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5162דצמבר  61  

 ד' טבת תשע"ו

 5102/21 פומבי לכבוד: מציעים במכרז

 לרכישה, התקנה ומתן שרותי תחזוקה למערכת אחסון     

 ISCSIמרכזית ותשתית      

 

 מ.ל.ב

 באמצעות אתר המכללה

 

 

 מערכת אחסון מרכזיתמענה לשאלות מציעים מכרז פומבי הנדון: 

 

עו"ד או רו"ח לא יכולים להצהיר זאת. יש לשנות את הדרישה כך שיידרש  -5.62סעיף  שאלה: .6

 הצהרה של המציע.

 הכוונה לתצהיר המציע חתום על ידי עו"ד או רו"ח. תשובה: 

 

 נבקש למחוק את הסעיף. –לא רלבנטי  -0.6.61שאלה: סעיף  .5

 מוסכם. תשובה:

 

נבקש  –לא מובן אם המחירים בהצעה צריכים לכלול מע"מ או לא  -ניסוח לא ברור  -2שאלה: סעיף  .3

 הבהרתכם.

 המחירים צריכים לכלול מע"מ.  תשובה:

 

חודשים החל מיום הודעת הזכייה. זה לא מתיישב עם ס'  11 –תקופת החוזה  -3.6שאלה: סעיף  .0

 השלמת קבלת המערכת. נבקש הבהרתכם., לפיו התקופה מתחילה עם 0.61.6

המכללה החליטה לשנות את תקופת ההתקשרות לשלוש שנים. מצ"ב נספח מתוקן  תשובה:

חודשים   31-להצעת המחיר והוא הנספח הרלבנטי לעניין מכרז זה. תקופת ההתקשרות תהא ל

 החל מקבלת הודעת הזכייה במכרז. 
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סכם בכל עת ללא סיבה. סעיף זה אינו מוסכם. נא המכללה רשאית לסיים את הה -3.5סעיף  שאלה: .2

 תיקונכם.

 לא מוסכם. תשובה:

 

נבקש שבמקרה של סיום מוקדם ללא סיבה, המכללה תשלם גם עבור ציוד  -3.0סעיף  אלה:ש .1

 שכבר הוזמן מהיצרן עד יום הודעת הסיום )גם אם באותה עת הציוד טרם סופק(.

מוסכם בכפוף להמצאת אסמכתאות המעידות באופן חד משמעי על הזמנת הציוד טרם  תשובה:

 תום תקופת ההתקשרות.

 

שור השלמת הפרויקט ע"י המכללה. בקשו ישנים החל מא 2 -תקופת אחריות  -0.61.6סעיף  שאלה: .2

 לעיל(. 3.6הבהרה )כמפורט בס' 

 . 0ראה תשובה לשאלה  תשובה: 

 

להוסיף, שבמקרה של תביעת צד ג', חבות הספק לשפות את המכללה בקשו  -2.66שאלה: סעיף  .8

 כפופה לכך שיתאפשר לו לנהל את ההגנה.

 .מוסכם תשובה:

 

  אחרי המילה "בזדון" )בשורה שלישית( בקשו להוסיף: "או ברשלנות". -1.0שאלה: סעיף  .9

 מוסכם.  תשובה:

 

הספק לשפות את המכללה בקשו להוסיף, שבמקרה של תביעת צד ג', חבות  -1.1שאלה: סעיף  .61

 כפופה לכך שיתאפשר לו לנהל את ההגנה.

 .מוסכם תשובה:

 

בקשו להוסיף, שבמקרה של תביעת צד ג', חבות הספק לשפות את המכללה  -1.2שאלה: סעיף  .66

 כפופה לכך שיתאפשר לו לנהל את ההגנה.

 .מוסכם תשובה:

 

אין לספק שליטה על אתר המזמין ועל כן לא יכול להיות אחראי על  –לא מקובל  -1.9שאלה: סעיף  .65

ציוד מרגע הבאתו לאתר המזמין. על המזמין להיות אחראי לכך ולכל נזק בגין גניבה, ונדליזם, מים, 

 אש וכו'.

