
מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 
 יחידת המכרזים 

 

 

1 

  חתימה וחותמת 

   ישראל   |   5290002רמת גן, מיקוד    |   אילן - אוניברסיטת בר 

 Bar-Ilan University | Ramat-Gan,  |  5290002  Israel 

 

   אלול, תשפ"אב' טב"ה,  לכבוד
 2021אוגוסט,  ב 17 18/21משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 אספקת מערכת פיירוול – 2מסמך הבהרה מס' הנדון: 
  

 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

 כללי .1

 . 12:00, בשעה 8/2021/22המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הינו: .1.1

 . 2021/30/11תוקף 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.

  מצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.הצעה שלא תי

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

 לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם. 

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

  ת, כשהם מלאים כראוי.האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחר

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 חתום   ותמסמך הבהר .1.5

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

בתצורת   )תוספת לטבלת הצעת המחיר(  מתוקנתמצורפת חוברת הצעה  למסמך הבהרות זה   .1.6

 . וורד

המציעים   או  באפשרות  יד,  בכתב  ולמלאה  החוברת  את  במחשב  להדפיס  למלאה 

 ולהדפיסה. 

 מציע שיבצע שינוי במסמכי חוברת ההצעה ייפסל. 

 על המציעים להוריד את המסמך המעודכן ולהחליף את המסמכים המקוריים. 

 
 
 

 בברכה, 
 יחידת המכרזים  

 אוניברסיטת בר אילן 
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 שאלות שהועלו על ידי מציעים:  

 תשובה  פירוט השאלה  סעיף  כותרת  עמוד  מס"ד 

  7.2סעיף   7  .1
הצעות 
 המחיר

להתייחס  7.2.2 התבקשנו 
בעבור   ורישוי  לאחריות 
הרביעית  השנה 
להציג   איפה  והחמישית, 
את התמחור לטובת העניין  
לא   ההצעה?  בחוברת 
שורה  שקיימות  נראה 

 לטובת המענה הנ"ל  

מצורף טופס תמחור  
מתוקן אותו המציעים  
ימלאו ויצרפו להצעתם  
 במקום הטופס הקיים 

 1נספח   15  .2
 –למכרז  

מפרט  
השירותים  
הנדרשים 

 מהספק

נרצה לדעת בנושא   כללי
התקנה ודליברי בגלל 

הדרישה לבצע בתהליך 
מדורג קרי יהיה שלב 
ששתי המכונות יעבדו 

במקביל הישנה והחדשה  
 נרצה לבצע באופן הבא :

הקמת המערכת החדשה  
במקביל למערכת הקיימת 
ומעבר מדורג של סביבות 

 מהקיים לחדש , 
לבים / פאזות בכמה ש

 תרצו לבצע את המעבר ?
 

 שלבים 3

הצעת  2נספח  28  .3
 מחיר

בתיאום עם היצרן , נבקש 
לבטל את הדרישה לצרף 
את טופס הצעת המחיר  
המקורי מהיצרן. מדובר  

במידע שהינו סוד מסחרי  
בהתאם להסכמים 

החתומים בין המציע לבין  
היצרן, והמציע מחויב  
שלא לחשוף מידע זה 

 לאף גורם אחר  

מקובל, מצורף טופס  

תמחור מתוקן אותו  

המציעים ימלאו ויצרפו  

במקום הטופס  להצעתם

 הקיים. 
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 מחיר הצעת   .4

 בלבד. בשקלים חדשים המחיר המבוקשעל המציע לציין את  4.1

השירותים, לרבות ביטוחים, מיסים    ההצעה תכלול את כל ההוצאות הנדרשות לספק את 4.2

 (, כוח אדם וכו'.למעט מע"מ)

 . מע"מ יתווסף למחיר בהתאם לשיעורו בדין במועד הוצאת החשבונית 4.3

 . 1המחיר הינו אחיד לכלל סוגי השירות הנדרשים במפרט השירותים בנספח  4.4

 תקופה תיאור
סוג תמיכה /  

 תקופה
 כמות

מחיר /  
 יחידה 

סה"כ  
 לפריט

2x 28000 Appliance- Plus 
package with SNBT service 
package for 1 year 

3 Years Until: 
 ________ 

Direct 
Standard 
3 Years 

1 

  

Ordering Information   

 כמות קטגוריה  מק"ט  תיאור / שם הפריט   #
מחיר /  
 יחידה 

סה"כ  
 לפריט

1 

28000 Plus Appliance 
with 5 Virtual Systems 
SandBlast subscription 
package for 1 year 

CPAP-
SG28000-
PLUS-SNBT 

Product 2 

  

2 2x100/25G Fiber NIC 
CPAC-2-
100/25F-
INSTALL 

Product 4 
  

3 

Next Generation 
Firewall Package for 
additional 2 years for 
28000 PLUS Appliance 

CPSB-NGFW-
28000-PLUS-
2Y 

Service 2 

  

4 
QSFP28 transceiver 
module for 100G fiber 
ports, SWDM4 75m 

CPAC-TR-
100SWDM4 

Product 8 

  

5 

Enterprise Software 
Subscription and 
Standard Support 
additional product 

CPES-SS-
STANDARD-
ADD 

Support 1 

  

6 Hour Bank -- Service 80 
  

7 
License and Service for 
Additional Year 

--  2 
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