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 התקשרויות

אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע )להלן: ״האגף״( יצא לפרויקט אסטרטגי . 1
להחלפת תשתית חדר השרתים המרכזי )להלן: ״דטה סנטר״( של 

 האוניברסיטה.
. השלב המרכזי והמשמעותי ביותר בפרויקט זה הינו רכש, התקנה 2

 )מערכות הקירור של inrow coolingוהטמעה של מערכות 
הדטה סנטר(, רכש וסלילה של תשתיות תקשורת פסיביות )סיבים 
 אופטיים, חיבורי נחושת( וכן העתקת המחשוב אל משכנו

 החדש. 
והן ע״י  אגףהם תלויים מטע מומחים בלתי 2בבדיקה שנערכה הן ע״י  . 3

חדרי  האגף עלה כי קיימת התקשרות של החשכ״ל בתחום הקמת
שרתים ותקשורת פסיבית, עם החברות בינת יישום ומגלקום )להלן: 

זקוקה  ״החברות״(, הכוללת, בין היתר, את הפריטים להם
 אוניברסיטה במסגרת ביצוע פרויקט החלפת תשתית הדטה סנטר. ה

ם בין החשכ״ל לבין החברות נעשה בעקבות מכרז של ההסכם שנחת . 4
בו אטרקטיביים  החשכ״ל והינו בהיקפים גדולים מאד ולכן המחירים

לאוניברסיטה והינם מחירים טובים יותר מהמחירים אותם תוכל 
 להתקשרות.   האוניברסיטה לקבל במקרה שבו תצא למכרז

בור האוניברסיטה, על מנת לוודא שאכן המחירים הינם הטובים ביותר ע  . 5
שוק לשם בלשתי חברות מרכזיות פניה באמצעות מנהל הפרויקט נערכה 

המופיע במכרז החשכ״ל בהתאם  קבלת הצעות מחיר עבור המפרט
הצעותיהן היו יקרות יותר באופן משמעותי ממכרז לכתב הכמויות. 

 החשכ"ל. 
מכרז החשכ״ל מכיל רשימה ארוכה של מאות פריטים באיכות גבוהה  . 6

שילוב כל  נבחרו בקפידה, והעיקר הינו האינטגרציה ביניהם. אשר
הפריטים מאותו הספק הינו חיוני להתקשרות )אינטגרציה ואחריות 

פרויקטים רבים  מקצה לקצה(. במאמר מוסגר יצוין שהחברות ביצעו
ובהיקפים גדולים על בסיס ההתקשרות עם החשכ״ל ומבדיקה עלה כי 

 תוצר איכותיים וכנדרש.הפרויקטים הצליחו, העבודה וה



 

 

. לאור לוחות הזמנים הצפופים בפרויקט קיימת חשיבות לעריכת 7
 ההתקשרות בצורה המהירה, היעילה ועם התוצר האיכותי ביותר.

נוהל מו״מ עם החברות על מנת להפחית את הצעות המחירים שלהם  . 8
 במכרז החשכ״ל ובסופו נמצא כי רק המציעה מגלקום הגישה הצעתה.

הל התקשרויות לנו 5.3.9פטור ממכרז לפי סעיף ת המכרזים אישרה ועד  . 9
עם חברת מגלקום בע"מ באותם תנאים  את ההתקשרות השריאו

מכרז ובכפוף להנחה  שנקבעו בהתקשרות עם החשכ"ל שנערכה בעקבות
 שניתנה על ידה.

 