וד על ידי מוסכם בכפוף להחתמת נציג המכללה על מסמך המיידע אותו בדבר הבאת הצי תשובה:

 הספק. 
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נבקש להוסיף סעיף חדש בנוסח הבא: "למרות האמור בכל מקום אחר, בכל  -1.63סעיף  שאלה: .63

מקרה: הספק לא יהיה אחראי: א. לעיכוב, תקלה או נזק עקב טיפול בציוד על ידי מי שלא הורשה 

ספק והוא לכך על ידו, אש, מים, הפרעה באספקת החשמל, כח עליון או גורם אחר שלא בשליטת ה

לא יכול היה למנוע; ב. לנזק עקיף או תוצאתי ולמעט במקרה של נזק בזדון, נזק גוף, מוות או הפרת 

חובת הסודיות, סך אחריותו במצטבר לא יעלה על גובה התמורה על פי ההסכם. במקרים כאמור 

 הספק יטפל בתקלה ואולם יהיה זכאי  לתמורה נוספת על בסיס זמן וחומרים."

 א מוסכם למעט נזק שנגרם על ידי כוח עליון. ל תשובה:

 

הקיימת באתר  FAS 2040נא הבהרתכם, האם כוונתכם להעביר את מערכת  -6.5.1סעיף  שאלה: .60

 ?DRהייצור לאחר 

 כן תשובה:

 

 נא פרטו את "התקנה והפעלה" שציינתם בסעיף זה. -6.5.1סעיף  שאלה: .62

שם יתקין  DR -את המערכת לחדר ה איישהספק יפרק את המערכת מהארון הקיים,  תשובה:

מחדש יחבר לתשתית הקיימת יפעיל ויגדיר כך שתשמש לאתר גיבוי. הגיבוי יתבצע בעזרת 

VEEAM. 

 

? נא ציינו את סוג GB61מהו הדגם וסוג השרת הקיים? האם קיים לו כרטיס  -6.5.2סעיף  שאלה: .61

 ( ? Fiber,Copper10BaseTהחיבור  )

 35 –, זיכרון Dell R805 – השרת דגם , שרת הגיבוי מחובר בתקשורת לחוות השרתים תשובה:

 .  Win2008 R2 64bit, שרת פיזי, מערכת הפעלה 1G -ב ג'יגה, מחובר לרשת מנהלה

 .DR -השרת יפעל מול מערכת האחסון הישנה שתועבר ל

 .6.5.2בסעיף  שצויןכפי  10G -יחובר ב לאהשרת 

 

 . 2.51נא הבהרתכם לבקשתכם להתייחסות לסעיף  -6.66.2סעיף  שאלה: .62

 . קטלו"ז הפרוי - 6.51הכוונה לסעיף  תשובה:

 

 PORTS 1GB RJ45 + 8 51/50מתגים שכל אחד מכיל:  5"האם מדובר על - 5.9.3סעיף  שאלה: .68

Ports SFP+ 

 מלא. HA -"אם יוצע מתג אחד המתג יפעל כשתי מתגים ב תשובה:

 מתגים, כל מתג יכיל: 5אם יוצעו 

 51  6לינקים של  50עדGB – נחושת. 

  לינקים  8לפחותSFP של +GB61  כל אחד לטובת שרתים– Fiber. 

  לינקים  0עודSFP של +GB61  כל אחד לטובת מערכת האחסון– Fiber. 
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 DAC COPPER/ QSFP Port  BREAKOUT"האם ניתן להשתמש בכבלי  -5.9.3סעיף  שאלה: .69

Cable לטובת ה- SFP+.  

 .G Fiber61כל החיבורים לשרתים ולמערכת האחסון יהיו  תשובה:

 

 ? Gb Copper RJ4561האם ניתן להשתמש בחיבוריות של  -5.9.9סעיף  שאלה: .51

 G Fiber61כל החיבורים לשרתים ולמערכת האחסון יהיו  תשובה:

 

נא ציינו בפירוט איזה סוג/מהירות זיכרונות נדרשים אנו לספק עבור  -5.9.66.3סעיף  שאלה: .56

 השרתים הקיימים? כמה סלוטים פנויים יש בכל שרת?

" בו יש צילום של הזיכרונות בכל   PDFשרתים-מצורף למסמך זה קובץ בשם "זכרונות תשובה:

 .שרת

 

( ? איזה דגם של Fiber,Copper10BaseTנדרש ) GB61איזה סוג כרטיס  - 5.9.66.0שאלה: סעיף  .55

 סלוט פנוי?

