
 
 

 
 

לאספקה, התקנה, שירות, אחריות ותמיכה של מערכת אשכול  – 5/20מכרז פומבי מס' 

 High Performance Computing Cluster (HPC)מחשוב 

 כללי .1

לאספקה,  – 5/20מזמינה בזאת מתמודדים להגיש הצעות למכרז פומבי מס' , ר"ע, בשומרון אריאל אוניברסיטת 

, High Performance Computing Cluster (HPC)התקנה, שירות, אחריות ותמיכה של מערכת אשכול מחשוב 

 .והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז על נספחיו

, אספקה והתקנה של המערכת על ( שנים, וכוללת  רכישה חד פעמית5ההתקשרות היא לתקופה של חמש ) 

רכיביה השונים ובהתאם לצרכיה של האוניברסיטה, ומתן שירות ואחריות המובנות וכלולות בעלות הרכש, 

( שנים. לאוניברסיטה בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, נתונה האופציה להאריך את 5לתקופה של חמש )

שנים  7חודשים כל אחת )בסה"כ עד  12ות בנות תקופות נוספ 2-תקופת השירות והאחריות המבוקשת, ב

 .מצטברות(

 מועדים טבלת .2

'מס  הפעילות התאריכים 

המכרז פרסום 10/05/2020 1  

הבהרה לשאלות אחרון תאריך 19/05/2020 2  

הבהרה לשאלות תשובות 26/05/2020 3  

(בלבד! 0031: השעה עד) הצעות הגשת מועד 09/06/2020 4  

אחרון להפעלת המערכת בכפוף להוראות המכרזתאריך  16/09/2020 5  

 תנאי סף .3

מובהר בזאת, כי, למעט ביחס לתנאים המוגדרים באופן ספציפי שונה, לא ניתן להגיש הצעה 

משותפת למספר תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד 

 אחר. אחר, כגון: ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט

מציע אשר עומד בכל תנאי הסף הבאים, באופן מצטבר, ונכון למועד , רשאי להגיש הצעה למכרז

 האחרון להגשת הצעות למכרז:

 ;דין כל פי על הדרוש בישראל רשמי במרשם הרשום כדין מאוגד משפטי גוף הוא המציע 3.1

 ההצעה. -יחתום המציע על התצהיר בנוסח המצורף כנספח ב'  זה, תנאי סףעמידה בלצורך הוכחת 

נסח  .תעודות ואישורים –בנספח ד' כנדרש ח עדכני מהמרשם בו רשום המציע "וכן, יגיש המציע דו

 חברה עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:

https://www.gov.il/he/service/company_extract 

https://www.gov.il/he/service/company_extract


 
 

 
 

 ;1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על הנדרשים האישורים כל המציע בידי 3.2

 -יחתום המציע על התצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' זה, תנאי סף העמידה בלצורך הוכחת 

 ההצעה.

תעודות  –בנספח ד'  כן יגיש המציע את האישורים הנדרשים בתוקף במועד הגשת ההצעה 

 .ואישורים

של ועבור  בישראל ואחריות שירות ומתןאספקה , שיווק, המציע הינו נציג מורשה למכירה 3.3

 למכרז: 2.2אחד מן היצרנים הבאים כמופיע בסעיף של המערכת, 

3.3.1 LENOVO;  

3.3.2 DELL- EMC; 

3.3.3 QUMULO; 

3.3.4 SCALITY; 

3.3.5 HP; 

3.3.6 CISCO; 

 -יחתום המציע על התצהיר בנוסח המצורף כנספח ב'  זה תנאי סףהעמידה בלצורך הוכחת 

 ההצעה.

 מאשרות כי המציע הינו נציג מורשה של היצרן למערכת, כפי שנדרשיגיש את התעודות ה כן

  תעודות ואישורים. –בנספח ד' 

ערכת, כפי שמוגדרת במסמכי מכרז המציע ו/או היצרן סיפק, התקין והעניק שירות ואחריות למ 3.4

( לקוחות בארץ 3, לפחות לשלושה )4.3זה, כנציג מורשה של אחד היצרנים המצוינים בסעיף קודם 

 . 2016-2019במהלך השנים 

 ההצעה. –לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' 

 יון המציע.ניס –כמו כן, ישלים טבלה בנוסח המצורף כנספח ג' 

המציע ו/או היצרן סיפק, התקין והעניק שירות ואחריות למערכת, כפי שמוגדרת במסמכי מכרז  3.5

( לקוחות 2לתנאי הסף, לפחות לשני ) 4.3זה, כנציג מורשה של אחד היצרנים המצוינים בסעיף 

, במהלך השנים 1958-שונים שהינם מוסדות להשכלה גבוהה של המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח

2016-2019. 

יובהר כי ככל שציין המציע מוסד להשכלה גבוהה במסגרת הלקוחות לצורך עמידה בתנאי סף 

   .4.5, ייחשב גם עבור תנאי הסף 4.4

 ההצעה. –לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' 

 ניסיון המציע. –כמו כן, ישלים טבלה בנוסח המצורף כנספח ג' 

 רכתהמע 3.6



 
 

 
 

המערכת המוצעת על ידי המציע במסגרת הצעתו למכרז זה, עונה על דרישות המפרט הטכני 

 מפרט ואמנת שירות.  –ומכילה את הרכיבים הנדרשים, כפי שמפורט בנספח א' 

 ההצעה.  –לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' 

 מוקד תמיכה טלפוני 3.7

( 12המציע ו/או היצרן מפעיל מוקד שירות ותמיכה טלפוני, הפעיל ברצף לפחות בשנים עשר )

ה', בין -החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעה, ואשר שעות הפעילות שלו הינן לפחות בימים א'

 . 09:00-17:00השעות 

 ההצעה. –לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' 

זכויות לאנשים עם מוגבלות או פטור מהן. להוכחת שוויון לחוק  9ציע מקיים את הוראת ס' המ 3.8

 ההצעה. - עמידתו בתנאי זה יחתום על תצהיר בנספח ב'

, מהתנאים באחד תעמוד לא אשר מציע של הצעתו, מצטברים הינם לעיל המפורטים הסף תנאי, יובהר

 . לעיל האמור מן לגרוע מבלי וזאת הסף על תיפסל

ברסיטה רשאית אך אינה חייבת לבדוק בעצמה או באמצעות אחרים את עמידת המציע בכל תנאי ניהאו

הסף בהם המציע נדרש להצהיר על התקיימותם, וכן רשאית להכריע כי מציע אינו עמוד בתנאי סף ככל 

 סותרים.  םשיימצאו מיידעי

 ובת:ניתן לצפות בהזמנה המפורטת והמחייבת לקבלת ההצעות בכת

http://www.ariel.ac.il/management/open 

א, 3.0.13א' חדר  3בלבד, במשרדי מח' רכש בניין  13:00עד השעה  09/06/2020ההצעות ניתן להגיש לא יאוחר מיום את 

 הצעות לאחר השעה הנקובה!ביום האחרון להגשה לא תתקבלנה  –קמפוס מילקן, אריאל 

 .054-9079499טלפון לנושא מיקום הגשת מעטפות בלבד  

 .MICHRAZIM@ARIEL.AC.ILכתובת המייל לשאלות הבהרה ופניות לפי תנאי המכרז 

 האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.

 
 בברכה,                                                                                                               
 אוניברסיטת אריאל                                                                                                     
 בשומרון                                                                                                                   
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