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 25/2018 'הס מס'עם הליך תחרותי נוסף  מכרז פומבי

לאספקה, להתקנה ולתחזוקה של מערכת אחסון מכרז הודעה על פרסום 
 NETAPPמתוצרת חברת 

  NetAppתוצרת חברת מערכת אחסון מה, להתקנה ולתחזוקה של לאספקאביב מזמינה בזאת הגשת -אוניברסיטת תל

 .מכרזהוהכל עפ"י ובהתאם למפורט במסמכי 

 אף לשון נקבה במשמע וכן להיפך. -השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון זכר 

 :מהות ההתקשרות .1

רז, להגיש כלהלן בסעיפי המ אוניברסיטת תל אביב מזמינה בזאת חברות העומדות בדרישות המפורטות .1.1

והכל עפ"י ובהתאם ,   NetAppתוצרת חברת מערכת אחסון מה, להתקנה ולתחזוקה של הצעות לאספק

", המכרז",  "ההזמנהלמפורט במסמכי מכרז זה לרבות בחוזה המצורף למכרז, על נספחיו )להלן: "

 .(מסמכי המכרז"

וגש על ידו במסגרת הצעתו למכרז בנוסח למציע הזוכה תהיה בהתאם להצעתו הכספית שת התמורה .1.1

 נספח ט'למכרז זה, ובכפוף לאספקת הטובין בפועל, וכמפורט בהסכם ההתקשרות  כנספח ב'המצורף  

 .למסמכי המכרז

כולל אחריות ושירות לשלוש שנים למערכת החדשה  מערכת אחסון חדשההמציע הזוכה יהיה מחויב לספק  .1.1

, הכול על פי התנאים המפורטים במכרז זה על "מפרט הטכני והשירות" בנספח א'המפורטים והקיימת 

 נספחיו.

 :להלן עיקרי הדברים - רשימת הטובין ומפרט טכני .1.1

כמות 

 )יחידות(

 

 מס"ד תיאור הרכיב

1 

  NetAppמערכת אחסון מתוצרת חברת 

  cluster Switchesו  Fas8200+ תוספת מערכת  node 4תצורת 

 במסמכי המכרז. Aבנספח כמפורט 

ועבור  הקייםשנים עבור הציוד  3 -ל service period duration : אחריות ושירותכולל

 ., נספח א' במסמכי המכרזהטכני והשירותמפרט בכמפורט  – הציוד החדש

 התקנה, הטמעה עד שהמערכת עובדת לשביעות רצון היחידה.

1.  

1 

 DS4246 24X8TB NL-SAS -מדף 

 במסמכי המכרז  Bבנספח כמפורט 

 שנים 3 -ל (service period duration) : אחריות ושירותכולל

2.  

1 

נוספת מעבר לשלוש השנים,  (service period duration)עבור שנת שירות  תוספת עלות

 NetAppלמערכת אחסון מתוצרת חברת  החדש בלבד עבור הציוד ,כלומר שנה רביעית

 node 4תצורת 

 , נספח א' במסמכי המכרזהטכני והשירותמפרט בוכמפורט  Aמפורט בנספח 

3.  
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כמות 

 )יחידות(

 

 מס"ד תיאור הרכיב

20 

 שעות

 .(, נספח א' במסמכי המכרזהטכני והשירותמפרט בשעת עבודה של יועץ טכני בכיר )כמפורט 

 עבודה מחיר מקסימום לשעתנקבע 
4. 

 

הכמות המופיעה בטבלה מהווה הערכה בלבד ואין בהצגת נתון זה משום התחייבות כלשהי מצד האוניברסיטה היא 

 .כאומדן בלבד להיקף ההתקשרותמשמשת 

  :יתרכוללת בין ה NetApp Premier Support for systems –אחריות ותחזוקה  1.5

שעות )במתכונת  4אלו יטופלו בזמן תגובה של תקלה קריאות  - 24x7x364יאת תקלות במתכונת של קבלת קר

4x24x364) ; 

אחסון תוצרת  ה בעל הסמכה לטיפול ותחזוקה של שרתיכמלאה ע"י טכנאי העובד אצל המציע הזו תמיכה טכנית

 ; היצרן

המערכת תקופתית )אחת לרבעון( לצורך איתור מצבים לא תקניים או ליקויים, וזאת  דיקתב – בדיקה תקופתית

 ; עוד לפני התרחשות התקלה

  תוכנה/קושחה; דרוכים לם ושעדכוני

 הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז. ,נוסח זה הינו תמצית בלבד

 :תקופת ההתקשרות .1

חתימת החל ממועד  תהאמתן השירותים לוהחדשה לאספקת מערכת האחסון ההתקשרות עם המציע הזוכה  .1.1

 תהנרכש המערכת הטמעת מרגע חודשים 36ועד לסיום  נספח ט' -הצדדים על הסכם ההתקשרות 

הצדדים על מיום חתימת חודשים  36עד לסיום ולגבי המערכת הקיימת  האוניברסיטה רצון לשביעות

 ("תקופת ההתקשרות: "להלן) .במסמכי המכרז נספח ט' ההתקשרות הסכם

לאוניברסיטה שמורה הזכות לרכוש אחריות לשנה נוספת, ו/או אחזקה ו/או עדכונים כמפורט בהסכם  .1.1

 .נספח ט' -תקשרות הה

בכל , בעקבות מכרז זהלמרות האמור לעיל, שמורה לאוניברסיטה הזכות הבלעדית לסיים את ההתקשרות  .1.1

וכמפורט בהסכם  יום למציע הזוכה 30ל ש הבלעדי, בהודעה מראש ובכתב דעתהשיקול  לפיעת, 

 .ההתקשרות

 :תנאי סף להשתתפות במכרז .1

למסמכי  5תנאי הסף להשתתפות במכרז. פירוט תנאי הסף במלואם מופיע בסעיף  בתמציתבחלק זה מפורטים 

