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 :המעודכן הנחיות למילוי טופס ההצעה הכספית .1

 

אחד מהפריטים המפורטים בטבלה שבסעיף  לכללא כולל מע"מ,  בשקלים על המציע להציע מחיר .1.1

 להלן. 6

 

ניתן להציע רכיבים  4.3 -ו 4.2, 3.1, 2.1, 1.1( *בטופס ההצעה הכספית בסעיפים המסומנים ) .1.2

ככל ומציע מעוניין להציע רכיב חליפי ו/או משודרג ו/או משודרגים.   equivalentשהינם 

, ניתן יהיה להציע את הרכיב החליפי 4.3 -ו 4.2, 3.1, 2.1, 1.1בסעיפים המופיעים  מהמפרטים

וזאת עד למועד האחרון  המכרזלמסמכי  10כמפורט בסעיף  מכרזו/או משודרג בשאלות ההבהרה ל

. ועדת המכרזים תאשר ו/או תדחה את הרכיבים מכרזלמסמכי ה 2לשאלות כמפורט בסעיף מס' 

 החליפיים ו/או המשודרגים המוצעים במסגרת הליך ההבהרות.

רשום בטופס ההצעה הכספית את הרכיבים החליפיים שאושרו ע"י ועדת יש ל
 המכרזים בשלב ההבהרות במכרז.

 ועדת המכרזיםיובהר כי לא יתקבלו רכיבים חליפיים ו/או משודרגים אשר לא אושרו ע"י  

 .מכרזבשלב ההבהרות ל

 

 במסמכי המכרז. נספח ט'בהסכם ההתקשרות  9תנאי התשלום מפורטים בסעיף  .1.1

 

הנדרש. במקרה בו המציע לא ימלא את כל הנדרש, רשאית ועדת  כל יש להקפיד ולמלא את .1.1

המכרזים לפסול את ההצעה כולה ו/או חלקים ממנה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המוחלט 

 והבלעדי של ועדת המכרזים. 

 

ולא מובהר כי אם ברצון המציע לתת הנחה על סכום הצעתו עליו לעשות כן במחירי הפריטים  .1.1

כהנחה מהסכום הכללי. הצעה כספית ו/או מתן הנחה נוספת שלא במסגרת טופס זה, לרבות 

 באמצעות מכתב נלווה לא תילקח בחשבון.

על ידי המציע בטופס ההצעה הכספית עבור אספקת המוצרים והשירותים,  כל המחירים המוצעים שיינתנו .2

התמורה, לרבות הרווח וכוללים את כל העלויות הינם מחירים סופיים, קבועים ומלאים הכוללים את מלוא 

, High Performance Computing Cluster (HPC) מערכת אשכול מחשובהכרוכות באספקת 

)אחריות של כל אחד מהרכיבים המופיעים במפרט הטכני,  והאחריות התחזוקה, הטמעה, הפעלה, השירות

, שנים( 5-שעבורם האחריות היא ל hard driveשנים לרכיבי המערכת, להוציא דיסקים מסוג  3של 

וכולל את כל הוצאות המשרד, העובדים, הוצאות נסיעה, הוצאות יבוא והוצאות שחרור מהמכס, אריזה, 

  .הובלה, היטלים, מכון התקנים וכיו"ב, משלוח, המיסים )למעט מע"מ( וכל עלות והוצאה אחרת
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נושא מכרז זה הינה  על כל רכיביה המערכת,התמורה שתשלם האוניברסיטה למציע עבור אספקת  .1

בפועל בהתאם לתנאי ההתקשרות ובכפוף לביצוע כל התחייבויות  להטמעתהכמפורט בטופס זה, בכפוף 

 המציע.

 

מודגש כי הכמויות המפורטות במסמך זה הינן לצרכי מידע בלבד והן ישמשו לשקלול ההצעות בלבד.  .1

מין וסוג שהוא מצד האוניברסיטה להזמנה בהיקף האמור כמויות אלה אינן מהוות מצג ו/או התחייבות מכל 

ו/או בכלל. האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להקטין ו/או להגדיל את הכמויות הנ"ל לפי שיקול 

דעתה הבלעדי. מידע זה לא יקים למשתתף במכרז זכות ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

 עמה/ם.האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מט

 

יהא המחיר הקובע במקרה  ")ללא מע"מ( מחיר ליחידה בש"ח" בעלת הכותרת: Bבעמודה המחיר הנקוב  .1

 .או טענה לטעות כלשהי במילוי הטבלהו/של טעות 

 

, שמציע שיגיש את ההצעה הכספית המקורית הלא מעודכנת מובהר בזאת -לתשומת לב המציעים  .6

הצעתו כהצעה המחייבת בהתאם לכל השינויים המעודכנים הצעתו תתקבל והאוניברסיטה תראה את 

