רשימת לקוחות וממליצים0.6.3

0.6.3.1

 מחשבים בשנים 500 לקוחות מוסדיים שהמציע סיפק לכל אחד מהם לפחות 3לפחות - קטגורית ציוד מחשבים  

2009-2011L

0.6.3.2

 לקוחות מוסדיים שהמציע סיפק להם מערכות טכנולוגיה מסייעת לעיוורים ולקויי 3לפחות - קטגורית ציוד לעיוורים 

2009-2011Lראייה בשנים 

Lלפחות שתי המלצות בכתב של גורמים מוסדיים לגבי קטגורית ציוד מחשבים0.6.3.3

L.לפחות שתי המלצות בכתב של גורמים מוסדיים לגבי קטגורית ציוד לעיוורים0.6.3.3

המשך- התחייבויות ואישורים בגין הגשה 

Mעיון בהצעות0.6.4

Mהצהרת המשתתף במכרז0.6.5

Mתצהיר המציע ובעלי השליטה בו בדבר העדר הרשעות בשל הפרת דיני העבודה0.6.6

Mתצהיר המציע ובעלי השליטה בו בעניין שמירת זכויות עובדים0.6.7

Mזכויות קניין0.6.8

Mהדגמה ומצגות0.6.9

Mהתחייבויות ואישורים בגין זכיה0.7

Mאחריות כוללת לפרויקט0.7.2

Mהסכם התקשרות חתום בראשי תיבות0.7.3

Mהתחייבות לשמירת סודיות והגנת הפרטיות0.7.4

Mשרותי אחריות ותחזוקה0.7.5

Mזכויות השימוש והבעלות0.7.6

Mניסויים ומבחני קבלה0.7.7

Mהודעה על זכייה0.7.8

Mזכויות המוסד0.8
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מכרז לאספקת ציוד מחשבים וטכנולוגיה מסייעת למשתקמים

2011 (52)ת ' מס

המוסד לביטוח לאומי

חטיבת תקשוב היקפי ואגף שיקום

סיווגתאור הסעיף'מס

Mמבנה הצעת המציע תואם את הנדרש0.9

M(קבלני משנה)שלמות ההצעה ואחריות כוללת 0.11

M(אם מוצעים קבלני משנה במכרז)פרטי קבלן משנה 0.11.5.1

M(אם מוצעים קבלני משנה במכרז)הצהרת המציע וקבלן המשנה 0.11.5.2

M.70ציון המינימום יהיה ,  או יותר75אם לא תימצאנה הצעות עם ציון   ,  75ציון איכות מינימאלי 0.14.5

Mשמירת סודיות ואבטחת מידע0.15

Mתנאים כלליים0.16

Mתקופת ההתקשרות0.18

Mהפסקת ההתקשרות0.19

פרק הטכנולוגיה3

Mניתן מענה לכל התצורות הנדרשות למחשבים נייחים3.1

Mניתן מענה לכל התצורות הנדרשות למחשבים ניידים3.2

Mניתן מענה לכל התצורות הנדרשות למדפסות3.3

Mניתן מענה לכל התצורות הנדרשות למסכים דקים3.4

Mפרק המימוש4

L(קטגורית ציוד מחשבים) טכנאים 10לפחות - מספר טכנאי השרות המועסקים על ידי המציע וקבלניו 4.1.3.3

L(קטגורית ציוד מחשבים). במכרז ובדרום הארץ,  מוקדי שרות להזנקת טכנאים בצפון3לפחות 4.1.3.6

L(קטגורית ציוד מחשבים)המציע מפעיל מוקד שרות ותמיכה טלפוני 4.1.3.7

L(קטגורית ציוד מחשבים)או לקבלניו יש לפחות מעבדת שרות ותיקונים אחת לטיפול בציוד מחשבים /למציע ו4.1.3.8

L(קטגורית ציוד לעיוורים) טכנאים המתמחים בציוד לעיוורים 3המציע מעסיק לפחות 4.1.4.3

4.1.4.7

או לקבלניו יש לפחות מעבדת שרות ותיקונים אחת לטיפול במערכות טכנולוגיה מסייעת לעיוורים ולקויי /למציע ו