 ,10G Fiberכל החיבורים לשרתים ולמערכת האחסון יהיו תשובה: 

עם הספק  קייבד, אם יש צורך (5.8.5סעיף ב) לפי מה שקיים בדגם הרלוונטי של השרתסלוט דגם ה

 .הנבחר בישיבת התנעה

 

מעבדים.  1. שביקשתם מוגבל עד Veeam essentials Entנציין כי רישוי   -5.9.65.6שאלה: סעיף  .53

 ( ? Productionלשרתים אותם אתם רוצים לגבות ) 1האם כמות המעבדים אינה עולה על 

 .5.9.66.5תשובה: שרתי הפרוד יהיו אלה המצוינים בסעיף 

 

מדגם  IBMשרתים מבית  3-ציינתם בקשה להרחבת זיכרונות ב -5.9.66.3 \ 6.5.3סעיף  שאלה: .50

x3550 סוג המדויק של הזיכרונות הקיימים בכל אחד \מסדרות שונות. אנא הבהרתכם לדגם

 , כמות מודול של זיכרון הקיים בכל שרת( DIMMמהשרתים , קרי : תדר שעון, נפח זיכרון, סוג 

 56אלה תשובה: ראה תשובה לש

 

בהתייחס לסעיפים הנ"ל המציע מתבקש לספק פתרון גיבוי  -5.9.66.6 \  6.5.0 שאלה: סעיף .52

האתרים , הראשי והמשני.  5-ב VMware, לצורך כך נדרש רישוי  Veeamורפליקציה מבוסס 

בסעיפים הנ"ל אין התייחסות לרישוי עבור האתר המשני. אנא הבהרתכם, אלא אם הפתרון הנדרש 

 הינו לבצע גיבוי באתר המשני לדיסק בלבד.

( לשרתים המוזכרים 5.9.65.5)סעיף  DR -הספק יתקין ויגדיר רפליקציה מחוות השרתים ל תשובה:
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 5.9.66.5בסעיף 

 

בין האתר הראשי  G iSCSI61אנא הבהרתכם האם קיימת כיום תשתית של  -6.5.2סעיף  שאלה: .51

 באתר המשני.G iSCSI61לאתר המשני , והאם קיימת תשתית של 

 .במכללת אחוה G 61אין כלל תשתיות  תשובה:

 

 אנא הבהרתכם מהו יעד הגיבוי באופן מפורט, קרי :  -5.9.65.5 \ 5.9.65 \ 6.5.8סעיפים  שאלה: .52

 האם נדרש רק גיבוי לדיסק ? 

 האם קיימת דרישה לבצע גיבוי לספרייה ? 

 (.LTOאם כן, מה דגם ספרייה הגיבוי ? איזה דגם הראש גיבוי עצמו )

 ישנה משמעות לפרטים המבוקשים ברמת התמיכה של מערכת הגיבוי ברכיבים השונים.

, גיבוי לספריית קלטות המחוברת 5.9.65.5 -ו 6.5.8"גיבויים יתנהלו לפי ההגדרה בסעיף  תשובה:

 -אין צורך להוספת רישוי ל לעבוד, הגדרות גיבוי יבוצעו על ידי המכללה. ריישאלשרת הגיבוי 

VEEAM .מלבד הדרישה המופיעה במכרז 

 

מעוניינים להטמיע  הנכם"אנא הבהרתכם באיזה אתר  -5.9.65.5 \ 5.9.65 \ 6.5.8סעיפים  שאלה: .58

 את מערכת הגיבוי.

 מעוניינים לגבות. הנכםהיעדים שאליהם   פיזי? \שרת וירטואלי  המשני ? \הראשי באתר 

שם יבוצעו כל הגיבויים למערכות הממוקמות בחוות  DR -מערכת הגיבוי תמוקם באתר ה תשובה:

 השרתים

 

אנו כמציע נקשר את המערכות הנדרשות באמצעות כלי הניטור של המכללה  -6.66.9סעיף  שאלה: .59

 צורך בגרסה חדשה תחול על המכללה בלבד. \ית בלבד. כל שינוי בגרסה הנוכח

 .מקובל תשובה:

 

( ברמת תמחור, אנא הבהרה מצדכם, 35סעיף זה אינו משויך בנספח א' )עמוד  -5.9.3סעיף  שאלה: .31

 שכן , למה לשייך את הסעיף הנ"ל ברמת תמחור נספח א'.

 זיכרונות בשרתים"סעיף זה יתומחר תחת "תשתית פיזית כולל שדרוג  תשובה:

 

אינה נתמכת כיום ע"י  Windows Server 2003גרסת מערכת הפעלה  -5.6.6.6סעיף  שאלה: .36

Microsoft  וכן נגזר מכך שגם יצרני האחסון אינם תומכים. התמיכה חלק החל מגרסת מערכות

 הבהרתכם . \ומעלה אנא אישורכם  Windows Server 2008הפעלה 

 5113. שרת Windows Server 2003לבדיקתנו רוב המערכות תומכות במערכת ההפעלה  תשובה:

רסת מערכת גשדרוגו לנפרד עד ל HYPERVשלא יפעל כראוי בתצורה החדשה ישאר בשרת 
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 הפעלה חדשה יותר.

