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 כללי .1

"אספקת מסכי מחשב עבור  2017-17 מרכזי מכרזזו מתייחסת לרכישת מסכי מחשב במסגרת  הודעה 

 .משרדי הממשלה"

 נבדקונבחנו מרכיבי האיכות של המסכים המוצעים, בנוסף למרכיב המחיר. המסכים  מכרז זהבמסגרת  

 על מנת לאפשר רכישת מסכים באיכות הולמת.

. פירוט תקופות הרכש בעלות תאריכי תוקף שוניםהודעה זו כוללת תצורות מסכים ממספר מועדי תיחור,  

 . באחריות המשרד לוודא כי אכן ניתן להזמין את התצורה המבוקשת.2.2מופיע בסעיף 

 ההודעה מטרת 

 ות הסמך והגופים הנלווים. יחיד ,הסדרת התנאים לרכישת מסכי מחשב עבור משרדי ממשלה

 תצורות המסכים ותקופות עיקריות במכרז .2

 הערות ספק יצרן ודגם תיאור

 19מסך '' - 2.1תצורה 

 מתקדם

PHILIPS 

19P4QYEB 

הראל טכנולוגיות 

 מידע בע"מ
 שנים 6כולל תחזוקה ל  המחיר

 22מסך '' - 2.2תצורה 

 בסיסי

AOC 

22E1D 

הראל טכנולוגיות 

 מידע בע"מ
 שנים 6כולל תחזוקה ל  המחיר

 24מסך '' - 2.8תצורה 

 מתקדם נשכב לאחור

VIEWSONIC 

VA2419SMH 

 גטר גרופ בע"מ

שנים.  3כולל תחזוקה ל  המחיר

 3תוספת לתחזוקה שנתית עד 

 שנים נוספות

מסך מגע  - 2.9תצורה 

''24 

DELL 

P2418HT 

 תים נטקום בע"מ

שנים.  3כולל תחזוקה ל  המחיר

 3תוספת לתחזוקה שנתית עד 

 נוספות שנים

מסך  - 2.12תצורה 

 מתקדם 27קעור ''

PHILIPS 

272E1CA 

הראל טכנולוגיות 

 מידע בע"מ

שנים.  3כולל תחזוקה ל  המחיר

 שנים 3תוספת לתחזוקה שנתית עד 

 נוספות

 
שנים ממועד ההתקנה )כתלות בסוג המסך(, כאשר למסכים  6או  3אחריות למשך תינתן לכל המסכים  

שבמסגרת  השירות .שנים 6 - להרחבת האחריות בתשלום לשנות אחריות ניתנת האפשרות  3בעלי 

 יבוצע באתר הלקוח. האחריות

 תקופות עיקריות במכרז 

 .רכישת מסכים חדשים 
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 הפעילות תצורה

תקופת אחריות  מסכים לרכישת ותתקופ

 מרבית הניתנת

 לרכישה
 עד יום מיום

מסך  - 2.1תצורה 

 מתקדם 19''

כולל  מסךרכישת 

 שנים 6-ל אחריות
06.09.2020 06.09.2022 

האחריות המרבית 

 כלולה במחיר המסך.

מסך  - 2.2תצורה 

 בסיסי 22''

כולל  מסךרכישת 

 שנים 6-ל אחריות
06.09.2020 06.09.2022 

האחריות המרבית 

 כלולה במחיר המסך.