L(קטגורית ציוד לעיוורים). ראייה

4.1.4.8

. המציע מפעיל מוקד שרות ותמיכה טלפוני לקבלת קריאות שרות במערכות טכנולוגיה מסייעת לעיוורים ולקויי ראייה

L(קטגורית ציוד לעיוורים)

Mמנהל השירות4.2

כל הסעיפים

Mבקרה ודיווחים שוטפים, פיקוח4.3

כל הסעיפים

Mחלוקת ההזמנות בין הזוכים4.4

כל הסעיפים

Mתהליך הזמנת ציוד למשתקם4.5

כל הסעיפים

Mתנאי האספקה4.6

כל הסעיפים

Mתנאי האחריות והשירות4.7

כל הסעיפים

Mשירות אחזקה לציוד בתום תקופת האחריות4.8

כל הסעיפים
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מכרז לאספקת ציוד מחשבים וטכנולוגיה מסייעת למשתקמים

2011 (52)ת ' מס

המוסד לביטוח לאומי

חטיבת תקשוב היקפי ואגף שיקום

סיווגתאור הסעיף'מס

Mפרק העלויות5

Mכללי5.0

כל הסעיפים

Mעדכון תצורות ומחירים תקופתי5.1

כל הסעיפים

Mתנאי התשלום וההצמדה5.2

כל הסעיפים

Mקטגורית ציוד מחשבים5.3

ניתן מענה לכל הריכיבים והתצורות הנדרשות

Mקטגורית ציוד לעיוורים5.4

5.4.8 עד 5.4.3ניתן מענה לפחות למינימום הנדרש בסעיפים 
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מכרז לאספקת ציוד מחשבים וטכנולוגיה מסייעת למשתקמים

2011 (52)ת ' מס

המוסד לביטוח לאומי

חטיבת תקשוב היקפי ואגף שיקום

סעיף ' מס

במכרז

משקל ברמהרכיב

1

2משקל ברמה 

100מתוך 

הנחיות לדירוג ההצעות וקביעת 

הציונים

ציון באחוזים

30%רכיב האיכות
מחזור מכירות כללי בממוצע שנתי0.6.2.4

.בשלוש השנים האחרונות

המחזור השנתי הכללי הממוצע 10%

:הוא

₪75% מיליון 4 מיליון ועד 2מעל 

₪80% מיליון 7 מיליון ועד 4מעל 

₪90% מיליון 10ועד ₪  מיליון 7מעל 

₪100% מיליון 10מעל 

   'א 0.6.2.7

4.1.3.1

:הוותק בשנים הוא5%וותק בשנים בשיווק מחשבים אישיים

75%שלוש שנים

80% שנים5 שנים ועד 3מעל 

90% שנים10 שנים ועד 5מעל 

100% שנים10מעל 

15%רשימת לקוחות וממליצים0.6.3.1

75%שלושה לקוחות

85%חמישה לקוחות-ארבעה

90%שבעה לקוחות-שישה

100%שמונה לקוחות ומעלה

מספר הטכנאים והמתקינים4.1.3.3

המועסקים בקביעות על ידי המציע

וקבלני המשנה מטעמו

25%

75% טכנאי שרות10המציע מעסיק 

 טכנאי 15 עד 11המציע מעסיק 

שרות

85%

 טכנאי שרות 16המציע מעסיק 

ומעלה

100%

למציע יש ניסיון קודם בשיווק ציוד4.1.3.5

או מערכות טכנולוגיה/מחשבים ו

מסייעת לבעלי מוגבלויות

10%

50%למציע אין ניסיון

70%למציע ניסיון מועט

85%למציע ניסיון בינוני
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מכרז לאספקת ציוד מחשבים וטכנולוגיה מסייעת למשתקמים

