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 לכבוד:

 משתתפי מפגש המציעים

 

לשירותי אחזקת מערכות מחשוב, תקשורת ארגונית ושירותי מוקד  8201/10 מס'מכרז הנדון: 
 עבור חברת שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ תמיכה טכנית

 1מסמך הבהרות מס'                

 מתכבדת החברה להבהיר כדלקמן:בעקבות שאלות ובקשות להבהרות שהתקבלו במשרדי החברה, 

 

 תשובת התאגיד שאלת המציע מראה מקום #

סעיף מסמך א',  1
 8, עמוד 10.2

מסמכי מקור  2 -מאחר ומסמכי המכרז הוגשו כ
ניתן להגיש  כרוכים, האם את מסמך ההעתק

 כעותק מצולם ולא על גבי מסמך המקור?

מקובל, על עותק אחד 
להיות מקור ועל השני 

 העתק.

סעיף סמך א', מ 2

 +  3, עמוד 2.1

סעיף נספח א', 
 47, עמוד 1

או  VMwareהאם מערכות התאגיד מבוססות 

Linux KVM  5.1.3 סעיף 49כפי שרשום בעמוד? 
מדובר בטעות סופר, 

המערכת הקיימת 
 Linuxבתאגיד כיום היא 

KVM. 

סעיף נספח ב',  3
  65, עמוד 01.080

 .לא מקובל האם ניתן להציע שווה ערך?

סעיף נספח ב',  4
 66, עמוד 01.090

 לא מקובל. האם ניתן להציע שווה ערך?

סעיף נספח ב',  5

 67, עמוד 01.120

במידה והספק יידרש להחליף את הסביבה 

 , ומאחרVMware -ל KVM -הווירטואלית מ
והחלפה זו מחייבת השבתה, האם הספק צריך 

יסופק ע"י  לספק שרת זמני, חלופי או שהשרת
 יד?התאג

 לא נדרש שרת חלופי.

ההשבתה תבוצע 
העברת  באמצעות 

הנתונים לכונן חיצוני של 
הספק. הקמת הסביבה 

החדשה והתקנת 
המכונות מחדש. 

ההתקנה תבוצע במהלך 
סופ"ש או חול המועד 

במינימום השבתה 
 לתאגיד.

בסעיף הנ"ל רשום כי נדרש להציב טכנאי בתאגיד סעיף נספח ב',  6
המציעים מדובר  שעות בחודש. בפרוטוקול מפגש 7

ש"ע חודשיות  14נדרש 
ש"ע כפי שנרשם  7ולא 
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 .שעות בחודש 14על  67, עמוד 02.010

 מה נכון?

שעות, האם מחיר  14במידה ומדובר על 
 אם?המקסימום יעודכן בהת

 ?האם יש מחיר מינימום

 בטעות.

כן מחיר המקסימום יתעד
 ₪ 5500 –ל 

 אין מחיר מינימום.

אישור  -נספח ד' 7
על קיום 

ביטוחים, 
 75-73עמודים 

לאור המחזור השנתי הנמוך יחסי ועלויות הביטוח 
הגבוהות, נבקש להקטין את גבול האחריות 

 ₪. 2,000,000 -המקצועית ל

מקובל, הדרישה 
לאחריות מקצועית 
לסכום שלא יפחת מסך 

 ₪.מיליון  2של 

אישור  -ח ד'נספ 8
על קיום 

ביטוחים, 
 75-73עמודים 

לאור העובדה ששירותי המחשוב אינם כוללים 
מוצר, נבקש להשמיט את הצורך בביטוח חבות 

 מוצר.

 

מקובל, אין צורך בביטוח 
 חבות מוצרים.

 

 יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי. .1

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .2

תקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי הוראות מסמך זה מ .3

המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו 
לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה 

 במפורש. 

 

 בכבוד רב,              

 אילנה ניצן, מנכ"לית          

 בע"מ שרונים תשתיות מים וביוב         

 

 

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע מסמך זה על נספחיו מהווה

   