מסך  - 2.8תצורה 

מתקדם נשכב  24''

 לאחור

)כולל  מסךרכישת 

 שנים 3-ל אחריות
06.09.2020 06.09.2022 

שנים מיום  6עד 

האספקה כאמור 

 .7בסעיף 

מסך  - 2.9תצורה 

 24מגע ''

)כולל  מסךרכישת 

 שנים 3-ל אחריות
06.09.2020 06.09.2022 

שנים מיום  6עד 

האספקה כאמור 

 .7בסעיף 

מסך  - 2.12תצורה 

 מתקדם 27קעור ''

כולל  מסךרכישת 

 שנים 6-ל אחריות
21.03.2021 20.03.2022 

שנים מיום  6עד 

האספקה כאמור 

 .7בסעיף 

 
שנים הנכללות  3 - )מעבר למתצורות קודמות   למסכיםבלבד לשנים נוספות  אחריותרכישת  

 .מחירים לתצורות קודמותמפרטים טכניים ו – בנספח בפירוט  -( במחיר הרכישה
 

 אופן ביצוע ההזמנה .3

 הזמנת ציוד ושירותים מן הזוכה תיעשה על ידי הגורם המזמין בכל משרד.  

 שברצונו לרכוש נלווההציוד את הפריטים והפריט/את היגיש דרישה הכוללת  ציודמזמין המבקש לרכוש  

 .)להלן: "הספק"(הזוכה  ספקויעבירה ל בהודעה זובהתאם לפריטים 

 .הספקת הציוד בתקופת ההסכם אך ורק מהמזמין מחויב לרכוש א 

 המזמין רשאי להזמין כל פריט ציוד או הרחבה אשר מופיעים ברשימת המוצרים המורשים לרכישה. 

 לא ניתן יהיה להזמין פריט אשר אינו ברשימה מכל סיבה שהיא. 

תיעשה ללא הליך של פנייה נוספת לקבלת הצעות  ,בעת ביצוע רכישה ,פניית המשרדים המזמינים לספק 

 מחיר.

 הספק יספק את המסכים לפי הזמנה חתומה בידי מורשי החתימה של המשרד המזמין. 

יום מתום  60 - לא יאוחר מ להזמין שירותי אחריות ותחזוקה לשנים נוספות בכל זמן, אךהמשרד רשאי  

 .רציפה מתום האחריות הקודמת יספר בצורהיתקופת האחריות הקודמת. תוקף האחריות 
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במקרים הספק יספק לפחות כבל אחד המתאים לאחת מיציאות התצוגה של המסך על פי דרישת המזמין.  

 .DPציין המזמין את סוג הכבל, יסופק כבל  שבהם לא

 אופן ביצוע ההזמנה במערכת מרכב"ה 

 ן:כמוצרים בהתאם למפורט להלהוזנו למערכת מרכב"ה זו  דעהכלל פריטי הו

 פרמס

 תצורה
 שם הספק  תיאור

הסכם  פרמס

 במרכב"ה

 4400000836 הראל טכנולוגיות מידע בע"מ מתקדם 19מסך '' 2.1

 4400000837 הראל טכנולוגיות מידע בע"מ בסיסי 22מסך '' 2.2

 4400000843 גטר גרופ בע"מ מתקדם נשכב לאחור 24מסך '' 2.8

 4400000844 תים נטקום בע"מ 24מסך מגע '' 2.9

 4400000869 הראל טכנולוגיות מידע בע"מ מתקדם 27מסך קעור '' 2.12

 

 מחירים ועלויות .4

המחירים המופיעים בהסכמים מתייחסים לכל המסכים וההרחבות הניתנים על ידי הזוכים בתקופת  

 ההסכם הנוכחית.

 .קיימותת מפרטים טכניים ומחירים לתצורו –נספח א מפורטים ב המסכיםמחירי  

, הינם מחירים סופיים ואינם מפרטים טכניים ומחירים לתצורות קיימות – נספח אהמחירים המפורטים ב 

יתווסף  זכרים למעלהכוללים מס ערך מוסף. מס ערך מוסף בשיעור החוקי המתחייב מהמחירים הנ

 וף לכל חשבונית/תשלום שישלם המשרד המזמין לספק.לתמורה וישולם בציר

 מחירים כוללים: ה 

 .הוצאות אריזה 

 .העמסה 

הובלה ופריקה באתר המשרד המזמין )עד לרמת החדר הבודד על פי דרישת המזמין( בכל רחבי  

 הארץ.