 

 אינה קיימת. Exchange 2012אנא תיקונכם , גרסת  -5.6.6.3סעיף  שאלה: .35

 ומעלה Exchange Server 2010 -תמיכה ב תשובה:

 

, אך עם זאת לא ניתן לגבות CIFSמערכת האחסון כוללת ותומכת בשירותי  -5.8.1סעיף  שאלה: .33

 , אנא הבהרתכם. CIFS -את סביבת ה Veeamאמצעות 

, הספק אמור להציע פתרון לניהול קבצים המאפשר CIFSלמערכת הקיימת שרותי  תשובה:

 VEEAMכולל הרשאות ואשר נתמכת בגיבוי של הקיימת  CIFS -להעביר אליו את תצורת ה

 יחידות עיבוד )מודולים(. 5אנא הבהרתכם מה המשמעות של  -5.9.2שאלה: סעיף  .30

, אם יוצע מתג אחד המתג אמור להכיל את הכל HA -תשובה: תצורת המתג או מתגים תהיה ב

 .כפול כולל יחידות עיבוד

 

 יף זה )לא ברור(.אנא פרטו למה כוונתכם בסע -5.9.63.5שאלה: סעיף  .32

למערכת אשר התקין, זאת  DR -תשובה: הספק אחראי להעביר את כל חומר הגיבויים הקיים ב

 שיצאה מחוות השרתים.

 

האם  6.6.61-מבוקש לשנות את הסעיף למתן שירותים לתאריך מאוחר יותר מ -60שאלה: סעיף  .31

 רלוונטי?

 . לא תשובה:

 

 חודשים. 31מבוקש לשנות תקופת חוזה ל -3.6סעיף  שאלה: .32

חודש, הספק יתמחר את השנה הרביעית ואת השנה  31 -תקופת ההסכם תהיה ל תשובה:

המצורפת למסמך  הצעת המחירהחמישית בנוסף. הספק ימלא את טבלת התמחור המתוקנת של 

 .זה

 

 0.61.8באתר המכללה ואולם בסעיף  0*2*50המכללה דורשת שירות  -0.61.5סעיף  שאלה: .38

 שעות. 0המכללה מבקשת הגעה של שעתיים, מבוקש לשנות סעיף זה ל

 .שעות לכל היותר 0מקובל, זמן ההגעה לאתר יהיה  תשובה:

 

 .מבוקש להוסיף "במידה והציוד קיים במלאי" -0.61.9סעיף  שאלה: .39

 לא מקובל תשובה:
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 מבוקש לבטל סעיף זה. 0.65.2 -סעיף  שאלה: .01

 .לא מקובל תשובה:

 

מבוקש להבהיר במידת הצורך שיחסרו שקעי חשמל באחריות המכללה  -0.60.3סעיף  שאלה: .06

 (PDUלספק )

 .מקובל תשובה:

 

מבוקש להחליף את המילה "זמן הגעה לטיפול" למילה "לזמן מענה טלפוני  -0.61.8סעיף  שאלה: .05

 ל"לטיפו

 .לא מקובל תשובה:

 

 מבוקש להגיש את ההצעה בדולר. שאלה: .03

 .לא מקובל תשובה:

 

 ?01מתגי תקשורת כפי שמוצג בעמוד \מבוקש לדעת מדוע לא מצוין תמחור של מתג שאלה: .00

"תשתית פיזית כולל שדרוג זיכרונות  -מתג התקשורת וכל שאר התקשורת יתומחר ב תשובה:

 .בשרתים"

 

 מבוקש לשנות סעיף ל חלון הזמנה שיוגדר על ידי המכללה ועל ידי הזוכה. -6.63.6סעיף  שאלה: .02

 .לא מקובל תשובה:

 

 .סעיף לא ברור -5.9.63.5סעיף  שאלה: .01

 .33ראה תשובה לשאלה  תשובה:

 

 מבוקש לקבוע מסמך גובר. 6.0סעיף  שאלה: .02

 .לא מוסכם תשובה:

 

 מבוקש למחוק סעיף זה. -6.2סעיף  שאלה: .08

 לא מוסכם. :תשובה

 

"מדובר בסכום מאוד גבוה לערבות הצעה. נבקש להבהיר האם ניתן לבטל את  -5.9.3שאלה: סעיף  .09

 62,111לחילופין, נבקש להבהיר האם ניתן להפחית את הסכום לסך של  ההצעה? דרישת ערבות 

 ש"ח? 
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 לא מוסכם. תשובה:

 

 60בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב בת  האם ניתן כי חילוט הערבות יעשה -5.9.0שאלה: סעיף  .21

 ימים תוך מתן הזדמנות לתיקון?

