
ועדת המכרזים של מרכז יצחק רבין )“ועדת המכרזים”( מזמינה בזה להציע הצעות למכירת חלפים, ובכלל זה מסכים, . 1
נגנים וציוד אודיו וידאו, אשר יחליפו חלק מרכיבי המערכת הקיימת במוזיאון הישראלי הפועל במרכז יצחק רבין לחקר 

ישראל )“המרכז”(, והכל על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. 
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המרכז, בכתובת: www.rabincenter.org.il  )“אתר האינטרנט”(, . 2

תחת הלשונית “מכרזים”.
כמו כן, ככל שההנחיות להתמודדות עם נגיף הקורונה יאפשרו זאת, ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז )ללא זכות צילום(, 
ללא תשלום, במועדים המופיעים בטבלת ריכוז התאריכים במסמכי המכרז, במשרדי המרכז, ברחוב חיים לבנון 8, תל 
אביב )“משרדי המרכז”( בימים א’ - ה’ )שאינם ימי חג, ערב חג וחוה”מ( בין השעות 10:00-13:00, בתיאום מראש 
ותוך שמירה על ההנחיות להתמודדות עם נגיף הקורונה. מספרי טלפון לבירורים ותיאום הגעה: 03-7453322 או -03

.7453354
המועד האחרון לעיון במסמכי המכרז במשרדי המרכז )ככל שיתאפשר( הוא יום ה’, 4 בפברואר, 2021, בשעה 13:00.

השתתפות במכרז כפופה לתשלום דמי השתתפות בסך של 500 ₪ )“דמי ההשתתפות במכרז”(. את דמי ההשתתפות . 3
משתתף המתעתד להגיש הצעה במכרז יוכל לשלם באמצעות העברה בנקאית לחשבון על שם מרכז יצחק רבין מספר 
54475, בסניף 609 של בנק הפועלים בע”מ או באמצעות הגעה למשרדי המרכז. כנגד תשלום דמי ההשתתפות והצגת 

אישור התשלום, משתתף יהיה רשאי לקבל את מסמכי המכרז )המודפסים( במשרדי המרכז.
תשלום דמי השתתפות במכרז הינו חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

עלות דמי ההשתתפות במכרז, וכן כל הוצאה מכל סוג אשר תוצא בקשר עם ההשתתפות במכרז, לא תוחזר בכל מקרה 
שהוא, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, אם לא הייתה אפשרות להגיע אל משרדי המרכז ולקבל את מסמכי 
המרכז )המודפסים(, אם בחר המשתתף להימנע מהגשת הצעתו, אם תדחה ההצעה או אם יבוטל המכרז. מודגש בזאת, 
כי אין בקבלת דמי השתתפות משום הכרה או הכרזה על כשירותו או התאמתו של כל גוף לביצוע השירותים או על 

עמידתו בתנאי המכרז.
המועד האחרון לתשלום דמי ההשתתפות במכרז הוא יום ה’, 4 בפברואר, 2021, בשעה 13:00.

תקופת ההתקשרות תחל מיום חתימת שני הצדדים על ההסכם המצורף למסמכי המכרז )להלן: “ההסכם”(, ותגיע . 4
לסיומה עם תום 24 חודשים )שנתיים( ממועד אספקת מלוא חלפי המערכת אותם מבקש המרכז לרכוש במסגרת 

המכרז בפועל למרכז )“תקופת ההתקשרות”(. 
תנאי הסף לשם הגשת הצעה למכרז הינם כדלקמן:. 5

עמידה של המציע בכל התנאים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל”ו-1976 )“חוק עסקאות  5.1
גופים ציבורים”(, והתנאים והאישורים הנדרשים לפיו, לרבות האישורים הבאים:

המציע מנהל ספרים כדין ועומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים; 5.1.1
המציע אינו בעל הרשעות לפי חוק עובדים זרים, התשנ”א-1991, וחוק שכר מינימום, התשמ”ז-1987; 5.1.2
עבירות  5.1.3 משתי  ביותר  הורשעו  לא  ציבוריים,  גופים  עסקאות  בחוק  כהגדרתו  אליו,  זיקה  ובעל  המציע 

העבודה,  דיני  של  אכיפה  להגברת  בחוק  השלישית  בתוספת  המפורטים  העבודה  חוקי  הפרת  בגין 
התשע”ב-2011, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במרכז;

לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות על פי סעיפים 5.1.2  5.1.4
ו-5.1.3 לעיל בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. לעניין זה, יראו מספר הפרות 
העבודה,  במשרד  והאכיפה  ההסדרה  ממנהל  אישור  ניתן  אם  אחת  כהפרה  כספי  עיצום  הוטל  שבגינן 
הרווחה והשירותים החברתיים כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם 

לו שכר; 
המציע עומד בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998. 5.1.5

המציע הינו גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי או גוף סטטוטורי, אשר אינו חברה מפרת חוק, כהגדרת  5.2
המונח בחוק החברות, התשנ”ט-1999, וכן המציע לא קיבל התראה לפני רישומו כחברה מפרה, וכן אין לו חובות 