 שנים באתר המזמין.  6או  3אחריות מלאה למשך  

 הדולר, התקף במועד הקמת ההסכם.כלל המחירים במערכת מרכב"ה הוזנו על פי שער  

 החשבונית על פי שער הדולר במועד הפקת החשבונית.  להגיש אתהספק מחויב  

שער המטבע ביום הוצאת החשבונית על ידי הספק, קודם צוין המתקבלות, חשבוניות בוודא כי המשרד י 

 כת מרכב"ה.להזנתן למערכת. אי עמידה בתנאי זה עשויה לגרום להפרשים בחישוב התמורה במער
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 תשלום התמורה .5

, וזאת לאחר שהתקבלה מהזוכה 1.4.3להוראת תכ"ם, "מועדי תשלום", מס' התשלום יבוצע בהתאם  

חשבונית מס, הנושאת את חתימת מקבל השירותים. המחירים יהיו נקובים בדולר ארה"ב, כאשר 

צע על פי שער ההמרה היציג המפורסם על ידי בנק ישראל, הנכון ליום הוצאת החשבונית התשלום יבו

 בתוספת מס ערך מוסף כחוק.

 ביצוע התשלום יהיה בדרך של זיכוי חשבון הבנק של הזוכה. 

 והתקנה אספקה .6

החל . חובה לספק ציודה עליולא חלה  ןימי עבודה בה 21תקופת התארגנות של  לספק הזוכה מוגדרת 

 :להלן מחויב הספק באספקת ציוד לפי לוחות הזמנים המפורטים ,יום תקופה זומס

  .ימי עבודה ממועד שליחת ההזמנה לזוכה 14אספקת הציוד תעשה תוך  

  .בהתאם לסיכום מראש ובכתב עם המזמין בעת ביצוע ההזמנה ניתן יהיה לשנות מועדים אילו 

 מקום האספקה 

בפריסה ארצית, בהתאם לבחירת המזמין, הן באתרי המזמין והן בכל  הספק יספק את הציוד 

 מקום אחר שיבחר המזמין, עד לרמת החדר הבודד ועל חשבון הספק הזוכה. 

עבור אספקת ציוד לאזור יהודה ושומרון )ולאזור זה בלבד( ישולמו לזוכה עלויות אבטחת הרכב  

גשת קבלה מקורית של חברת האבטחה והציוד שידרשו לצורך ההובלה באזור זה, זאת כנגד ה

שתלווה את הזוכה או מי מטעמו. לחילופין יוכל המזמין לדאוג בעצמו לאבטחת ההובלה באזור 

 זה, ללא שיידרש לתשלום נוסף לזוכה עבור ההובלה.

בהם יש צורך בסיווג שאספקת החומרים והציוד תבוצע עד לרמת החדר הבודד למעט אתרים  

בהם יש צורך בבדיקה ביטחונית מקיפה )מעבר לבדיקת שאו אתרים  ,ר"בטחוני העולה על "שמו

 שיקוף סטנדרטית בכניסה למבנה(.

בהם יש צורך בבדיקה שבהם יש צורך בסיווג בטחוני העולה על "שמור" או באתרים שבאתרים  

אין צורך שאספקת הציוד תבוצע לאתר המזמין לתחום אשר אינו מסווג ו ,ביטחונית מקיפה

ביטחונית מיוחדת על מנת לספק את המוצרים אליו. האחריות לביצוע הבדיקה בבדיקה 

בהתאם לשיקול הביטחונית ולשינוע המוצרים באתר יהיה על המזמין. לחלופין, יוכל המזמין )

( לקבל את הציוד במתקני הספק בתיאום מוקדם )תוך שהספק מחויב ללוחות הזמנים דעתו

 לאספקה(.