 לא מוסכם. תשובה:

 

האם ניתן להבהיר כי במקרה של סיכול/ כוח עליון ו/או בשל נסיבות שאינן  -5.9.0שאלה: סעיף  .26

 תלויות/קשורות במציע,  הערבות לא תחולט?

 רטים בסעיף. המקרים בהם שמורה למכללה הזכות לחלט ערבות מפו תשובה:

 

 מבוקש כי חילוט הערבות יבוצע בגין נזקים בפועל. -5.9.2שאלה: סעיף  .25

 לא מוסכם. תשובה:

 

לא ייתכן כי ההצעות יעמדו בתוקף ללא הגבלה כלל. מבוקש לתחום בזמן את  -0.3.0שאלה: סעיף  .23

 תוקף ההצעות.

  יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 11ההצעות תעמודנה בתוקף עד  תשובה:

 

מבוקש להבהיר כי למציע הבא קיימת גם זכות להודיע על אי קבלת הסכמתו  -0.3.2סעיף  שאלה: .20

 לקביעתו כזוכה.

 מוסכם. תשובה:

 

"למעט במקרים של נזק שנגרם במחדל ו/או זדון  מבוקש להוסיף בסוף הסעיף: -8.63סעיף  שאלה: .22

 על ידי המכללה ו/או מי מטעמה".

 לא מוסכם. תשובה:

 

מבוקש למחוק את הסעיף המתייחס להתחייבות הספק למתן השירותים  - 65-63סעיף  שאלה: .21

 ש"ח בין כל יום פיגור. 211וקבלת קנס בסך של  6/6/62החל מיום 

 . 6.6.5161לא מוסכם. תחילת מתן השירותים תהא החל מיום  תשובה:

 

במחדל ו/או זדון "למעט במקרים של נזק שנגרם  מבוקש להוסיף בסוף הסעיף: -0.8שאלה: סעיף  .22

 על ידי המכללה ו/או מי מטעמה".

 מוסכם.  תשובה:
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"נבקש להבהיר האם ניתן כי כמקובל בתחום, האחריות לא תכלול טיפול  -0.61.6שאלה: סעיף  .28

בנזק ו/או תקלה ו/או פגם ו/או קלקול במערכות/ציוד/רכיב מרכיביהם )להלן: ""הציוד""( אשר נגרמו 

 :בשל המקרים המפורטים להלן

 שימוש או הפעלה לא נכונים של הציוד. .6

ממשק הציוד עם  ביצוע עבודה, שינויים או תיקונים בציוד או בכל חלק ממנו ובכלל זה .5

 מערכות אחרות של המכללה על ידי גורם כלשהו לבד מעובדי הספק או מי מטעמו.

 שימוש בתוכנה, חומרה או מוצרים אחרים שלא סופקו ע""י הספק. .3

השחתה, פגיעה מכוונת, מעשה זדון, תאונה, כוח עליון או פגעי טבע למיניהם, הזנחה,  .0

שימוש לא נכון, נזק בשל אש או מים, הפרעות חשמליות, ביצוע עבודה או שינויים שלא ע""י 

 הספק  או מי מטעמו או סיבות אחרות שמעבר לשליטתו של הספק.

 לקיום סביבת עבודה נאותה.תנאי אתר שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה  .2

הפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו בשל מערכות  .1

המכללה ו/או בשל כל רשת תקשורת אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב תקשורת 

 אחרת.

 של המכללה.   אפליקציות .2

 מוסכמים. השאר לא מוסכמים.  2 -ו 0, 6 תשובה:

 

 מבוקש להבהיר מהם המועדים הנדרשים לאספקת השירותים? -0.66סעיף  שאלה: .29

 .לוחות זמנים 6.51ראה סעיף  תשובה:

 

 מבוקש למחוק סעיף זה. -0.60.2שאלה: סעיף  .11

 לא מוסכם. תשובה:

 

מבוקש כי שיפוי / פיצוי יהא כנגד פסק דין חלוט/הסכם פשרה וכן בכפוף לכך  -2.66סעיף  שאלה: .16

התביעה/הדרישה מיד עם קבלתה, אפשרה לספק לשלוט בניהול שהמכללה העבירה לספק את 

 ההגנה ולא התפשרה ללא אישורו מראש ובכתב.