2011 (52)ת ' מס

המוסד לביטוח לאומי

חטיבת תקשוב היקפי ואגף שיקום

סעיף ' מס

במכרז

משקל ברמהרכיב

1

2משקל ברמה 

100מתוך 

הנחיות לדירוג ההצעות וקביעת 

הציונים

ציון באחוזים

100%למציע ניסיון רב

10%פריסת מוקדי שרות להזנקת טכנאים4.1.3.6

80% מוקדי שרות  ברחבי הארץ3למציע 

90% מוקדי שרות ברחבי הארץ4למציע 

 מוקדי שרות  ברחבי 5למציע 

הארץ ומעלה

100%

התרשמות ממוקד השירות והתמיכה4.1.3.7

הטלפוני של המציע

10%

למציע מוקד מינימאלי לרישום 

קריאות שרות

75%

85%למציע מוקד שרות ותמיכה בינוני

למציע מוקד שרות ותמיכה חזק 

ומורחב

100%

מספר מעבדות שירות תיקונים4.1.3.8

המופעלות על ידי המציע וקבלני

המשנה מטעמו

5%

80%למציע מעבדת שירות אחת

90%למציע  שתי מעבדות שירות ומעלה

למציע  שלוש מעבדות שירות 

ומעלה

100%

התרשמות כללית מהמציע ויכולותיוכללי

המקצועיות והלוגיסטיות

התרשמות כוללת מהמציע וקבלניו10%

0-60%התרשמות חלשה

65-75%התרשמות בינונית

80-90%התרשמות טובה

95-100%התרשמות מצויינת

10030%100%כ ציון איכות מתוך "סה
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מכרז לאספקת ציוד מחשבים וטכנולוגיה מסייעת למשתקמים

2011 (52)ת ' מס

המוסד לביטוח לאומי

חטיבת תקשוב היקפי ואגף שיקום

סעיף ' מס

במכרז

משקל ברמהרכיב

1

2משקל ברמה 

100מתוך 

הנחיות לדירוג ההצעות וקביעת 

הציונים

ציון באחוזים

40%רכיב האיכות
מחזור מכירות כללי בממוצע שנתי בשלוש0.6.2.4

.השנים האחרונות

:המחזור השנתי הכללי הממוצע הוא10%

₪75% מיליון 4 מיליון ועד 2מעל 

₪80% מיליון 7 מיליון ועד 4מעל 

₪90% מיליון 10ועד ₪  מיליון 7מעל 

₪100% מיליון 10מעל 

   'ב 0.6.2.7

4.1.4.1

שנות וותק בשיווק ואחזקת מערכות

טכנולוגיה מסייעת לעיוורים ולקויי ראייה

:הוותק בשנים הוא5%

75%שלוש שנים

80% שנים5 שנים ועד 3מעל 

90% שנים10 שנים ועד 5מעל 

100% שנים10מעל 

10%רשימת לקוחות וממליצים0.6.3.2

75%שלושה לקוחות

85%חמישה לקוחות-ארבעה

90%שבעה לקוחות-שישה

100%שמונה לקוחות ומעלה

היקף כוח אדם מקצועי המועסק בסך הכול4.1.4.2

על ידי המציע וקבלניו  בתחום ציוד לעיוורים

5%

70% עובדים5עד 

80%עובדים 6-8

95%עובדים 9-10

100%אחד עשר עובדים ומעלה

מדריכים של/מתקינים/מספר טכנאים4.1.4.3

מערכות טכנולוגיה מסייעת לעיוורים ולקויי

המועסקים בקביעות על ידי המציע, ראייה

( טכנאים3לפחות )וקבלניו 

10%
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מכרז לאספקת ציוד מחשבים וטכנולוגיה מסייעת למשתקמים