 .למכתב ההבהרות שהוכנסו לטופס ההצעה הכספית המעודכן

 

 "טבלת ההצעה הכספית": המחירים המוצעים על ידי המציע הינם כמפורט בטבלה שלהלן .7
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 נוסח מעודכן – HPCפירוט   מס"ד
 כמות

A 

 מחיר

ליחידה 

 בש"ח

 )ללא מע"מ(

B 

משקל 

לצורך 

שקלול 

 ההצעה

C 

סה"כ מחיר 

משוקלל 

)בש"ח ללא 

 מע"מ(

D=A*B*C 

1 
13 Compute Nodes + remote controls (ILO/IDRAC/BMC) 1 ₪ _____ 100% ₪ _____ 

 כמות 

 2U - 4 nodes rack server: Gigabyte H261-H61 or equivalent                     : *מארז 1.1
 Intel® Ethernet Server Adapter I350יציאות, מסוג   2כולל כרטיס עם                      

  שם הדגם המוצע: ____________________________________________________
4 

   SR3GK-CD8067303561800  - 6138 3647 GOLDINTEL XEON               :מעבד 1.2

or INTEL XEON Gold 6230 2.1Ghz   
26 

 SAMSUNG 8GB DDR4 2666 78                                                                      :זיכרון 1.3

 INTEL SSD DC S4500 240G - SSDSC2KB240G701 13                                 : דיסק 1.4

 and (100Gb/s) INFINIBAND Connect X®-5 VPI adapter card, EDR IB:    מתאם 1.5

100Gb single-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall br 
13 

1.6 Cisco 9200 21 דגם port, 1GB 2 מהירות עבודה 

2 
Head Node + RAID1 + remote control (ILO/IDRAC/BMC) 1 ____₪ __ 100% __₪ _____ 

 כמות 

 HPE DL360 Gen10 or equivalent                                                                :מארז* 2.1

 Intel® Ethernet Server Adapter I350יציאות, מסוג   2כולל כרטיס עם                     

 ___________________________________________________ שם הדגם המוצע:
1 

 J835E230  DISK 4110 3647 CPU GOLDINTEL XEON  2                         :מעבד 2.2

 SAMSUNG 8GB DDR4 2666 2                                                                      :זיכרון 2.3

 G701480SSDSC2BB - SSD DC S4500 480G DISKINTEL  2                        :דיסק 2.4

    INFINIBAND Connect X®-5 VPI adapter card, EDR IB (100Gb/s) and: מתאם 2.5

100Gb single-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall br 
1 
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 נוסח מעודכן – HPCפירוט  מס"ד
 כמות

A 

 מחיר

ליחידה 

 בש"ח

 )ללא מע"מ(

B 

משקל 

לצורך 

שקלול 

 ההצעה

C 

סה"כ מחיר 

משוקלל 

)בש"ח ללא 

 מע"מ(

D=A*B*C 

3 
Analysis Node + RAID1 + remote control (ILO/IDRAC/BMC) 1 __₪ ____ 100% __₪ _____ 

 כמות 

 3C0 or equivalent-Gigabyte R281 :2U rack server                                 :*מארז 3.1

 Intel® Ethernet Server Adapter I350, מסוג  יציאות 2כולל כרטיס עם                     

 שם הדגם המוצע: ____________________________________________________

1 

   SR3GK-CD8067303561800 - 6138 3647 GOLDINTEL XEON               :מעבד 3.2

or INTEL XEON Gold 6230 2.1Ghz 

2 

 DDR4 16GB RDIMM ECC 2666 12                                                                 :זיכרון 3.3

 G701480SSDSC2BB - INTEL SSD DC S4500 480G 2                                  :דיסק 3.4

 LSI MR SAS 9380-8E 1                                                                                     :בקר 3.5

4 
Additional Components 1 ___₪ ___ 100% _____₪ __ 

 כמות 

 INFINIBAND Connect X®-5 VPI adapter card EDR IB (100Gb/s) and    :מתאם 4.1

100Gb single-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall br 
1 

or  P4000or  PB-VCQK2200 PNY QUADRO K2200 4GB DDR5           :*מאיץ 4.2

equivalent  

 שם הדגם המוצע: ____________________________________________________
1 

 HGST U60G2 Storage 4 4U60G1 SAS or equivalent                      :*מארז דיסקים 4.3

 שם הדגם המוצע: ____________________________________________________
1 

 MINI SAS HD SFF-8644 TO SFF-8088 R-2280300 2                                      :כבל 4.4

 hard drive :       HGST 10TB  He10 7200 24/7 3.5 HUH721010ALE600 14)) דיסק 4.5

4.6 MELLANOX InfiniBand 1U SWICH Dual Power Supply (AC), unmanaged 

standard depth, P2C airflow, Rail Kit Mellanox  

Technical Support and Warranty Silver, 3 Year, for SB7890 Series 

1 

4.7 Mellanox EDR VPI EDR IB QSFP passive copper cable LSZH 2m 15 
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 נוסח מעודכן – HPCפירוט  מס"ד
 כמות