 מוסכם. תשובה:

 

נבקש להבהיר האם ניתן להגביל את אחריות הספק מכוח ההסכם לאחריות על  -1.3סעיף  שאלה: .15

 פי דין ולנזק ישיר בלבד?

 . לא מוסכם תשובה:
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 65הספק תוגבל לסכום ששולם לו בפועל ע"י המכללה במשך  האם ניתן כי היקף חבות שאלה: .13

 החודשים הראשונים ממועד חתימת ההסכם?

 לא מוסכם. תשובה:

 

"נבקש להבהיר האם ניתן להגביל את אחריות הספק מכוח ההסכם  -1.0+1.1+ 1.3סעיפים  שאלה: .10

 לאחריות על פי דין ולנזק ישיר בלבד?

 לא מוסכם תשובה:

 

החודשים  65"י המכללה במשך סכום ששולם לו בפועל עפק תוגבל להאם ניתן כי היקף חבות הס .12

 הראשונים ממועד חתימת ההסכם?

 על כן, אנו מציעים להוסיף את הנוסח הבא: 

"י דין לנזק ישיר שייגרם למכללה חר בהסכם זה, הספק יהיה אחראי עפ"על אף האמור בכל מקום א

שלו או של מי מטעמו, במסגרת ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב מעשה או מחדל, 

פעילותו על פי הסכם זה. הגבלת האחריות האמורה לעיל תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, בין 

 חוזית, בין נזיקית ובין אחרת.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, גבול האחריות/חבות הספק מכוח הסכם זה לא תעלה על גובה 

( החודשים הראשונים ממועד 65שנים עשר ) זה, במשךהתמורה ששולמה לו  בפועל על  פי הסכם 

 חתימת הסכם זה, למעט נזק גוף או מעשה/מחדל מכוון של הספק ".

 תשובה: לא מוסכם. 

 

נבקש להבהיר כי אחריות הספק לא תחול במידה והנזק/הפגיעה נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או  .11

 מחדל ו/או זדון של המכללה ו/או מי מטעמו."

  מוסכם. תשובה:

 

מבוקש כי שיפוי / פיצוי יהא כנגד פסק דין חלוט/הסכם פשרה וכן בכפוף לכך  -1.2סעיף:  שאלה: .12

שהמכללה העבירה לספק את התביעה/הדרישה מיד עם קבלתה, אפשרה לספק לשלוט בניהול 

 ההגנה ולא התפשרה ללא אישורו מראש ובכתב.

 מוסכם. תשובה:

 

 תיעשה לאחר תיאום מראש. מבוקש כי כניסה לאתרי הספק -1.8סעיף  שאלה: .18

 העבודה/השירות מבוצע בשטח המכללה.  תשובה:

 

 ש"ח. 51,111לסך של ביצוע מבוקש להפחית את גובה ערבות ה -8.6סעיף  שאלה: .19

 לא מוסכם. תשובה:
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 ימי עסקים. תוך מן הזדמנות לתיקון.  2"מבוקש להעמיד את התקופה על  -8.3סעיף  שאלה: .21

של סיכול/ כוח עליון ו/או בשל נסיבות שאינן תלויות/קשורות במציע,  האם ניתן להבהיר כי במקרה 

 הערבות לא תחולט?"

 לא מוסכם. תשובה:

 

ימי עסקים  2"מבוקש להבהיר כי הערבות תחולט לאחר מתן הודעה מראש בת  -8.1סעיף  שאלה: .26

 לעיל(, תוך מתן הזדמנות לתיקון.  8.3)כאמור בסעיף 

סיכול/ כוח עליון ו/או בשל נסיבות שאינן תלויות/קשורות במציע,   האם ניתן להבהיר כי במקרה של

 הערבות לא תחולט?

 לא מוסכם. מוסכם.  תשובה:

 

 לסעיף. להפניה הבהרתםאינו מתייחס להפרת ההתקשרות, אנא  63סעיף  -8.8סעיף  שאלה: .25

 . 9מדובר בטעות הקלדה. הכוונה לסעיף  תשובה:

 

 ימי עסקים. 2ת התקופה על מבוקש להעמיד א -9.5.6סעיף  שאלה: .23

 לא מוסכם. תשובה:

 

מבוקש כי בטרם המכללה תפנה לספק אחר לקבלת השירותים, תפנה בהודעה  -9.0סעיף  שאלה: .20

 לספק על כוונתה לעשות כן, תוך מתן הזדמנות לתיקון.

