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 תמוז, תשע"ובו'    ב"ה,  לכבוד
 2016יולי, ב 12   5/16משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 גיבוייםמערכת  מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקת – 3מס' הבהרה  מסמךהנדון: 
  

 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

 כללי .1

בשעה  ,7/201612/המועד האחרון להגשת הצעות והתשלום בגין השתתפות במכרז הינו:  .1.1
12:00. 

 .30/11/2016השתנה ועומד על תוקף ההצעה והערבות  .1.2

העונה על כל התנאים המוגדרים  ,₪ 20,000על המציע לצרף ערבות בנקאית על סך  .1.3
  במכרז.

 הצעה אליה תצורף ערבות שאינה תואמת את כלל הדרישות עלולה להיפסל.

על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע  .1.1
לא יאוחר מהמועד האחרון  209, חדר 108ולהימצא בתיבת המכרזים הנמצאת בבניין 

  להגשת ההצעות.
  ה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.הצע

על המציע לקחת בחשבון כי לעורך המכרז אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב 
 לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.

על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל  .1.1
  רופה אחרת, כשהם מלאים כראוי.האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צ

הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה 
 ביכולת האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות. 

 
 
 

 בכבוד רב 

  
 דודו שוורץ 
 עורך מכרזים 

 אוניברסיטת בר אילן 
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 שהועלו על ידי המציעים:שאלות 
 

 תשובה שאלה סעיף עמוד #

 מסמכי המכרז

1.  2 1 
האם מדובר במערכת היושבת בבית 

 או לחילופין בשירות גיבוי ענן ? הלקוח,

במערכת היושבת בבית הלקוח  מדובר
ומבצעת גיבוי על גבי מערכת אחסון 

 .DataDomainמתוצרת 

2.  4 7.1.3 
 –במקום "המציע" יצויין "שותף ה 

OEM" 
 הסעיף יישאר בעינו

3.  6  

בטבלת הוכחת עמידה בתנאי הסף תת 
, במקום "ניסיון המציע" יצויין 7סעיף 

 "OEM –"שותף ה 
 הסעיף יישאר בעינו

4.  9 
14.1.1 

 4ס"ק 
שיוגש  OEMיש לתת דירוג לשותף 

 באמצעות מפיץ בלעדי
 הסעיף יישאר בעינו

 1נספח 

5.  16 2.2.1 
הספק או במקום הספק יש לציין "

 "OEMהיצרן או שותף 
 הסעיף יישאר בעינו

6.  16 2.2.3 
הספק או במקום הספק יש לציין "

 "OEMהיצרן או שותף 
 הסעיף יישאר בעינו

7.  16 2.4.1 
הספק או במקום הספק יש לציין "

 "OEMהיצרן או שותף 
 הסעיף יישאר בעינו

8.  17 2.5.1 
הספק או במקום הספק יש לציין "

 "OEMהיצרן או שותף 
 הסעיף יישאר בעינו

 2נספח 

9.  20 6 

יש להוסיף סעיף המבהיר כי האחריות 
היא לנזקים ישירים בלבד ובשום אופן 
לא חל על נזקים עקיפים. בנוסף, יש 

 להכניס סעיף הגבלת אחריות

 הרישא מקובל, הסיפא לא מקובל

10.   11 
יש להבהיר כי לתמורה יתווסף מע"מ 

 בשיעורו כדין במועד התשלום.
לתשלומי האוניברסיטה יתווסף מע"מ 

 בשיעורו כדין במועד הוצאת החשבונית.

11.  11.6 
11.4 – 

11.5 

מנגנון יישוב סכסוכים בקשר 
 11.4-11.5לחשבוניות הקבוע בסעיפים 

לא מקובל. אנו מציעים לקבוע מנגנון 
יישוב סכסוכים אשר יוכרע ע"י גורם 

 שלישי בלתי תלוי

 הסעיף יישאר בעינו 

12.  22 12.5 
אינו מקובל ויש להורידו. "שביעות 
רצון האוניברסיטה" הינה אם הספק 

 ממלא אחר התחייבויותיו ע"פ המכרז
 מקובללא 

13.  22 12.7 
בעניין הפסקת יש להפוך את הסעיף 

להדדי  ההסכם במקרה של פירוק וכד'
 שיחול גם על האוניברסיטה.

