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 מענה לשאלות הבהרה 
 

 במכללה VDIאספקה, הטמעה ותחזוקה של תשתיות מחשוב למערכת וירטואלית  -01/22מכרז פומבי 

 

 מענה המכללה   שאלה/הבהרה סעיף במכרז מס"ד

מסמך א' סעיף   1

6.1   

נתבקשנו להמציא אישורים בדבר רמת השותפות  
 .  VMware  +Dellההסמכה מהיצרנים /

לבקשה הינה שעלינו לספק  VMwareהתשובה של 
לכם את הפרטים כפי שהם מופיעים בפורטל/אתר 

נא אישורכם   VMwareהשותפים הרשמי של 
לקבלת כול המידע המבוקש כפי שהוא מופיע באתר  

 זה לרבות קישורים לאישורים הרלוונטיים. 
 

אליכם  Vmwareלצרף את תשובת   יש 

בנושא זה וכן צירוף צילומים מתוך האתר ש  

Vmware  .הפנו אליו 

מסמך א'   2

סעיפים  

6.5/6.6 

בשני הסעיפים הנ"ל אנו מתבקשים להחתים רואה  
חשבון בדבר איתנות פיננסית/ סכומים של היקף 

פעילות בתחומים הרלוונטיים. שני הסעיפים  
כשלכאורה אמורה להיות  2מצביעים על נספח 

הצהרה נוספת חתומה על ידי רואה חשבון. אנא 
הבהירו מה בקשתכם מעבר לחתימה של רואה 

 .  2נספח חשבון על הצהרה ב
 

אישור רו"ח בדבר התאמת    –  6.5.2* לפי ס'  

 המחזור הכספי לנתונים שצוינו.

חתימה על הצהרה בדבר   – 6.6.1* לפי ס' 

, כאשר 2פיננסית, בהתאם לנספח  תאיתנו

 חתימת רו"ח שם נדרשת לזיהוי בלבד.

מסמך א' סעיף   3  

9.6 

בשל הסמיכות לחג הפורים ובו לא נמצאים מספר  

מפתח וכן מורשי חתימה נבקש דחייה של אנשי 

 שבוע לפחות במועד ההגשה 

. פורסמה  31.3.22 ליום ההגשה נדחתה

  הודעה באתר.

מסמך א' סעיף   4

14.4   

את אופן  במדויקמבקש להבין  - אמות מידה
חלוקת הניקוד. לדוגמא כיצד יתבצע הניקוד 

  3ממליצים ולמציע שני  6במקרה ולמציע אחד 
 מציעים. 

 

הניקוד הוא יחסי בין מציעים ונתון לשיקול 
דעתה המקצועי של המכללה ע"פ ניתוח  

הנתונים שיגיש כל מציע. מפורט במכרז מה  
 הדרך לקבל ניקוד מירבי בסעיף זה.

 
 

סעיף  מסמך א,  5 

3.5 

הסכם, סעיף 

7.3.9 

הסכם, סעיף 

16.2 

נבקש שיובהר כי הטלת הקנסות תחול רק במקרה  

שהעיכוב נבע מסיבות התלויות בספק ו/או מי  

מטעמו בלבד ושבכל מקרה גובה הקנסות שבהם 

עשוי להיות מחויב הספק מכוח מכרז זה לא יעלה 

מהתמורה החוזית השנתית לה הוא זכאי   20%על 

 המכרז.מכוח 

הקנסות  הינם ע"פ המפורט במכרז ובהתאם  
 ללוח הזמנים במכרז. 

במידה ויהיו שינויים בלוח הזמנים )ראו 

( הקנסות במסמך זה 50בסעיף התייחסות 

 . יתייחסו ללוח הזמנים החדש

 -מסמך ב' 6 

נספח ביטוח, 

 רכוש

 מבוקש כי:

א. בסוג הביטוח המילים "רכוש נייד של המבוטח" 

 תמחקנה.