A 

 מחיר

ליחידה 

 בש"ח

 )ללא מע"מ(

B 

משקל 

לצורך 

שקלול 

 ההצעה

C 

סה"כ מחיר 

משוקלל 

)בש"ח ללא 

 מע"מ(

D=A*B*C 

5 
 ____ ₪___ 100% ____ ₪__ 1 התקנה

 כמות 

5.1 One single onsite Assembly 1 

5.2 5 Hours basic support  1 

5.3 5 years warranty on all hard drives   1 

6 
Prices for individual components 

 

6.1 ECC 8GB DDR4 2400 RDIMM 1  ____₪ __  7%  _____₪ __ 

6.2 ECC 16GB DDR4 2400 RDIMM 1 ____₪ __ 7% _____₪ __ 

 __ ₪_____ hard drive:                      HGST 10TB  He10 7200 24/7 3.5 HUH721010ALE600 1 ____₪ __ 7%)) דיסק 6.3

 __ ₪_____ INTEL SSD DC S4500 240G SSDSC2KB240G701 1 ____₪ __ 7%                                                 : דיסק 6.4

 __ ₪_____ INTEL SSD DC S4500 480G G701480SSDSC2BB 1 ____₪ __ 7%                                                  : דיסק 6.5

 תוספת עלות עבור שנתיים נוספות של אחריות מעבר לשלוש השנים לרכיבי המערכת 6.6

 Upgrade to 5-yr warranty on all components excluding hard drives 
1 ____₪ __ 7% _____₪ __ 

7  
Single node component 1 ____₪ __ 7% ________ ₪ 

 כמות 

   SR3GK-CD8067303561800 6138 3647 GOLDINTEL XEON                  :מעבד 7.1

or INTEL XEON Gold 6230 2.1Ghz 
2 

 SAMSUNG 8GB DDR4 2666 6                                                                      :זיכרון 7.2

 INTEL SSD DC S4500 240G SSDSC2KB240G701 1                                    : דיסק 7.3

 adapter card, EDR IB (100Gb/s) and INFINIBAND ConnectX®-5:            מתאם 7.4

VPI     single-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall br 100Gb 
1 

 ₪________ סך ההצעה הכספית המשוקללת בש"ח ללא מע"מ
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 הבהרות לטבלת ההצעה הכספית:

 במפרט הטכני המעודכניםוכולל כל השינויים  2.1כולל הדגשים המפורטים בסעיף  2בסעיף  נספח א'על המערכת לעמוד בכל הדרישות כמפורט במפרט הטכני והשירות  .1

 ושהוכנסו לטופס ההצעה הכספית המעודכן. 23.5.2019שפורסם בתאריך  2למכתב ההבהרות מספר 

 אופציונלית. עבור רכיבים בודדים לרכישה 7 –ו  6סעיפים  .2

 

 
 

 אישור המציע
 

, ואנו מתחייבים לעמוד נספח ב' - 2019.1.27מתאריך  המעודכןאנו הח"מ מאשרים שקראנו והבנו את מסמכי המכרז על כל נספחיו ואת טופס ההצעה הכספית  .1

 באמור במסמכי המכרז ובנספחיו ובהצעה כספית זו המוגשת בזה על ידינו.

 High Performance מערכת אשכול מחשובולל את כל העלויות הכרוכות באספקת אנו מאשרים, הינו מחיר סופי, קבוע ומלא הכולל את מלוא התמורה, לרבות הרווח וכ .2

Computing Cluster (HPC)שנים לרכיבי המערכת,  3)אחריות של של כל אחד מהרכיבים המופיעים במפרט הטכני,  והאחריות התחזוקה, , הטמעה, הפעלה, השירות

, וכולל את כל הוצאות המשרד, העובדים, הוצאות נסיעה, הוצאות יבוא והוצאות שחרור מהמכס, אריזה, ים(שנ 5-שעבורם אחריות ל hard driveלהוציא דיסקים מסוג 

 הובלה, היטלים, מכון התקנים וכיו"ב, משלוח, המיסים )למעט מע"מ( וכל עלות והוצאה אחרת.

ואספקתם לאוניברסיטה מלבד התמורה שתשולם על בסיס  כת על רכיביההמעראנו מאשרים כי לא נהיה זכאים לדרוש ומתחייבים לא לדרוש תשלום תמורה נוסף עבור  .1

בתנאים המפורטים במסמכי המכרז  תעומד יאבפועל, כשה המערכת והטמעתההמחיר שהוצע על ידנו בהצעתנו הכספית, והאוניברסיטה תשלם רק עבור אספקת 

 וובנספחי

 

____________________ ____________________________ _______________________ 

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע       תאריך
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