
 
 21/80מכרז פומבי מס' – מענה לשאלות הבהרה 

    

 לאספקת ציוד מחשוב ומתן שירותי תיקונים 

 

בהמשך להליך שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעות  .  1

ואריאל חברה  בזאת אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ,

)להלן: "החברה"(, מודיעה על  עירונית לניהול קריית ספורט תרבות ופנאי בירושלים

 שינויים בהליך כדלקמן. 

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה  . 2

שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים 

 לשאלה ו/או להנחת השואל.משום הסכמה 

 

אין שינוי ביתר מסמכי המכרז ו/או דרישותיו.   המועד אחרון להגשת ההצעות במכרז  .3

 בהליך. באופן המצויין  12:00בשעה  19.7.21   הינו עד ליום 

מסמך זה, על צרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, על המשתתפים לחתום   . 4

 בכל עמוד בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי המכרז.

 

 

 

 חברת אריאל                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 –נספח ב'    .1
 ביטוח 

לרשום "ביטוח אחריות נבקש  1סעיף 
 מקצועית משולב חבות מוצר".

 לחלופין ניתן לקבל הבקשה 

 לא מקובל נבקש לבטל סעיף זה. א'1סעיף   .2

בשורה השנייה לאחר המילים  4סעיף   .3
"ועל הספק נבקש לרשום את 

 המילה "לנסות". 

 לא מקובל

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את  9סעיף   .4
לחילופין, המילים הבאות: " 

רשאי הספק לכלול את פעילות 
 קבלני המשנה עבורו בביטוחיו".

 לא מקובל

' 1נספח ב  .5
אישור  –

קיום 
 ביטוחים  

אחריות 
 מוצר

נבקש לבטל סעיף זה ותת סעיפיו 
ולאחד אותו עם סעיף אחריות 

 מקצועית.

לחלופין ניתן לקבל הבקשה 
לביטוח משולב בשילוב כל 

באישור הקודים המצוינים 
 הביטוח

אחריות   .6
 מקצועית

נבקש להאחריות המקצועית 
 .תהיה משולבת עם חבות מוצר

לחלופין ניתן לקבל הבקשה 
לביטוח משולב בשילוב כל 
הקודים המצוינים באישור 

 הביטוח

 גבול   .7

אחריות 
 מקצועית 

נבקש לשנות את  –גבול אחריות 
 ש"ח   6,000,000הסכום ל 

 ניתן לקבל הבקשה לחלופין 

 – 302נבקש להוסיף קוד אחריות    .8
 אחריות צולבת.

 לחלופין ניתן לקבל הבקשה 

נבקש לשנות  332בקוד אחריות    .9
 חודשים 12את תקופת הגילוי ל 

 לחלופין ניתן לקבל הבקשה 

פרק  פרק ציוד  .10
ציוד 

סעיף  
1.2 

 HPE MSA 2060האם נדרש ,  
Advanced Data Services E-

LTU  לשם ביצוע ?auto tier 

 לא נדרש

פרק  פרק ציוד  .11
ציוד 

-מה כוללת ההתקנה של ה
MSA  מדוע נדרשת התקנת ?
 יצרן?

הכנת התקן האחסון לעבודה, 
בניית מערכי אחסון, חיבור לרשת 

Backbone הגדרת ,ISCSI  ועוד
פעולות כנדרש. לא נדרשת התקנת 



 

 

 

 

 

סעיף  
1.2 

יצרן דווקא, גם ספק מורשה 
מטעם היצרן מאושר לבצע את 

 ההתקנה. 

פרק  פרק ציוד   .12
ציוד 

סעיף  
1.2 

 ?Veeam-מה הדומיין לגבי ה
 

ariel-jer.org.il 