אגרה שנתית לרשם החברות )או כל רשם אחר( לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה.
המציע שילם את דמי ההשתתפות במכרז כמפורט בסעיף 3 לעיל. 5.3
ניסיון ברצף  5.4 וניסיון – למציע ותק מוכח, בחמש השנים האחרונות שקדמו ליום פרסום המכרז )דהיינו,  ותק 

בחמש השנים שקדמו ליום 31 בדצמבר, 2020(, במתן השירותים כמבוקש במכרז זה; וכן
המציע מכר ו/או סיפק, במהלך השנים 2018 עד 2020, לפחות 25 מסכי תצוגה מסוג LCD או LED בהזמנה 
אחת לשני לקוחות לפחות, והמחזור הכספי השנתי שלו ממכירת ציוד מולטימדיה, לרבות מתן שירותי אחריות 

בגינם, בכל אחת מהשנים 2018 עד 2020, עומד על סך של לפחות מיליון ש”ח, לא כולל מע”מ; וכן
למציע לפחות 3 לקוחות שרכשו ממנו, במהלך השנים 2018 עד 2020, בעסקה אחת, חלפי מערכת, מאותו סוג 
או מסוג דומה לחלפים, המבוקשים על ידי המרכז כאמור במסמכי המכרז, בסכום של לפחות חמש מאות אלף 

ש”ח, לא כולל מע”מ )לכל עסקה עם לקוח(.
המציע עושה שימוש ו/או רוכש ו/או מוכר אך ורק תוכנות מקור בקשר עם ביצוע השירותים נשוא המכרז. 5.5
המציע מוכר חלפים באיכות וסוג מעולים, נושאי תו תקן ישראלי ו/או תואמים לתו תקן ישראלי, ככל שקיים  5.6

תו תקן כאמור.
המציע התחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל פרט ו/או נתון ו/או מידע, מכל סוג שהוא, שנמסר ו/או יימסר לו  5.7

על ידי המרכז בקשר עם המכרז, בכל הקשור לנושאי ההתקשרות נשוא מכרז זה ובכלל זה בקשר עם המרכז.
המציע לא נמצא בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כל הליך אחר העלול לפגוע במילוי ההתחייבויות שייטול  5.8

על עצמו אם יזכה במכרז.
למציע לא קיים ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בקשר למכירת החלפים נשוא מכרז זה והתקשרות בהסכם,  5.9

ככל שיזכה במכרז.
המציע ו/או מי מבעליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ו/או עבירה מסוג מרמה והפרת אמונים ו/או בכל  5.10

עבירה אחרת שיש עמה כדי להשליך על יושרו ו/או אמינותו של המציע ו/או על יכולתו לספק את השירותים 
נשוא המכרז.

40,000 ₪, בנוסח . 6 זוכה תותנה בהעמדת ערבות ביצוע, שהמרכז הוא המוטב לה, בסכום של  ההתקשרות עם מציע 
שנקבע במסמכי המכרז, להבטחת זכויות המרכז לפי ההסכם ומילוי התחייבויות הזוכה בהתאם למסמכי המכרז )להלן: 
“הערבות”(. ככל וכל עוד הספק יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, ובכלל זה, יספק בפועל את כלל החלפים 
נשוא המכרז למרכז במועד, באופן ובמצב בהתאם לאמור במסמכי המכרז, והמרכז יאשר בכתב כי אכן כך הדבר, תינתן 
לספק האפשרות לבקש מהמרכז להפחית את גובה הערבות ב-50% )כך שתעמוד על 20,000 ש”ח(, והכל כמפורט 

במסמכי המכרז. 
שאלות הבהרה המתייחסות למסמכי המכרז ניתן להגיש עד ליום ה’, 14 בינואר, 2021, בשעה 12:00, לכתובת הדוא”ל . 7

ronya@rabincenter.org.il, באופן שנקבע לכך במסמכי המכרז. 
את ההצעות יש להגיש עד ליום א’, 7 בפברואר, 2021, בשעה 12:00, לתיבת המכרזים המצויה במשרדי המרכז )קומה 2, . 8

חדר 630(. 
אין ועדת המכרזים מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.. 9

המרכז שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי המכרז. הודעות . 10
בדבר שינוי תנאי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של המרכז. באחריות המציעים לעקוב אחר הפרסומים.  

האמור לעיל הינו למטרת ידיעה כללית, ובכל מקרה, הוראות מסמכי המכרז בלבד יחייבו את המרכז. דרישות ותנאים . 11
נוספים מפורטים במסמכי המכרז. 

המרכז שומר לעצמו את הזכות, בין היתר, לפסול מציע אשר לגביו היה למרכז ניסיון רע ו/או כושל או שקיימת לגביו . 12
חוות שלילית בכתב על טיב שירותיו; לפסול מציע מחמת ניגוד עניינים קיים או פוטנציאלי עם מתן השירותים נשוא 

המכרז על ידו וכן מטעמים אחרים כמפורט במסמכי המכרז.
מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסגרת מסמכי המכרז.  . 13
למרכז תהא זכות ברירה להרחבת/צמצום ההתקשרות או להארכת/קצור תקופת ההתקשרות כפי שמפורט במסמכי . 14

המכרז, לרבות ההסכם.
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