
 משרד האוצר –מדינת ישראל 
 מינהל הרכש הממשלתי -החשב הכללי 

 
 ירותי תקשורת קווית נייחת )מפ"א( למשרדי הממשלהלאספקת ש 4102-02מכרז מרכזי מממ 

מפרסם  "(, עורך המכרז)להלן: "משרד האוצר מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי,
 מפ"א -ירותי תקשורת קווית נייחת לאספקת ש 02-4102מממ  שמספרו מרכזימכרז  בזאת

יחידות הסמך ויחידות המשנה , למשרדי הממשלה "(הציוד והשירותים המבוקשים)להלן: "
  "(.המכרז)להלן: "

הזוכה יספק בכל אזורי השירות את המוצרים והשירותים המבוקשים למשרדי הממשלה, יחידות  .1
 .י עורך המכרזושרו על ידאהסמך ויחידות המשנה, וכן לגופים נלווים ש

 שבמכרז. 0.8שקלול המפורט בסעיף  פי-לעורך המכרז יבחר שני זוכים, זוכה ראשי וזוכה משני ע  .2

, PRIהעברת שיחות ממרכזיות המשרד המזמין, באמצעות ממשק  כוללים המבוקשים השירותים .3
המפ"א דרישות רישיון  פי-ללכלל רשתות מפעילי התקשורת הקווית והסלולארית בארץ ובחו"ל, ע

דרישה של המשרד המזמין,  פי-לע Sip Trunkניתוב שיחות באמצעות ממשק  ודרישות נוספות,
תחזוקה שוטפת של הצירים והציוד המותקן באתר המשרד ומתן מענה לתקלות, אספקת שירותי 

המפורט ועמידה בדרישות אבטחה ושרידות עפ"י ההנחיות פי -ל( ודוחות עBILLINGחיוב )
 המפורטות .

ממועד חתימת עורך המכרז על הסכם  ,( חודשים42) ארבעים ושתייםהינה למשך  רכשפת התקו .4
( החודשים הראשונים לתקופת הרכש תהיה תקופת התארגנות 6ששת ) ההתקשרות עם הזוכה.

לעורך המכרז  בה יידרש הספק להיערך לקראת תחילת אספקת השירותים אצל המשרדים.
ריך את משך תקופת ההתקשרות הראשונה במספר תקופות שמורה זכות חד צדדית ובלעדית להא

 44חודשים נוספים )סה"כ עד  (44)ארבעים ושמונה נוספות אשר אורכן הכולל לא יעלה על 
 ימים לפני תום כל תקופה. 33חודשים(, וזאת בהודעה מוקדמת של 

וכל שאר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז מוקדמים להשתתפות במכרז התנאים ה .5
מאתר , 12:33בשעה  31/2/2314-החל מהניתן למצוא ולהוריד, ללא תשלום, מלאים אותם ה

 תחת הכותרת מכרזים  WWW.MR.GOV.ILהאינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: 
 .14-2314 –מכרז מממ 

של המציע. על המעטפות יירשם  הצעות למכרז תוגשנה במעטפות סגורות ללא שום סימני זיהוי .6
המכרז בלבד. המעטפות תוכנסנה לתיבת המכרזים שבמינהל הרכש הממשלתי רחוב נתנאל  פרמס

 .13:33בשעה  31/13/2314מיום , קומת הכניסה, ירושלים וזאת לא יאוחר 1לורך 

: דוא"ל 32-5635364: בפקס 32-6663422, טלפון: בני בקשיאיש הקשר למכרז זה הוא מר  .2
benyba@mof.gov.il   

 ויובהר, הוראות חוברת המכרז וההגדרות המפורטות בו גוברות על כל האמור במודעה זו. .4
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