 –נספח א המפורטים ב והמחירים הדרישות ,ת באופן מוחלט לאפיוניםאספקת המסכים תהיה תואמ 

 .בנספחאין לקבל מסכים שאינם מהדגמים המצוינים  ,ומחירים לתצורות קיימות מפרטים טכניים

להודיע למינהל הרכש על כל סטייה, דחיית הזמנה, עיכוב באספקת המסכים, או אספקת  על המשרד 

 מסכים השונים מהנדרש או באיכות שאינה מתאימה.
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לאור השונות הקיימת בין תקופות הרכישה, האחריות והתחזוקה בין סבבי התיחורים השונים, מומלץ  

 לנהל מעקב ורישום פרטניים לגבי המסכים המוזמנים, לרבות מועד רכישתם.

 בדיקת הציוד לאחר אספקה 

 ה ותימדד החל מיום אספקת הציוד לאתר המזמין.ימי עבוד 30תקופת בדיקת כל ציוד תהיה  

רשאי להחזיר את הציוד. על הציוד להיות מוחזר באריזתו המזמין במהלך תקופת הבדיקה  

 המקורית הכוללת את כל הפריטים אשר התקבלו עם המסך.

לנכון כולל  ולבדוק את הציוד בכל דרך שימצא םרשאיבמהלך תקופה זו המזמין/עורך המכרז  

פתיחתו ללא את הציוד מודבקת אחריות המונעת  עלקרה שבו במ ובדיקת תכולתו.פתיחתו 

 טכנאי לרשות המזמין בהתראה מראש שליעמיד נוכחות טכנאי של הספק הזוכה, הספק הזוכה 

 ימי עבודה. שני 

 פריטים מכל סוג שסופקו במסגרת ההזמנה.שני הבדיקה תכלול עד  

רשאי לבדוק את הציוד שמספק הזוכה גם אם עבר הוא בכל עת שהמזמין מבצע הזמנה חדשה,  

 זה בדיקה בעבר.  ציוד

 מינימום הזמנה במשלוח 

אספקה  תכולל הזמנה זו. ₪ 1,000תהיה בגובה של לאתר לית לביצוע הזמנה אדרישה מינימ 

 לאתרים נוספים לצורך בדיקת הציוד לפני אספקתו למשרד. 

עבור )כולל מע"מ(  ₪  80תמורה של  תשולם לספקלעיל, המפורטת עלות המ הפחותהבהזמנה  

 .לכל אתרהציוד  הובלת

 הציוד התקנת 

 התקנת הציוד הינה באחריות המזמין. 

במדבקה  נואו יסומ ועל כל מסך שיסופק במסגרת מכרז זה יוטבע - סימון הציוד המסופק 

 הפרטים הבאים:

 .פרטי היצרן .6.8.2.1

 .דגם .6.8.2.2

 .מספר סידורי של המסך .6.8.2.3

 חוק. יפל עכל נתון אחר הנדרש  .6.8.2.4

 שירות ותחזוקה .7

שנים מיום האספקה או מיום אישור המזמין  3תקופת האחריות לציוד המוצע )לרבות הרחבות( תעמוד על  

כי ההתקנה נעשתה לשביעות רצונו ובאופן הנדרש, לפי המאוחר, ולא יחול עליה תשלום נוסף מעבר 

 . .Error! Reference source not foundבסעיף למחיר רכישת הציוד וכמפורט 

מפרטים  – נספח אבכל תצורה לין המצועל פי התעריף יספק שנות אחריות נוספות )תחזוקה(  ספקה 

תקופת השירות, סיום תקופת האחריות הכלולה בציוד, ועד לתום  , מיוםטכניים ומחירים לתצורות קיימות

 ככל שירכשו על ידי המזמין. 
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יום מתום תקופת  60 - המשרדים המזמינים לא יאוחר מ ל ידימימוש אחריות לשנים הנוספות יבוצע ע 

 האחריות הקודמת. תוקף האחריות יספר בצורה רציפה מתום האחריות הקודמת.

