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 שלום רב,
 

 NETAPPמכרז לאספקת מערכות  – 2מסמך 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.

חת בחשבון כי לעורך המכרז אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב על המציע לק

 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.

מסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה ביכולת הצעת מציע שלא תכלול את כל ה

 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.

ות מתוקן. על המציע להחליף למסמך הבהרות זה מצורף קובץ אקסל המכיל כתב כמוי .1.6

 את קובץ התמחור המקורי בקובץ המצורף.

 
 
 

 בברכה, 
 יחידת המכרזים  

 אוניברסיטת בר אילן 
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 במכרז:  בכתב הכמויותלהלן תיקונים 
 

 שאלה 
    בכתב המכרז: 18עמוד ב

ובטבלת התכולה למטה בשורה  , " FAS2720A 12x 16TB"   בכותרת של תצורת המערכת מופיע
 .  1במקום כמות של   2מצוין כמות של  2מספר 

בטבלה ולכן לא מתאפשר בכלל   2שורה   הטעות הזו הועתקה ללשונית השמאלית של קובץ האקסל
 לתמחר כלום בלשונית הזו.

 
 תשובה 

 בשורה הרלוונטית.  1לכמות  קובץ התמחור תוקן 
 צורף למסמך ההבהרות. המציע ימלא את קובץ התמחור המתוקן שמ


