
 

 

 

 

 2021מאי  19

 ח' סיון תשפ"א

 מועצת פרדס חנה כרכור ורשת מחשוב טכנאי עבור מחיר הצעתבקשת 

 

 .מועצה המקומית פרדס חנה כרכורל ורשת טכנאי מחשוב עבורברצוננו לבקש הצעת מחיר  .1

 

 תנאי סף .2

 חוק לפי ורשומות חשבונות פנקסי ולנהל מוסף ערך מס לענייני מורשה עוסק להיות המציע על 2.1
  .1976 – ו"התשל(, מס חובות ותשלום חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות

ו/או עם רשויות מקומיות  המקומית למציע לא היו בעבר ובהווה סכסוכים משפטיים עם המועצה 2.2
 אחרות שעניינם הפרת חוזה על ידי המציע ו/או ביצוע אספקה בצורה לקויה.

 חומרה ותוכנה(שנים כטכנאי מחשבים) 3לפחות  העבודה הנ"לנשוא ניסיון בתחום  ,למציע 2.3
 משתמשי קצה לפחות.  50בחברה עם 

 

 הגדרות תפקיד .3

 והתקשורת ברשות:תמיכה למשתמשי מערכות המידע  3.1

 .קבלת פניות משתמשים בתחום הטכנולוגיה השונים, בדיקתן וטיפול בבעיה 
 .מענה למשתמשים להכרות ותפעול מערכת המידע והתקשורת ע"י המשתמשים 
 ,וידוא  מתן שירותי מחשוב ותקשורת לעובדי הרשות המקומית כולל הזמנת ציוד

 לו.התקנת הציוד ובדיקת תקינותו ותפעו קבלת ציוד,
 משתמשים מרחוק ופרונטלית. תמיכת 

 תפעול ותחזוקה של מערכות המידע והתקשורת: 3.2

 .תפעול שוטף של חומרה ותוכנה לסביבת המשתמש 

  התקנה של ציוד מחשבים חדש ו/או העתקת מחשבים קיימים בתוך משרדי
הרשות ו/או באתרי הרשות לרבות כל המרכיבים הנדרשים להתקנת והפעלת 

 הציוד.

 ציוד לא תקין ומעקב אחרי טפול והחלפה. דיווח על 

  טיפול בתקלות ברשת המשתמשים, בתוכנה וחומרה כולל איפון וטיפול בבעיות
 ותקלות ותפעולם עד פתרון הבעיה.

 בן התוכנות  ההתקנה ועדכון של חומר ותוכנות חדשות תוך הקפדה על אינטגרצי
 לבן כל תשתיות המחשוב ברשות.

 ציוד היקפי בן משתמשי הרשות לפי צורך.העברה וניוד של מחשבים ו 
 

 .ההצעה .4

 המוקדם משניהם. עד קבלת תוצאות המכרז ביצוע העבודה הוא עד חודשים או משך  4.1

 .פיזיות במועצהמשרה  100% -המשרה היקף  4.2

 תשלום על פי דיווח שעות והגעה בפועל למועצה. 4.3

 ההצעה תתומחר לפי יום עבודה של הטכנאי. 4.4

 תכלולנה מע"מ.הצעות המחיר לא  4.5

 12:00עד שעה  26/05/21 רביעילא יאוחר מיום   ניתן להעביר אליי את ההצעה 4.6
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