 הסעיף יישאר בעינו 
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 תשובה שאלה סעיף עמוד #

14.  23 14.2 
ישיר אשר נגרם יש לסייג רק לנזק 

 כתוצאה מפעולתו או מחדלו של הספק
 הסעיף יישאר בעינו

15.  23 14.3 

יש לכם את הזכות לבטל את ההסכם 
לא  -(. 4.3יום ) 60בכל עת בהתראה של 

מקובל מכיוון שהספקת ציוד ע"י 
 30היצרן היא במסגרת חלון זמן של 

יום ממועד הזמנת הציוד ולא ניתן 
 נשלח ליעדויהיה להחזירו לאחר שכבר 

האוניברסיטה תשלם לספק בגין שירותים 
ו/או ציוד שיסופקו לה עד למועד סיום 
ההתקשרות, בכפוף לביצוע השירותים 

 לשביעות רצון האוניברסיטה.

 א'-2נספח 

16.    

תצורף התחייבות היצרן או שותף 

OEM  לביצוע, יחד עם זאת המפיץ
 יהיה אחראי לכל דבר ועניין

 הסעיף יישאר בעינו

 3נספח 

17.    

בכל מקום בו קיימת התייחסות 
לניסיון המציע יש להופיע "ניסיון 

 "OEMהיצרן או שותף 
 הסעיף יישאר בעינו

18.  33 2.1 
יצוין "ספק או שותף  –ניסיון המציע 

OEM" 
 הסעיף יישאר בעינו

19.  36  

תצהיר המציע בדבר הניסיון בביצוע 
גם על ידי המפיץ וגם  יחתם –הפעילות 

 .OEMעל ידי שותף 
 הסעיף יישאר בעינו

 הסעיף יישאר בעינו מפיץ בלעדי –יתווסף מעמד נוסף  6 41  .20

 מפרט / יכולות המערכת

21.  

 מבנה שרתים קיים .1  

  
האם יש לגבות שרתים  .1.1

וירטואליים בלבד או 
 שקיימים גם שרתים פיזיים?

 פיזיים ווירטואליים

  

מצוי על  האם כלל המידע .1.2
מערכת האחסון המרכזית או 
שיש גם מידע לגיבוי על 
דיסקים מקומיים בשרתים 

 פיזיים?

 

יש מידע גם על דיסקים מקומיים בשרתים 
 הפיזיים.

22.  

 מבנה תקשורת קיים .2  

האם קיימת רשת גיבוי  .2.1  
 נפרדת?

יש רשת גיבויים נפרד אך בשל מגבלות לא 
כל השרתים מחוברים אליו וניגשים לשרת 

 הגיבוי דרך הרשת ה״כללית״.

  
האם קיימת תשתית תקשורת  .2.2

10Gb? 

בחלק מהמקומות יש למשל בין השרתים 
הוירטואליים לשרת האחסון אך לא בכל 

 התשתית ולא ברשת הגיבויים.
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 תשובה שאלה סעיף עמוד #

23.  

 מבנה פתרון נדרש .3  

נדרש ליישם גיבוי האם  .3.1  
 לדיסק בלבד?

 כמפורט במכרז. VTLכן, כולל 

  
האם נדרש ליישם גיבוי  .3.2

לדיסק כולל רפליקציה 

 (?off siteלדיסק באתר נוסף )

 לא.

24.  

 תכולת פתרון נדרש .1  

האם הספק אחראי על תוכנת  .1.1  
 הגיבוי בלבד?

 כן.

  
האם האוניברסיטה תספק  .1.2

שרתים, מתגים ומערכות 

 ?VTL\אחסון

 כן.

25.  

 מדיניות גיבוי .1  

  
1.1. Data retention 

policy  כולל גיבוי יומי שבועי
 חודשי וכו'

 Incrementalהיום קיים גיבוי יומי 

forever קבצים בגרסאות ישנים נשמרים  .
 יום. 90דורות ע״פ מדיניות ועד  14 -ל 7בין 

לכמה זמן נשמרים עותקי  .1.2  
 הגיבוי

 Incrementalהיום קיים גיבוי יומי 

forever קבצים בגרסאות ישנים נשמרים  .
 יום. 90דורות ע״פ מדיניות ועד  14 -ל 7בין 

26.  

 דרישות משלימות .6  

האם קיימת הגדרה לחלון  .6.1  
 גיבוי מקסימלי?

לא, אבל הרעיון הוא שהגיבויים יתבצעו 
 (08:00-17:00מחוץ לשעות העבודה )

 