 מוסכם.  תשובה:

 

המוסכם לסך  להפחית את הפיצוי שעל פיצוי מוסכם גבוה ביותר, מבוקמדובר  -9.1סעיף  שאלה: .22

 ש"ח. 52,111של 

 לא מוסכם.  תשובה:

 

 מבוקש כי קיזוז ייעשה מכוח התקשרות זו בלבד. -65.6סעיף  שאלה: .21

 לא מוסכם. תשובה:

 

 "מבוקש כי זכות לקיזוז תהיה הדדית ולכן מבוקש למחוק את הסעיף.  -65.5סעיף  שאלה: .22

 לחילופין, מבוקש למחוק את המשפט השני בסעיף.  

 וסכם. לא מ תשובה:

 

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף : "וכן למעט מידע שהגיע לספק ו/או מי מטעמו  -60.6סעיף  שאלה: .28

מידי צד ג' שלא עקב הפרת חובת סודיות, מידע שפותח באופן עצמאי על הספק ו/או מי מטעמו 
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שלא תוך שימוש במידע הסודי, מידע שהיה בהספק ו/או מי מטעמו קודם למסירתו על ידי 

 המכללה".

 כם.מוס תשובה:

 

מהם צרכי המכללה?  -תכנון חלוקת שטחים לפי צרכי המכללה ובדיקות קדם  -6.65.5סעיף  שאלה: .29

 האם הבקשה היא להצגת התכנון בשלב הגשת המכרז או בזמן ביצוע הפרויקט?

 .תכנון העבודה יהיה חלק מישיבת ההתנעה שהיא הישיבה הראשונה עם הספק הנבחר תשובה:

 

 ונה במתג מודולרי? מה הציפייה?מה הכו -5.9.0סעיף  שאלה: .81

 .35ראה תשובה בשאלה  תשובה:

 

 בכל מתג? 0המתגים כלומר  5-ב 8פורטים בכל מתג? או  8-האם מדובר ב -5.9.8סעיף  שאלה: .86

 .68ראה תשובה לשאלה  תשובה:

 

שנתבקשנו אליהם  8החיבורים למערכת האחסון נכללים תחת ה 0האם  -5.9.9סעיף  שאלה: .85

 בסעיף הקודם? או חיבורים נפרדים?

 .68ראה תשובה לשאלה  תשובה:

 

 IBM?-קיימים היום בשרתי ה GbE 6כמה כרטיסי  שאלה: .83

 .דואליG FIBER 61בכל שרת לאחר שהספק יתקין בקר  G6מבואות  8לפחות  תשובה:

 

האם להעביר אותה עם הנפח הקיים שלה? מבלי להוסיף נפח כדי להשוות  -5.9.63.6סעיף  שאלה: .80

 ?Production-לנפח הנדרש ב

 במערכת שיוצאת מפרוד לא יבוצעו שדרוגים בנפחים תשובה:

 

? אשמח לפירוט נרחב snapvaultשל   snapshotsהכוונה ל -מידע הגיבויים  -5.9.63.5שאלה: סעיף  .82

 יף זה.יותר לכוונת סע

 -תתמוך ב ח בהנחה שהמערכת החדשה לא בהכר Snapshots -תשובה: כל המידע מלבד ה

Snapshots של המערכת החדשה. 

 

הפסיקה לתמוך במ"ה הנ"ל  Microsoft. חברת windows server 2003שאלה: נדרשה תמיכה במ"ה  .81

 ולכן כך בהתאם גם חברת האחסון. נדרשת הבהרה בנושא זה.

 .36תשובה בשאלה תשובה: ראה 
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שדרוג ביצועים למערכת ניתן לביצוע ע"י הוספת בקרים/הוספת דיסקים. נדרשת  -5.0שאלה: סעיף  .82

הבהרה כיצד אתם דורשים/מצפים לשדרג ביצועים בבקר הנוכחי ללא מיגרציה של מידע או הוספה 

  של דיסקים.

 .בצע מיגרציה של נתוניםתשובה: הכוונה לאפשרות שדרוג הבקר בלבד מבלי לגעת בדיסקים או ל

 

"י . עפFLASH-מהמידע צריך להיות מוגש מקריאה מ 81%"י דרישת המכרז, עפ 5.5שאלה:  סעיף  .88

 Activeמהמידע הוא  9.55% -חודשים )לא בתקופת לימודים( 3-בדיקות ביצועים שביצענו לפני כ

Working Set .52מ 9.55%, כלומר, מידע חם בשימוש בתדירות גבוההTB 80%  .הינם   TB5.3 מ TB 

(, האם אני נדרש להציע Cache-מהמידע יוגש מה 81%בהתאם לדרישתכם ) .6.80TBהינם  5.3

 ?TB SSD CACHE6.80לפחות 

ות היום יומית וכלל לא את הזמנים שהמערכת אהמידע שבידך אינו משקף את המצי תשובה:

גם במצב השיא כאשר  המצויניםהמערכת אמורה לספק את הביצועים . נמצאת בשיא התפוקה

 מחוברים אלפי משתמשים.