 בעצמו בכל התנאים, ולא באמצעות קבלן משנה ו/או אחר מטעמו: המציע לעמודהמכרז. על 

 :תנאי סף כלליים      1.1

הרשום בישראל עפ"י דין במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים ישראלי המציע הינו תאגיד  .1.1.1

 .וגו והינו עוסק מורשה לצורך מע"ממס

 .1976 –המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .1.1.1
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כנגד המציע ומנהליו לא מתנהלות תביעות שעלולות לפגוע בתפקוד כל אחד מהם ככל שהמציע  .1.1.1

כן המציע אינו פועל . כמו יזכה במכרז ואף אחד מהם אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק

תחת צו כינוס ו/או צו הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק )לרבות פירוק מרצון( ולרבות 

 .במסגרת צווים זמניים כאמור לעיל

לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו של  .1.1.1

 .המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי"

 :תנאי סף מקצועיים     1.1

של חברת Service Provider -המציע הינו תאגיד אשר במועד האחרון להגשת ההצעה למכרז זה  מוכר כ

NetApp בישראל. 

 .נוסח זה הינו תמצית בלבד, הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז   

 :הגשת ההצעה .1

 מעטפות פנימיות סגורות:  2מעטפה חיצונית סגורה ובתוכה 

 כוללת את טופס ההצעה הכספית נספח ב' 1מעטפה פנימית  (1

 כוללת את כל שאר מסמכי המכרז פרט לטופס ההצעה הכספית. 2מעטפה פנימית  (2

 :תהליך בחירת המציע הזוכה .5

 :המכרז הינו מכרז עם בחינה שלבית, אשר ינוהל באופן כמפורט להלן

 רק הצעות אשר עמדו בכל אחד מתנאי הסף, יעברו לשלב ב' –בדיקת עמידה בתנאי סף  -שלב א' 

 שיקלול 100% –בדיקה כספית של ההצעות אשר עברו את שלב א' ודירוג ההצעות  -שלב ב' 

 בחירת זוכה אחד. –החלטה על ההצעה הזוכה במכרז  -שלב ג' 

תחייבת לבחור במציע שהצעתו יחד עם זאת מובהר כי האוניברסיטה אינה מ, לתמורה למציעים הזוכים אומדןנערך 

 .הכספית תהיה הזולה ביותר או בכל מציע שהוא, הכול עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה

 :השתתפות במכרז .6

 .ההשתתפות במכרז ללא תשלום .6.1

יש להדפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה ולהגיש על גביהם את ההצעה.  .6.1

 מסמכי המכרז!אין לשנות את 

 :עיון במסמכי המכרז .7

שכתובתו היא:  באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטהמסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון ללא תשלום 

http://tenders.tau.ac.il  ,)"והנוסח המופיע בו הוא הנוסח המחייב)להלן: "אתר המכרזים. 

  

http://tenders.tau.ac.il/
http://tenders.tau.ac.il/
http://tenders.tau.ac.il/


 

 

 NetAppלאספקה, להתקנה ולתחזוקה של מערכת אחסון מתוצרת חברת  25/2018מס' הס' עם הליך תחרותי נוסף מכרז פומבי 

 4מתוך  4עמוד 

 :קבלת פרטים נוספים, פניות, שאלות והבהרות לגבי המכרז .8

מציע המעוניין לשאול שאלות, להעלות השגות, לקבל הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז, יוכל לעשות זאת 

עד לתאריך המופיע  ח במקביל לשני נציגי האוניברסיטהאלקטרוני בלבד, שעליו לשלובכתב בלבד, באמצעות דואר 

 ( להלן:2)ס"ק  9.1בסעיף 

  mosheit@tauex.tau.ac.ilמר משה איטח שכתובת הדואר האלקטרוני שלו היא: 

 shechtmanl@tauex.tau.ac.ilשכתובת הדואר האלקטרוני שלה היא:  גב' לאה שכטמן

 :ריכוז תאריכים .9

 להלן ריכוז תאריכים להליכים המתבצעים במכרז זה: .9.1

 11.11.1018: ליום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד (1

 11.11.1018: ליום שאלות הבהרה עדל תפרסם באתר האינטרנט למכרזים מענה האוניברסיטה (2

הצעה שלא תימצא , 11:00עד השעה  7.1.1019מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים עד:  (3

 בתיבת המכרזים עד למועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיון!

צא בסמוך לתיבת המכרזים( : את המעטפה הסגורה יש להחתים בשעון האלקטרוני )הנמחשוב מאד .9.1

(, בניין לוגיסטיקה 14במשרדי אוניברסיטת תל אביב, )כניסה משער  1ולהפקיד בתיבת המכרזים מס' 

ועד למועד האחרון להגשת הצעות  15:00 – 9:00ה בין השעות -, בימי א301ובטחון, קומה ג', חדר מס' 

 .לעיל (1ס"ק ) 9.1 המצוין בסעיף

 במסירה ידנית בלבד ולא באמצעות הדואר!את ההצעה יש להגיש  .9.1

לעיל עפ"י שיקול  9.1בסעיף האוניברסיטה רשאית לעדכן, לשנות ו/או לדחות את המועדים המפורטים  .9.1

 .דעתה הבלעדי, והיא תפרסם על כך הודעה ב "אתר המכרזים

 .המכרז במסמכי המופיע הנוסח יקבע המכרז, במסמכי לאמור זו במודעה האמור בין סתירה של מקרה בכל .10

 

 

 בברכה,

 אבי וייס

 מזכיר ועדת מכרזים
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