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14.5.2019 

 ט, תשע"איירב ט'

   

 
  לכבוד:

 המכרזמשתתפי 
 

 
 של מערכת אשכול מחשוב ותחזוקה התקנה ה,לאספק 7/2019' הס' מכרז פומבי מסהנדון: 

High Performance Computing (HPC) Cluster 

 1מספר מכתב הבהרות 

 
 שאלות הבהרה שנשאלו במסגרתלמספר להלן מפורטות  התשובות בשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב, 

 שבנדון: מכרזההבהרות, בהליך 
 

 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

1.  2 2 

מועד אחרון להגשת שאלות 
 12.5.2019הבהרה: 

מועד מענה על שאלות 
 19.5.2019הבהרה: 

אחרון להגשת הצעות מועד 
בתיבת המכרזים: 

 12:00עד השעה  26.5.2019

עקב יום הזיכרון ויום 
בעצמאות שהיו, נבקש 

הארכת זמן להגשת שאלות 
הבהרה נוספות וכן דחייה 

  בהגשת ההצעות.

 מקובל. 
 יעודכןבמסמכי המכרז  2סעיף 

 כדלקמן:
מועד אחרון להגשת שאלות 

עד השעה  19.5.2019הבהרה: 
10:00. 

מועד מענה על שאלות הבהרה: 
23.5.2019 

מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת 
עד השעה  30.5.2019המכרזים: 

12:00 
נספח א'  18  .2

מפרט 
הטכני 

 והשירות
 
1.1 
 

המציע הזוכה נדרש לספק 
 מערכת אשכול מחשוב 

High Performance 

Computing Cluster 

(HPC)  מאחד היצרנים
 ;DELLהבאים: 

GIGABYTE; HP; 

INTEL; LENOVO  ו- 
SUPERMICRO   כמפורט

זה אשר תעמוד בנספח 
בדרישות המפורטות 

)להלן:  להלן 2בסעיף 
 ("המערכת"

של  יםבכיר פיםשות אנחנו
היפנית.  Fujitsuחברת 

מובילה  Fujitsuחברת 
בעולם  HPC -בתחום ה

 ראה :
https://www.youtube
.com/watch?v=LkhAq
0jZ6f0 

נבקש להוסיף את חברת 
Fujitsu  כאחד מיצרני

  .החומרה לאספקת פתרון

 מקובל.
תתווסף  היפנית Fujitsuחברת 

המציע לרשימת היצרנים שמהם 
הזוכה נדרש לספק מערכת אשכול 

 High Performance מחשוב 

Computing Cluster (HPC) 
"(, והכל עפ"י המערכת)להלן: "

ובהתאם למפורט במסמכי מכרז זה 
לרבות בחוזה המצורף למכרז, על 

",  ההזמנהנספחיו )להלן: "
 .(מסמכי המכרז", "המכרז"
 

, ראו את תשובת בנוסף
האוניברסיטה במענה לשאלה 

 להלן. 3מספר 

3.  26-
31 

נספח ב' 
טופס 

ההצעה 
 הכספית

 1.2סעיף 

 :לתשומת לב המציעים
ניתן להציע רכיבים  4.3 -ו 4.2, 3.1, 2.1, 1.1( *בסעיפים המסומנים )בטופס ההצעה הכספית 

שאושרו בתשובת האוניברסיטה תוצרת אחד מהיצרנים  ו/או משודרגים  equivalentשהינם 
  .לעיל 2לשאלה מספר 

החליפי ו/או ככל ומציע מעוניין להציע רכיב חליפי ו/או משודרג ניתן יהיה להציע את הרכיב 
וזאת עד למועד האחרון  המכרזלמסמכי  10כמפורט בסעיף  מכרזמשודרג בשאלות ההבהרה ל

 .לעיל 1בתשובת האוניברסיטה לשאלה מספר לשאלות כמפורט 
ולא להסתפק  של הרכיב החליפי המוצע הדגם המלאשם את נדרש לרשום בשאלת ההבהרה 

https://www.youtube.com/watch?v=LkhAq0jZ6f0
https://www.youtube.com/watch?v=LkhAq0jZ6f0
https://www.youtube.com/watch?v=LkhAq0jZ6f0
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 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

 בלציין את שם היצרן המוצע.
תאשר ו/או תדחה את הרכיבים החליפיים ו/או המשודרגים המוצעים במסגרת ועדת המכרזים 
 הליך ההבהרות.

שאושרו ע"י ועדת )שם הדגם המלא( יש לרשום בטופס ההצעה הכספית את הרכיבים החליפיים 
 המכרזים בשלב ההבהרות במכרז.

 המכרזים ועדתיובהר כי לא יתקבלו רכיבים חליפיים ו/או משודרגים אשר לא אושרו ע"י  
 .מכרזבשלב ההבהרות ל

 לשאלות ההבהרה שנשאלו במסגרתנוספות מפורטות תשובות שבו  2מכתב הבהרות מספר  כללי  .4
יתפרסם עד למועד המעודכן כמפורט במענה האוניברסיטה  ,ההבהרות במכרז שבנדוןהליך 

 .לעיל 1לשאלה מספר 
 

 

 אין שינוי בשאר פרטי המכרז.  .2

 

 12:00עד השעה  30.5.2019 -והמועד ההגשה החדש הינו עד יום ה' ה עודכןמועד ההגשה , לתשומת לבכם .3
  .בדיוק

 

, , כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי המציעהמכרז יש לצרף מכתב הבהרות זה להצעה שתוגש במסגרת .4
  וזאת לאישור כי המכתב התקבל על ידי המציע, הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה.

 
 

 
 

 
 העתק:

 חברי ועדת המכרזים
 

 בברכה,       
 

 משה איטח     
 מזכיר ועדת המכרזים
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