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  אדר א, תשפ"ב ב כ"ב ב"ה,  לכבוד
 2022פברואר, ב 23 1/22משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 NETAPPמכרז לאספקת מערכות  – 1מסמך הבהרה מס' הנדון: 
  

 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

 כללי .1

 . 12:00, בשעה 8/3/2022 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הינו: .1.1

 . 31/5/2022תוקף ההצעה נותר בעינו ועומד על  .1.2

על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע ולהימצא   .1.3

בבניין   הנמצאת  המכרזים  חדר  408בתיבת  להגשת   209,  האחרון  מהמועד  יאוחר  לא 

  ההצעות.

  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.

יסת מציעים עם רכב על המציע לקחת בחשבון כי לעורך המכרז אין אפשרות לאשר כנ

 לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם. 

כל  .1.4 את  לצרף  המכרז,  במסמכי  הדרישות  לכל  מלא  מענה  מתן  על  להקפיד  המציע  על 

  האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי.

ת הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה ביכול

 האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות.  

זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום   ותמסמך הבהר .1.5

 ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.
 
 
 

 בברכה, 
 יחידת המכרזים  

 אוניברסיטת בר אילן 
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 (:1להלן תיקונים בסעיפי המפרט במכרז )נספח 
 

 (14)עמ'  1.3סעיף 
כחלק   FAS Netapp 2554 מדפים קיימים ממערכות, להתקין ולתחזק המירבנוסף, יידרש ל

 חודשים.  60וזאת לתקופה של  מהמערכת החדשה
 

 ( 14)עמ'  2.2.1סעיף 
ימי עבודה ממועד אישור המזמין על השלמת ביצוע כלל  60הספק יספק ויתקין את המערכת בתוך 

 המקדימים.השלבים 
 

 (16)עמ'   2.4.7+  2.4.6סעיף 
 הקיימות אל המערכות החדשות FAS2554  -מדפי הדיסקים הקיימים יועברו ממערכות ה  2.4.6
למען הסר ספק, המדפים וכל החומרה הנלווית אליהם יחשבו לחלק מהמערכת החדשה, ויזכו   2.4.7

 . 2.4.5לשירות מלא בהתאם לסעיף 
 
 


