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לכבוד
משתתפי המכרז
שלום רב,

הנדון  :מכרז מס'  – 22811לקבלת שרותי רישוי ותחזוקת מערכת workspace one advanced suite
(הודעה מס' )3

 .2לתשומת לבכם ,הודעה זו על נספחיה ממוספרת כ"הודעה מס'  6למשתתפים" ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה וכנספח להסכם שיחתם עם המציע
הזוכה.
 .5תשומת הלב כי הועלה קובץ מעודכן של מסמכי המכרז .
 .6מובהר כי נוסח מעודכן של המפרט ומסמכי המכרז ,בהם הוטמעו השינויים כמפורט בתשובות לשאלות ההבהרה שלהלן ,ישלחו לזוכה במכרז.
 .4יתר פרטי המכרז והחומר אשר הועבר אליכם נשארו ללא שינוי.
 .5הודעה זו ,בתוספת הנספחים לה ,יש להגיש חתום ע"י המציע יחד עם מסמכי ההצעה.
 .3בנוסף ,מועד הגשת ההצעות במכרז הנו ביום ה'  2..0..102.החל מהשעה  0:88ועד לשעה  .26:88ההצעות תוגשנה בתיבה מס'  ,5הנמצאת בבניין
הנהלת הרכבת ברח' יוספטל  ,2לוד.
 .7תודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה.
בברכה,
הילה לדר ,עו"ד
ענף רכש והתקשרויות

מכרז מס'  – 22811לקבלת שרותי רישוי ותחזוקת מערכת –
Workspace One Advanced Suite
סעיף במכרז

סע'/נספח

שאלה

תשובות  /הבהרות

ספרור רץ

2

5

מפרט
השירותים

5

נספח
שירותים
נספח
שירותים
נספח B1

3.2

בסעיף זה מצוין כי "התשלום יבוצע אחת לרבעון"
אנו מציינים כי מודל התשלומים של היצרן
) (VMwareאיננו תומך בתשלום רבעוני אלא שנתי
מראש בלבד ,נבקש לתקן את הסעיף בהתאם
לתשלום שנתי מראש ) למנוי חודשי(
נבקש לשנות לתמיכה בשעות העבודה א'-ה' בין בשעות 0:68-
20:68
נבקש לשנות טיפול בתקלה משביתה תוך  4שעות

בקשה מתקבלת.

בקשה נדחית.

טבלה א'

נבקש לשנות עלות שעת תמיכה ₪ 558

בקשה נדחית.

5

נספח B1

טבלה א'

3

מסמכי
המכרז

סעיף 5.5

נבקש אפשרות להציע חלופה למודל תמיכה ע"פ הסכם שירות
חודשי העומד ב-
המתבקשSLA.
נבקש להכיר בכך שבשנת  5825הרישיון הנדרש במכרז מקביל
לרישיון
AIR WATCH Blue suit
נבקש להוסיף זאת בנספח A3

בקשה נדחית.

7

ביטוח

נספח ה'

האם הגשת הביטוח היא לאחר זכייה או עם הגשת המענה ?

הגשת נספח הביטוח היא רק לאחר זכייה

0

ערבות

נספח ו'

האם הגשת הערבות היא לאחר זכייה או עם הגשת המענה?

הגשת ערבות הסכם היא רק לאחר זכייה

6
4

6.3.1

נוסח הסעיף יתוקן וייקרא באופן הבא:

"מובהר כי התשלום יבוצע אחת לשנה מראש למנוי חודשי".
בקשה נדחית.

בקשה מתקבלת.
אין צורך לעדכן את נספח A3