מהמקרים הבאים )הסמכות הסופית הוכח כי הנזק נגרם כתוצאה בהם אחריות הספק תוגבל במקרים ש 

 לקביעה זו נתונה בידי עורך המכרז(:

 נזקי נוזלים בכל סוגי הציוד. 

 תקלה בזרם החשמל, במקרה זה על הספק להוכיח את סיבת הנזק. 

 נזקי אש. 

שבר שלא במסגרת שימוש סביר. במקרה זה על הספק להוכיח את סיבת הנזק. במקרה של  

 להחלטת עורך המכרז.חילוקי דעות, יובא המקרה 

 פגעי טבע, במקרה זה על הספק להוכיח את סיבת הנזק. 

 נקודות שרופות 

מסך שימצא בו פיקסל המסכים שיסופקו למזמינים במסגרת מכרז זה יהיו ללא נקודות שרופות.  

שרוף, אחד או יותר מהמותר ברמת תקלת פיקסל שהוגדרה, יוחלף במסך אחר. החלפה זו 

 בסטנדרטים של היצרן.  תפיקסלים השרופים עומדתתבצע גם אם כמות ה

החלפת המסך תיעשה למסך בגיל דומה )או חדש יותר(, כלומר מסך חדש יוחלף במסך חדש  

 אחר. 

שנות  3בו תתגלינה במסך נקודות שרופות בכל שלב במהלך שההחלפה תבוצע בכל מקרה  

חבה לתקופת האחריות האחריות הראשונות, ובכל שנות האחריות הנוספות באם נרכשו כהר

 הראשונה.

 מקום מתן השירות 

 השירות יבוצע באתרי המזמין. 

הציוד מאתרי את להוציא  ,מראש ובכתב ,לאשררשאי המזמין  7.6.1למרות האמור בסעיף  

במקרה זה, עלות הובלת הציוד, אחסנתו  לת השירותים בתקופת ההתקשרות.המזמין לצורך קב

 וביטוחו הינה על חשבון הספק.

 זמני השירות 

; ובימי ו' 08:00 - 17:00ה' בין השעות  - ייתן מענה אנוש בימים א' השירות של הספק מוקד 

 .08:00 - 13:00וערבי חג בין השעות 

 דקות. 5זמן ההמתנה המקסימאלי למענה טלפוני לא יעלה על  

 הספק יידרש לעמוד בזמני התגובה הבאים לקריאות שירות: 

יגיע הטכנאי עד לשעה  - בבוקר 10:00שירות עד לשעה ההתקבלה קריאת אם  .7.7.3.1

 .בצהריים למחרת 12:00

 ,יגיע הטכנאי יומיים - בבוקר 10:00אם התקבלה קריאת השירות לאחר השעה  .7.7.3.2

 בצהריים. 12:00עד לשעה  ,מיום פתיחת הקריאה
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על תקלה רגילה לאחר שעות העבודה  ר אלקטרוניניתן יהיה לשגר הודעה בפקס/בדוא 

כמוה כהודעה אשר נמסרה לספק הרשום  ר אלקטרוניהמקובלות. הודעה שתישלח לפקס/בדוא

 .10:00בבוקרו של יום העבודה הבא לפני השעה 

 ציוד חלופי 

ה שתיקונה לא הסתיים ביום הגעת הטכנאי ו/או בהתאם לדרישת המזמין, במקרה של תקל 

 מתחייב לספק ציוד חלופי לפרק זמן מוגדר וזאת בהתאם לתנאים הבאים: הזוכה 

 רמת הציוד החלופי חייבת להיות שווה, או גבוהה מרמת הציוד המוחלף/הפגום.  .7.8.1.1

 המוחלף. צורת התחברותו של הציוד החלופי תהיה תואמת לזו של הציוד .7.8.1.2

 על הספק הזוכה לקבל את אישור המזמין להצבת הציוד החלופי מראש ובכתב. .7.8.1.3

 מקרים חריגים 

לגביו בדיקה יסודית, ובהתאם  ספקרצופים, יערוך ה מיםי 120תקלות מאותו סוג בתוך  3בציוד שאירעו בו 

להחלטת המזמין יחליף הזוכה את הציוד הפגום )על פי קביעת המזמין( בציוד חלופי חדש. החלפה 

 תעשה בתיאום עם המזמין ללא תשלום ו/או תמורה כלשהי מן המזמין. 

