
 

 לרכישת טובין, עבודות ושירותים /חוץהנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 14/8/2018ההודעה:  פרסוםתאריך 

 
 , 2010-התש"ע ,( לתקנות חוק חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(18)3בהתאם לתקנה 

 מקבוצת א.מ.ת מחשוב –( Interserveאינטרסרב )  –להתקשר עם ספק יחיד בכוונת האוניברסיטה 

 Oracle Sun T8 Seriesרכישת שרת מסוג  :מהות ההתקשרות

  שנים 5 :תקופת ההתקשרות

 ולהודיע על כך אדם הסבור כי קיים ספק ישראלי נוסף המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות 

 .17:00בשעה  28.8.2018 ימים ממועד פרסום ההודעה ועד ליום 10בתוך 

 

 כתב בלבד, באמצעות הדוא"ל לכתובת שבלינק כאןפניות כאמור יש להעביר ב
 

 03-6407255הפקס: באמצעות או 
 

 :לצרף  לכל פניה יש
 .הפונה של התקשרות ופרטי מען ,שם .1
 .המוצע הספק של ופרטי התקשרות מען ,שם .2
 . המוצע הספק של ההתאגדות סטטוס .3
 של הספק המוצע ונשוא ההתקשרות.פירוט בדבר ניסיונו  .4

 
 איזה חסרה תהיה אשר פנייה או/ו האחרון המועד לאחר במען האוניברסיטה תתקבל אשר פנייה

  .ועדת המכרזים ידי על תיבחן לא לעיל, מהפרטים הנקובים

  מצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי.
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  13.08.2018 תאריך:

 לכבוד, 
 ועדת המכרזים, 

 אוניברסיטת תל אביב
 

 חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץהנדון: 

 ( לתקנות חוק חובת המכרזים.18) 3בהתבסס על תקנה  יחידאנו מבקשים לאשר התקשרות עם ספק 

 

 Oracle Sun T8 Seriesרכישת שרת מסוג : מהות ההתקשרות

  מקבוצת א.מ.ת מחשוב –( Interserveאינטרסרב ): שם ספק

 שנים 5: תקופת ההתקשרות

 

 : /חוץהנימוקים לספק יחיד

לדגם  Oracle Sun T5 Series שרת ת עלשדרג מערכת המבוססאוניברסיטת תל אביב מעוניינת ל

 .Oracle Sun T8 Seriesמתקדם יותר, 

 .24/7האוניברסיטה, מערכת ייצור  של הקריטיות יבהמערכת זו הינה התשתית של מערכות הל

של הקבוצה,  החומרהא.מ.ת מחשוב, אשר משמשת כחטיבת  מקבוצת, (Interserveאינטרסרב )

(, OPN Partnerלמתן שירות ) Oracleהינה החברה היחידה בישראל אשר הוסמכה ע״י חברת 

 .SPARC T-Seriesלמתן שירות למוצר  Oracleוהיחידה אשר בידה הסמכות רלוונטיות מחברת 

לאור כך שמדובר במערכת מידע קריטית לארגון, ועל מנת להבטיח את הרציפות התפעולית של 
. הספק היחיד שעונה על בתחום השירות המערכת, נדרש ספק בעל הסמכות מתאימות מהיצרן

, היחידים Interserveשל קבוצת א.מ.ת מחשוב,  החומרההדרישות הינו כאמור לעיל, חטיבת 

 לנושא זה. Oracleבעלי הסמכה מתאימה מהיצרן 

 

 בברכה,

 אריאל בינרשם: 

 מנהל יחידת תשתיות ותפעול, אגף מחשוב וטכנולוגיות מידעתפקיד: 
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