 

? האם במסגרת הפרויקט ניתן יהיה R2 5112? האם זה SCOM-מהי גרסת מערכת ה שאלה: .89

החדשים עבור ניהול  management packsזו אינה תומכת ב וגרסהבמידה  הגרסהלשדרג את 

 מערכת האחסון?

 .5165הינה   SCOM -גרסת ה תשובה:

 

 ל את מספר הסלטים הפנויים בשרתים הקיימים?האם ניתן לקב שאלה: .91

( בכל שרת על 6היום מותקנים בקרי תקשורת, נלקח בחשבון הצורך לפנות סלוט אחד ) תשובה:

 .דואלי FIBER 10Gמנת להתקין בקר 

 

 האם ניתן להציע שתי אופציות למערכות האחסון עבור השירות לשלוש שנים וחמש שנים? שאלה: .96

 .32ראה תשובה בשאלה  תשובה:

 

 לגיבוי?  repositoryהאם ניתן להשתמש במערכת האחסון הקיימת כ שאלה:  .95

 .של הגיבוי Repository -מערכת האחסון הקיימת תהפוך ל תשובה:

 

 ונספחיו מסמך זהנפלה טעות במסמכי המכרז לעניין ניסיון המציע. מצ"ב נספח רלבנטי מתוקן.  62עמ' 

להצעה שתוגש על ידו כשהוא חתום על  םחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. המציע נדרש לצרפ יםמהוו

 ידו. 

 בכבוד רב,

 גלית עמרם, עו"ד

mailto:galit_am@achva.ac.il
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 תיקון - הצעת מחיר – אנספח 
 2102/12מכרז מספר 

 

 

, כל הוצאות המציע, לרבות הוצאות ישירות ועקיפות וכן מיסים וכוללת מע"מהצעת המחיר המפורטת להלן הינה בש"ח 

 ישירים ועקיפים.

 

 .שנים אחריות, שרות ותחזוקה 3התמחור לכלל הפתרון כולל 

 

 על המציע למלא את הטבלה במלואה, תוך ציון המחירים בכל הסעיפים המפורטים בהן.

 

 לא תיבדקנה ואף עלולות להיפסל. -הצעות חלקיות ו0או במתכונת השונה מהטבלאות הנ"ל 

 

 כולל מע"מ מחיר תיאור

  אחסוןמערכת 
  תשתית פיזית כולל שדרוג זיכרונות בשרתים

  שנים שרות ואחריות VMware  +3רישוי 
  (2בשנתיים ) VMware -הרחבת שרות ואחריות ל

  שנים שרות ואחריות Veeam  +3רישוי 
  (2בשנתיים ) Veeam -הרחבת שרות ואחריות ל
  פרוייקט הקמה והטמעה

  כולל מע"מ סה"כ
 

 כולל מע"מ מחיר תיאור

  למערכת האחסון 4הרחבת אחריות שנה  עלות
  למערכת האחסון 2הרחבת אחריות שנה  עלות

 

 

   

   

   

 הספק  
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 ניסיון המציע/ה 

 שמות ממליצים מועדי הביצוע והיקף:  ,על המציע/ה לפרט ניסיונו/ה

  מקום מתן השירותים

 טלפון: המזמין/ממליץ:

  תיאור הפעילות

  

  

 :הפרויקטמועד סיום  :הפרויקט תחילת מועד

 מקום מתן השירותים

 טלפון: המזמין/ממליץ:

  תיאור הפעילות

  

  

 :פרויקטמועד סיום  :הפרויקטלת יתחמועד 

 מקום מתן השירותים

 טלפון: המזמין/ממליץ:

  תיאור הפעילות

  

  

 :הפרויקטמועד סיום  :תחילת הפרויקטמועד 

 

 בדפים נוספים. -  ניתן לפרט ניסיון נוסף במתכונת הנ"להערה: 



 :M5זיכרונות שרת 

 

 

 

  



 :4Mזיכרונות שרת 

 7,45,44,41,4,1,8,7,,8,,9,,8,,2,,,,,5,,9,8   ,  42בנקים פנויים מתוך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 :3Mזיכרונות שרת 

 

    7,,1,,5,,2,9,,  בנקים פנויים

 

 

 

 

 



 