 פיצויים מוסכמים .8

על פי  ישלם פיצויים הוא לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות להלן ספקהקרה שבו במ 

  האמור להלן:

 פיצוי מוסכם תיאור החריגה הנושא

מעלות ההזמנה בגין כל יום פיגור  2%  מועד אספקה

 .)ימי עבודה(

בגין כל יום )יום עבודה(, או חלקו, ₪  25  זמן תגובה לתקלה משביתה

בגין כל יום ₪  100מהיומיים הראשונים. 

הסכומים  פיגור, או חלקו מעבר לכך, כל

 הנם עבור כל מסך עם תקלה.

זמן תגובה לתקלה שאינה 

 משביתה

בגין כל יום )יום עבודה(, או חלקו, ₪  15 

בגין כל יום ₪  50מהיומיים הראשונים. 

פיגור, או חלקו מעבר לכך, כל הסכומים 

 הנם עבור כל מסך עם תקלה.
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 פיצוי מוסכם תיאור החריגה הנושא

החלפת מסך תקול במסך 

 אחר באופן קבוע

יום עבודה(, או חלקו, בגין כל יום )₪  15 

בגין כל יום ₪  50מהיומיים הראשונים. 

פיגור, או חלקו מעבר לכך, כל הסכומים 

 הנם עבור כל מסך עם תקלה.

אספקת דוחות לעורך 

 המכרז/המזמין

בגין כל יום )יום עבודה( פיגור, ₪  100 

 עבור כל דוח מבוקש.

ציוד שאינו תואם את אספקת 

 דרישות המכרז

 ממחיר הציוד שסופק. מחיר כפול 

אספקת מוצר שלא 

מהרשימה המאושרת על ידי 

 עורך המכרז

 כפל המחיר ששולם בעבור כל מוצר. כל חריגה

 
במניין זמני התגובה לא יילקחו בחשבון עיכובים אשר נגרמו על ידי המזמין או מי מטעמו, המתנה  

 חירום/אסון באם יוכרזו כחוק., ומצבי הודה ושומרוןלליווי בטחוני בשירות באזורי י

יכול ויעשה בדרך של קיזוז מחשבונית  –מימוש פיצויים מוסכמים על ידי עורך המכרז ו/או המזמין  

)בחתימה ואישור של מורשה חתימה מטעם המזמין( ו/או על ידי עורך המכרז מהערבות 

 הבנקאית או בכל דרך אחרת.

 דיווחים שוטפים .9

, ולפחות במועדים שיקבעו על ידי עורך המכרז, דוחות בכתב, ערוכים בשפה ימסור למזמין, מעת לעת ספקה

תכולה כפי שנקבע במפרט או כפי שייקבע, מעת לעת, על ידי המזמין. כל דוח במבנה ובבפורמט,  ,העברית

 כאמור יימסר בנייר או במדיה אופטית, במספר עותקים כפי שיקבע נציג המזמין.

 הזוכיםהספקים  .10

 "מבע מידע טכנולוגיות הראל

 , פתח תקווה17יגיע כפיים  כתובת

 "לדוא נייד טלפון פקס טלפון הזמנות

 ElieB@harel.co.il 052-3682428 03-6496620 03-7658821 אלי ברששת

 מרכזייה טלפון
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 "מבע מידע טכנולוגיות הראל

שירות 

 לקוחות
03-7658855 03-7658888 

 חברה' מס בנק חשבון' מס והסניף הבנק שם

(, סניף אבא הילל סילבר 10בנק לאומי לישראל בע"מ )

