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  אב, תשע"טבכ"ו      ב"ה,  לכבוד
 2019אוגוסט, ב 27    21/19משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

  קיים NETAPPאספקת מדפי דיסקים עבור שרת אחסון  – 1מסמך הבהרה מס' הנדון: 
  

 שבנדון:להלן הבהרות לגבי המכרז 

 כללי .1

 .12:00, בשעה 29/8/2019 :הינוהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז  .1.1

 .28/11/2019תוקף ההצעה נותר בעינו ועומד על  .1.2

על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע ולהימצא  .1.1

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

  ההצעות.

  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.

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

 לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.

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

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

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

 ביכולת האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות. 

זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא  ותמסמך הבהר .1.1

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

על המציע להחליף את טופס הצעת המחיר המקורית בטופס המצורף למסמך הבהרות  .1.1

 .זה

 
 
 
 

 בברכה, 
 יחידת המכרזים 

 אוניברסיטת בר אילן 
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 שאלות שהועלו על ידי מציעים:
 

 מענה שאלה / בקשה סעיף כותרת עמ' מס'

תיאור  11  .1
הפעילות 
 הנדרשת

לא סביר לדרוש מועד  2
 ימים. 5אספקה של 

ימי  15-מבוקש להאריך ל
 עבודה

 21-מועד האספקה יעודכן ל
 ימי עסקים.

ישנה סתירה בין ההנחיה  2 הצעת מחיר 27  .2
אספקת  –בפסקה השנייה 

מדף דיסקים אחד, והצעת 
 דיסקים. 3-המחיר הינה ל

המציע יציג את ההצעה 
בהתאם לטופס המצורף 

 למסמך זה.
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 הצעת המחיר .2

הצעת המחיר המפורטת להלן הינה בשקלים, וכוללת את כל הוצאות המציע, לרבות הוצאות 
 .מס ערך מוסף ללאישירות ועקיפות וכן מיסים ישירים ועקיפים, 

 על המציע למלא את המחיר הנדרש על ידיו לשם אספקת הפתרון המפורט להלן:

 .SSD 960GBדיסקי  4אשר יכילו  1.8TB SASמדפים של  3

. מאחר ומספר הדיסקים החדש נמוך בצורה משמעותית 82.36TBהמתקבל יהיה:  הנפח

כדי למנוע פגיעה בזמן התגובה  Cacheעבור  SSDמהישן, אנחנו נשתמש בדיסקי 
 למשתמשים.

 

לא תיבדקנה ואף  -הצעות חלקיות ו/או במתכונת השונה מחוברת ההצעה המצורפת למכרז 
 עלולות להיפסל.

 

 מחיר כולל לפתרון המבוקש:
 

 

 שיירכשו.האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את היקף המדפים 

 

 
 
 
 

 
 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 


