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 י' טבת, תש"פב"ה,  לכבוד
 2020ינואר,  7 1928/משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

השלמת רשימת ספקי מסגרת בתחום של ציוד מחשוב : 1928/מכרז מס'  - 1מס' הבהרה  מסמךהנדון: 
 DELLמתוצרת 

 
 כללי .1

 .12:00 ( בשעה15.1.2020תש"פ ) טבתב ח"י ביום הינוהצעות  המועד האחרון להגשת .1.1

 209חדר ב הנמצאת תיבת המכרזיםיש להגיש את ההצעה עד למועד האחרון להגשת ההצעות ל .1.2

  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק. .408בבניין 

ח האוניברסיטה על המציע לקחת בחשבון כי אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב לשט

 ועליו להיערך בהתאם.

על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל האישורים,  .1.3

  ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי.

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

 וואה בין ההצעות. האוניברסיטה לבצע הש

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום  .1.4

 ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות.
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 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון: .2

 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

 הסכם - 2נספח 

נבקש כי בסוף הסעיף יתווספו המילים  5.4 31  .1
 הצדדים. 2 ותיאום

 מקובל. לא

לאסוף את נבקש כי אחרי המילים " 5.5 31  .2
הציוד" יבואו המילים לתקנו ו/או 

 להחליפו.

 לא מקובל.

ציוד חדש שהגיע תקול אנו דורשים 
 doaלהחליפו ולא לתקנו לפי תהליך 

  .dellשל היצרן 

כי בסוף הסעיף יבוא המשך המשפט נבקש  8.1 32  .3
פשרות לתקן וזאת לאחר שניתן לספק א"

 ."ימי עבודה 10את הליקוי תוך 

 מקובל.

ימי  10-ימי עבודה יוחלפו ב 5נבקש כי  8.2 32  .4
 .עבודה

 הסעיף נותר בעינו.לא מקובל. 

 

ימי  5-ימי עבודה יוחלפו ב 2נבקש כי  8.3 32  .5
 .עבודה

 הסעיף נותר בעינו.לא מקובל. 

המזמין מכל אחריות  אתם נדרשים לפטור 13.3 35  .6
 .לרכושכם לנזק

 -לפרק הביטוח  13.1נא ראו סעיף 
הספק רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש 

המזמין  –יחול  13.3אולם סעיף 
 )האוניברסיטה( פטור מאחריות.

 בקש כי בסוף המשפט יתווסף המשפטנ 13.6 35  .7
ובלבד שניתנה הודעה בכתב לספק אודות "

התביעה וניתנה לה האפשרות להתגונן 
 .בעצמה"

 מקובל.

 

תשומת לבכם לסעיף זה ככל שתעסיקו  13.6 35  .8
 .קבלני משנה בפרויקט

נכונים גם לגבי  13.6עד  13.1סעיפים 
 קבלנים של הספק.

 מקובל. ימים. 30 -ימים יוחלפו ב 15נבקש כי  17.1 37  .9

 1סעיף  38  .10
בטבלת 

SLA 

 24נבקש כי הטיפול לתיקון יתבצע תוך 
 .שעות

 לא מקובל. הסעיף נותר בעינו.

 ,₪ 250נבקש כי הקנס יעמוד על  ג' 39  .11

 ימים. 7 -הפסקת הזמנות ל 

נבקש כי לא תהיה מעבר לכך כל הפסקת 
 פעילות.

 לא מקובל. הסעיף נותר בעינו.

יבוא המשפט "טרם עיף נבקש כי בסוף הס 19.3 40  .12
מימוש הערבות כולה או מקצתה, תינתן 

ימים טרם  7הודעה על כך לספק, 
 החילוט".

 מקובל.
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

 חוברת ההצעה - 3נספח 

מתוך רצון להקנות לעורך המכרז את  8.1 47  .13
מירב היתרונות הגלומים בהצעה של ספק 

בעל מגוון יכולות, נבקש לאפשר הצגת 
ניסיון באספקת מחשבים של יצרנים 

. לטובת DELLנוספים על היצרן המבוקש 
לקבל את  הצגת הניסיון האמור, נבקש

נספחי המכרז למילוי, גם בפורמט 
WORD. 

ים של ניסיון באספקת מחשבהצגת 
לא יקנה ניקוד נוסף  יצרנים נוספים

למציע, לכן אין צורך בפירוט תוצרות 
 נוספות.

המייצג למציע נוסף יינתן ניקוד 
 3, כמפורט בסעיף וספיםיצרנים נ

במסמכי  11סעיף ) בטבלת האיכות
 .(המכרז

ניתן לקבל את נספחי המכרז לא 
 וורד. טבפורמ

 אישור רו"ח/ יועץ מס מורשה על מחזור כספי של המציע -א' 3נספח 

נבקש כי יתאפשר מתן חוות דעת רו"ח     .14
ברוח הנדרש בתנאי הסף, על נייר לוגו של 

בהיר, כי יש לספק חוות דעת זו הפירמה. נ
ברוח המוסכם בין לשכת רו"ח לחשכ"ל 

באוצר ובדומה לנוסחים המוצעים לעניין 
: 7.4.1.3זה בהוראת תכ"ם 

https://mof.gov.il/Takam/TakamInstr

uctions/T07040103020101.DOCX 

 מקובל.

 
 

 בברכה,
 יחידת המכרזים

 אוניברסיטת בר אילן

https://mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/T07040103020101.DOCX
https://mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/T07040103020101.DOCX