3 (800) 
12072057 511401002 

 
 חיון מחשבים בע"מ

 , אזור התעשייה ברקן4רחבעם זאבי  רחוב כתובת

 דוא"ל טלפון נייד פקס טלפון הזמנות

 blond@chayon.co.il 050-6330508 09-7451713 073-2633325 רפאל בלונד

שירות 

 לקוחות

 מרכזייה טלפון

073-2633333 073-2633360 

 מס' חברה מס' חשבון בנק שם הבנק והסניף

 52-004193-0 173700/02 (802(, עסקים אלנבי )10לאומי )

 
 גטר גרופ בע"מ

 4912502פתח תקוה  7רח' שמשון  כתובת

 דוא"ל טלפון נייד פקס טלפון הזמנות

 davidsa@getter.co.il 054-5691574 03-5761619 03-5761619 דוד סבח

שירות 

 לקוחות

 דוא"ל פקס טלפון

03-5761654 03-5766727 etter.co.ilhelpdesk@g 

 מס' חברה מס' חשבון בנק שם הבנק והסניף

 800בנק לאומי, סניף מרכזי 
800-

556500/95 
520042326 

 
 "מבע תים נטקום  

 49512ת אריה, פתח תקוה י, קרי7רח' מרטין גהל  כתובת

 "לדוא נייד טלפון פקס טלפון הזמנות

 zvin@team.co.il 052-3273253 03-9219756 03-9278218 צבי נטוביץ

שירות 

 לקוחות

 דוא"ל מרכזייה טלפון

03-9278422 03-9278444 service_moked@team.co.il 

 חברה' מס בנק חשבון' מס והסניף הבנק שם

mailto:takam@mof.gov.il
https://takam.mof.gov.il/mail-registration
https://takam.mof.gov.il/
mailto:blond@chayon.co.il
mailto:davidsa@getter.co.il
mailto:helpdesk@getter.co.il
mailto:zvin@team.co.il
mailto:service_moked@team.co.il


 ת מסכי מחשברכיש :שם ההודעה

 

 הודעות מכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 ציוד קצה טכנולוגי פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.3.2 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

  16 מהדורה: 

 595125 :מספר פנייה בנעמ"ה 17-2017 כרז מרכזי מספרמאסמכתה: 

 

 

 בתוקף מיום: 09.09.2021     :יום עד בתוקף 14מתוך  10עמוד 

 שם המאשר: גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

 קישור לאתר"ם: תכהוראות  אתר לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  takam@mof.gov.il: ושאלות לפניות

 

 "מבע תים נטקום  

 511489429 268876 ( ת"א 765בנק פועלים סניף עתידים עסקים ) 

 

 פרטי מנהל ההתקשרות .11

לפנות אליו ניתן  ,מנהל ההתקשרות מטעם מינהל הרכש הממשלתי למימוש רכישה בהודעה זו: מר גלעד טלמון

 .giladt@mof.gov.ilדוא"ל:  כתובתבאמצעות 

 נספחים .12

 .קיימותומחירים לתצורות  מפרטים טכניים –נספח א  

 .קודמותמפרטים טכניים ומחירים לתצורות  –נספח ב  

 .תוקף הארכותטבלת  – ג נספח 

 .בהודעה שבוצעו נוייםטבלת שי – דנספח  

 

mailto:takam@mof.gov.il
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mailto:giladt@mof.gov.il


 ת מסכי מחשברכיש :שם ההודעה

 

 הודעות מכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 ציוד קצה טכנולוגי פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.3.2 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

  16 מהדורה: 

 595125 :מספר פנייה בנעמ"ה 17-2017 כרז מרכזי מספרמאסמכתה: 

 

 

 בתוקף מיום: 09.09.2021     :יום עד בתוקף 14מתוך  11עמוד 

 שם המאשר: גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

 קישור לאתר"ם: תכהוראות  אתר לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  takam@mof.gov.il: ושאלות לפניות

 

