
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F5 Networksאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מתוצרת חברת  – 21/20 מכרז פומבי מס' 

Inc  במכללה האקדמית עמק יזרעאל 

במסגרת מכרז  הצעות  קבלת  צ( מזמינה בזאת  "ש מקס שטרן )חל"המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע

מתוצרת חברת    -  02/21פומבי   של מערכות  ותחזוקה  במכללה    F5 Networks Incאספקה, התקנה 

   .החוזה המצ"ב כנספח למסמכי המכרז תנאי המכרז ועל פי דרישותעל פי   האקדמית עמק יזרעאל

 

 F5חברת    מתוצרתההתקשרות באמצעות מכרז זה תכלול אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות  

Networks Inc    :( מכונות וירטואליות עם מודול  2שתי )ותכלולAWAF     וכן תוספת מודולLTM  

  36לתקופה של  לשתי מכונות קיימות וכן שרותי תחזוקה על המכונות החדשות ועל מכונות קיימות  

 ט במסמכי המכרז.חודשים כמפור

במכרז רשאים להשתתף רק מציעים שימלאו אחר כל התנאים המוקדמים ו/או תנאי הסף, כמפורט 

 . במסמכי המכרז

 
מחלקת   במזכירות  מוקדם  ברישום  חייב  המכרז,  בהליך  השתתפות  השוקל  פוטנציאלי,  מציע  כל 

ובו ימסור פרטים אודותיו )שם    6423434-04או פקס:    shiritc@yvc.ac.il מכרזים באמצעות מייל:  

מציע שלא ימסור את    ים אודות המכרז.החברה, שם הנציג, כתובת( ודרכי התקשרות לצורך עדכונ

עדכונים אי קבלת  ו/או  הבנה  אי  בדבר  טענה  כל  מנוע מהעלאת  יהיה  כאמור  תשובות    ו/או  פרטיו 

ההצעות.  הגשת  ועד  המכרז  פרסום  ממועד  התקופה  במהלך  שימסרו  ככל  למכרז,  ביחס    הבהרה 

 . 04-6423435לפרטים נוספים ו/או שאלות ניתן לפנות למזכירות היחידה בטלפון: 

 

חובה   מציעים  ביום  -כנס  ייערך  מציעים  מקום    :0311בשעה:    6/10/21  :תאריך  רביעי  :כנס 

השתתפות בכנס המציעים הינה חובה    .2305מספר    ב' בחדר ישיבות2בניין מנהלה  :  ההתכנסות

בהצגת תו ירוק על   תלמתחם המכללה מותנ  שימו לב הכניסה  ומהווה חלק מתנאי הסף למכרז זה.

 פי ההנחיות במועד הכנס. 

 

    www.yvc.ac.ilיתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז המפורסמים באתר המכללה בכתובת 

, למציעים העומדים  בחינת שלב האיכות בו ייבחנו כל הפרמטרים  האחדהמכרז יערך בשני שלבים,  

, בחינת המחיר  השני.  כמפורט במסמכי המכרזהמצוינים באמות המידה לבחינת ההצעה    בתנאי הסף,

 המוצע.  

 . 13/10/21שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד תאריך 

 

mailto:shiritc@yvc.ac.il
http://www.yvc.ac.il/5310.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2003, חדר מס' 1קומה   –ב' 2במשרדי הרכש, בניין את ההצעות יש לשלשל לתיבת המכרזים שתוצב 

 (.  כפוף לשינויים שיפורסמו) 12:00בשעה  01/11/21במעטפות חתומות, וזאת לא יאוחר מיום 

גם אם נשלחה בדואר  בתיבת המכרזים במועד הקבוע לכך לא תילקח בחשבון    תמצאשלא    המעטפ

 רשום או בכל דרך אחרת.

 

 

 מכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )חל"צ(ה