2011 (52)ת ' מס

המוסד לביטוח לאומי

חטיבת תקשוב היקפי ואגף שיקום

סעיף ' מס

במכרז

משקל ברמהרכיב

1

2משקל ברמה 

100מתוך 

הנחיות לדירוג ההצעות וקביעת 

הציונים

ציון באחוזים

70% עובדים5עד 

80%עובדים 6-8

95%עובדים 9-10

100%אחד עשר עובדים ומעלה

היכולות המקצועיות, הערכת המומחיות4.1.4.4

,תחזוקה, והתשתיות של המציע בשיווק

פיתוח  והתאמת, הדרכה,  אינטגרציה

טכנולוגיה מסייעת לעיוורים

12%

]0-60%יכולות חלשות

70-80%יכולות בינוניות

85-95%יכולות טובות

100%יכולות מצויינות

הערכת הניסיון של המציע בעבודה עם4.1.4.5

ממשלתיים בתחום/לקוחות מוסדיים

או החינוך/השיקום ו

3%

]0-60%יכולות חלשות

70-80%יכולות בינוניות

85-95%יכולות טובות

100%יכולות מצויינות

8%פריסת מוקדי שרות ומכירות ברחבי הארץ4.1.4.6

80%למציע מוקד שרות ומכירות אחד

90%למציע שני מוקדי שרות ומכירות

למציע שלושה מוקדי שרות 

ומכירות ומעלה

100%

למציע מעבדת שרות אחת לפחות לרבות4.1.4.7

מחסן חלפים וציוד רזרבי

5%

80%למציע מעבדת שרות אחת

90%למציע שתי מעבדות שרות

100%למציע שלוש מעבדות שרות

התרשמות ממוקד השירות והתמיכה4.1.4.8

הטלפוני של המציע

5%

למציע מוקד מינימאלי לרישום 

קריאות שירות

70-75%

80-85%למציע מוקד שרות ותמיכה בינוני

למציע מוקד שרות ותמיכה חזק 

ומקצועי

90-100%
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מכרז לאספקת ציוד מחשבים וטכנולוגיה מסייעת למשתקמים

2011 (52)ת ' מס

המוסד לביטוח לאומי

חטיבת תקשוב היקפי ואגף שיקום

סעיף ' מס

במכרז

משקל ברמהרכיב

1

2משקל ברמה 

100מתוך 

הנחיות לדירוג ההצעות וקביעת 

הציונים

ציון באחוזים

המציע יפרט יכולות הדרכה הקיימות4.1.4.9

ברשותו בנוגע להדרכת עיוורים ולקויי

ראייה בשימוש נכון בציוד המוצע

5%

70-75%יכולות הדרכה מינימאליות

80-85%יכולות בינוניות

90-100%יכולות טובות וחזקות

מספר יצרני ציוד לעיוורים המיוצגים על ידי4.1.4.10

המציע בארץ

12%

75% יצרנים5עד 

85%יצרנים 6-7

90%יצרנים 8-9

100%יצרנים ומעלה 10

התרשמות כללית מהמציע ויכולותיוכללי

המקצועיות והלוגיסטיות

התרשמות כוללת מהמציע וקבלניו10%

0-60%התרשמות חלשה

65-75%התרשמות בינונית

80-90%התרשמות טובה

95-100%התרשמות מצויינת

10040%100%כ ציון איכות מתוך "סה
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מכרז לאספקת ציוד מחשבים וטכנולוגיה מסייעת למשתקמים

2011 (52)ת ' מס

המוסד לביטוח לאומי

חטיבת תקשוב היקפי ואגף שיקום

'מחיר יחכמות מוערכתיצרןדגםפריט'מס

ח ללא"בש

מ"מע

כ לכל"סה

הכמות

1150מחשב אישי נייח בתצורה 1

2150מחשב אישי נייח בתצורה 2

1150מחשב אישי נייד בתצורה 3

2150מחשב אישי נייד בתצורה 4

3150מחשב אישי נייד בתצורה 5

LCD100מרובע '' 19מסך 6

LCD100רחב '' 20מסך 7

LCD50רחב  '' 22מסך 8

LCD50רחב  '' 24מסך 9

מדפסת לייזר אישית שחור - 1תצורה 10

לבן

100

מדפסת משולבת הזרקת דיו - 2תצורה 11

צבע

200

מדפסת לייזר משולבת - 3תצורה 12

פקס וצילום מסמכים, בסורק

100

50תיק גב למחשב נייד13

  על מחשב ניידOfficeהתקנת חבילת 14

.או נייח/ו

500

מחיר שירות לשנה למחשב  נייח15

מכל סוג שהוא
100

מחיר שירות לשנה למחשב נייד16

מכל סוג שהוא
100

מחיר שירות לשנה למדפסת אישית17

מכל סוג שהוא
100

מחיר שירות למסך דק מכל סוג18

שהוא
100

כ מחיר ההצעה"סה
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מכרז לאספקת ציוד מחשבים וטכנולוגיה מסייעת למשתקמים