 נספח א 

 ומחירים לתצורות קיימות טכנייםמפרטים 

 
 הקיימות של כל התצורותוהמחירים קובץ זה מרכז את המפרטים הטכניים  – התצורות מפרטי -מרכזי  קובץ

 :הניתנות לרכישה

 נספח א - מפרטים

xlsx.טכניים ומחירים לתצורות קיימות 05092021
 

mailto:takam@mof.gov.il
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 ת מסכי מחשברכיש :שם ההודעה

 

 הודעות מכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 ציוד קצה טכנולוגי פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.3.2 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

  16 מהדורה: 

 595125 :מספר פנייה בנעמ"ה 17-2017 כרז מרכזי מספרמאסמכתה: 

 

 

 בתוקף מיום: 09.09.2021     :יום עד בתוקף 14מתוך  12עמוד 

 שם המאשר: גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

 קישור לאתר"ם: תכהוראות  אתר לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  takam@mof.gov.il: ושאלות לפניות

 

  בנספח 

 קודמות לתצורותומחירים  מפרטים טכניים

 
תצורות מתיחורים  קובץ זה מרכז את המפרטים הטכניים והמחירים של – התצורות מפרטי -מרכזי  קובץ

 :קודמים

 נספח ב - מפרטים

xlsx.טכניים ומחירים לתצורות קודמות 05092021
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 ת מסכי מחשברכיש :שם ההודעה

 

 הודעות מכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 ציוד קצה טכנולוגי פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.3.2 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

  16 מהדורה: 

 595125 :מספר פנייה בנעמ"ה 17-2017 כרז מרכזי מספרמאסמכתה: 

 

 

 בתוקף מיום: 09.09.2021     :יום עד בתוקף 14מתוך  13עמוד 

 שם המאשר: גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

 קישור לאתר"ם: תכהוראות  אתר לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  takam@mof.gov.il: ושאלות לפניות

 

 ג נספח

 טבלת הארכות תוקף

 

 04.06.2018 תאריך תחילת תוקף מקורי: 

 03.06.2019 תאריך תום תוקף מקורי: 

    
מספר הארכת 

 תוקף
תאריך ביצוע הארכת 

 תוקף
תאריך תום  תוקף  

 חדש
 סעיפים מושפעים

1 02.06.2019 03.06.2020 2.2 

2 31.05.2020 31.12.2020 2.2 

3 06.09.2020 05.09.2021 2.2 

4 09.09.2021 06.09.2022 2.2 

    

 

הודעה זו כוללת תצורות מסכים ממספר מועדי תיחור, בעלות תאריכי תוקף שונים. פירוט תקופות הרכש 

 . באחריות המשרד לוודא כי אכן ניתן להזמין את התצורה המבוקשת.2.2מופיע בסעיף 

mailto:takam@mof.gov.il
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 ת מסכי מחשברכיש :שם ההודעה

 

 הודעות מכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 ציוד קצה טכנולוגי פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.3.2 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

  16 מהדורה: 

 595125 :מספר פנייה בנעמ"ה 17-2017 כרז מרכזי מספרמאסמכתה: 

 

 

 בתוקף מיום: 09.09.2021     :יום עד בתוקף 14מתוך  14עמוד 

 שם המאשר: גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

 קישור לאתר"ם: תכהוראות  אתר לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  takam@mof.gov.il: ושאלות לפניות

 

 ד נספח

 טבלת שינויים שבוצעו בהודעה

 

 טבלת שינויים

 תיאור השינוי / נימוקים סעיף/ים מושפע/ים תאריך מהדורה

16 09.09.2021 

 נספח בו 2
, 2.5, 2.4, 2.3סיום תקופת רכישה של תצורות 

  2.11 –ו  2.7, 2.6

 2.9 –ו  2.8, 2.2, 2.1מימוש אופציה לתצורות  נספח או 2.2

 שינוי תצורת הסעיף 10
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