2011 (52)ת ' מס

המוסד לביטוח לאומי

חטיבת תקשוב היקפי ואגף שיקום

'מחיר יחכמות מוערכתיצרןדגםפריט'מס

ח ללא"בש

מ"מע

כ לכל"סה

הכמות

150מחשב אישי נייח בתצורה 1

250מחשב אישי נייח בתצורה 2

150מחשב אישי נייד בתצורה 3

250מחשב אישי נייד בתצורה 4

350מחשב אישי נייד בתצורה 5

LCD30מרובע '' 19מסך 6

LCD30רחב '' 20מסך 7

LCD30רחב  '' 22מסך 8

LCD30רחב  '' 24מסך 9

מדפסת לייזר אישית שחור - 1תצורה 10

לבן

50

מדפסת משולבת הזרקת דיו - 2תצורה 11

צבע

50

מדפסת לייזר משולבת - 3תצורה 12

פקס וצילום מסמכים, בסורק

50

25תיק גב למחשב נייד13

  על מחשב ניידOfficeהתקנת חבילת 14

.או נייח/ו

100

מחיר שירות לשנה למחשב  נייח15

מכל סוג שהוא
50

מחיר שירות לשנה למחשב נייד16

מכל סוג שהוא
50

מחיר שירות לשנה למדפסת אישית17

מכל סוג שהוא
50

מחיר שירות למסך דק מכל סוג18

שהוא
50

10''19ס שולחני "טמ19

10''22ס שולחני "טמ20

10ס נייד מיני"טמ21

20  ומעלהzoomtext 9.19תוכנת 22

  לגרסאZOOMTEXTשדרוג של 23

עדכנית
20

4צג ברייל24
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מכרז לאספקת ציוד מחשבים וטכנולוגיה מסייעת למשתקמים

2011 (52)ת ' מס

המוסד לביטוח לאומי

חטיבת תקשוב היקפי ואגף שיקום

תוכנת הקראת מסכים מסוג25

JAWS או COBRA
10

10תוכנת סריקה ופענוח26

ס שולחני"מחיר שירות לשנה לטמ27

מכל סוג שהוא כולל שרות למסך
50

ס נייד מיני"מחיר שירות לשנה לטמ28

מכל סוג שהוא
50

מחיר שירות לשנה לצג ברייל מכל29

סוג שהוא
4

30

מחיר שירות לשנה למערכת סריקה

COBRAוהקראת מסכים מסוג 

  או  מסוג אחרJAWSאו  

20

כ מחיר ההצעה"סה
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מכרז לאספקת ציוד מחשבים וטכנולוגיה מסייעת למשתקמים

2011 (52)ת ' מס

המוסד לביטוח לאומי

חטיבת תקשוב היקפי ואגף שיקום

משקלרכיב

30%איכות

ציוד מחשבים- מחיר ההצעה מוגדר במפל עלות 70%מחיר

100%ציון משוקלל

משקלרכיב

40%איכות

ציוד לעיוורים- מחיר ההצעה מוגדר במפל עלות 60%מחיר

100%ציון משוקלל

קטגורית ציוד לעיוורים

. לאיכות40%- למחיר ו60%ההצעות שיעברו את כל תנאי הסף הקבועים במכרז ישוקללו לפי משקל של 

ההצעה הזולה ביותר שתעמוד בכל תנאי הסף המוגדרים במכרז תקבל את מלוא הנקודות בסרגל המחיר 

.ויתר ההצעות ידורגו ביחס אליה (60)

קטגורית ציוד מחשבים

. לאיכות30%- למחיר ו70%ההצעות שיעברו את כל תנאי הסף הקבועים במכרז ישוקללו לפי משקל של 

ההצעה הזולה ביותר שתעמוד בכל תנאי הסף המוגדרים במכרז תקבל את מלוא הנקודות בסרגל המחיר 

.ויתר ההצעות ידורגו ביחס אליה (70)
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