 ה.ב. המילים "מלאי המבוטח" תמחקנ

 . א. מאושר

 .ב. מאושר

 -מסמך ב'  8

, נספח ביטוח

אחריות 

 מעבידים

 מבוקש כי:
 ימחק.  304קוד   א.
 ימחק.  302קוד  ב.
 ימחק.  322קוד  ג. 
 ימחק.  327קוד  ד.

 . א. לא מאושר

 .ב. מאושר

 .ג. מאושר

 .ד. מאושר
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 -מסמך ב' 9 

, נספח ביטוח

אחריות 

 מקצועית

 מבוקש כי:
א. בסוג הביטוח לאחר המילים "אחריות 
 מקצועית"  ייכתב "משולב חבות מוצר". 

 . 321ימחק במקומו יצוין קוד  304ב. קוד 
חודשים,   -6תקופת הגילוי תפחת ל -332ג. קוד 

 חודש מקובל גם כן.  12כמקובל.  

 

 .מאושר .א

 .מאושר .ב

 .לא מאושר . ג

 -מסמך ב' 10 

, נספח ביטוח

 חבות מוצר

 מבוקש כי:
בסוג הביטוח לאחר המילים "חבות מוצר"  .א

 ייכתב  
 ימחק.  327"משולב אחריות מקצועית ". ב. קוד      

 
 . א. מאושר
 .ב. מאושר

 -מסמך ב' 11 

נספח ביטוח, 

פירוט 

 השירותים 

 .מאושר ימחק.   049מבוקש כי קוד 

הסכם, סעיף  12

7.3.9 

וללוחות  VDI פרויקטראו התייחסות לטבלת שלבי 
(. נבקש להתאים  11הזמנים המוצעים בסעיף מטה )

את הקנסות בגין איחורים ללוח הזמנים כפי 
 שייקבע מחדש על ידי שני הצדדים.

 

הקנסות  הינם ע"פ המפורט במכרז ובהתאם  
 ללוח הזמנים במכרז. 

במידה ויהיו שינויים בלוח הזמנים )ראו 

( הקנסות במסמך זה 50בסעיף התייחסות 

 . סו ללוח הזמנים החדשיתייח

הסכם, סעיף  13

9.2 

תשלום בגין ציוד )חומרה( ורישוי  –התמורה 
. התשלום בגינם   $)תוכנה( יהיו נקובים במטבע 
ביום הוצאת   $ -יהיה שקלי בהתאם לשער ה 

   החשבונית, קרי, מועד אספקת הציוד בבית הלקוח.
 

$  -התשלום יהיה שקלי בהתאם לשער ה
 במועד הוצאת החשבונית. 

 

הסכם, סעיף  14

9.5 

  הפרויקטלצורך הבטחת ביצוע  –תנאי תשלום 
ביקשתם להעמיד לרשותכם ערבות קיום הצעה 

וערבות קיום חוזה. לפיכך, לא ברור מדוע תשלום 
בגין ציוד )חומרה( ורישוי )תוכנה(, המשולמים על 

ידינו באופן מלא ומיידי ליצרנים, משולמים על  
ידכם רק לאחר "עלייה לאוויר" ואישור מנהל )שלב  

9 .) 
מקובל  נבקש לשנות את תנאי התשלום, בהתאם ל

בענף, כך שהציוד והרישוי ישולמו עם אספקתם  
 (.   45ללקוח )ובהתאם לתנאי שוטף +

חשוב לציין כי אנו כפופים לתנאי התשלום של 
 היצרנים שאינם חופפים עם דרישתכם.  

התשלום בגין יתר השירותים המוצעים יכול  
להתבצע בהתאם לחלוקה שהוצגה על ידכם או לפי 

 וב, כמקובל. אבני דרך של ביצוע, ש
בכול מקרה יש להבהיר כי ללא קשר לאופן חלוקת 

התשלום, חשבונית אחת מופקת בגין הציוד 
והרישוי מיד עם אספקתם ללקוח כדי ששער הדולר 

 )ביחס לשקל( יתקבע ביום זה. 
אנא אישורכם על מנת שנוכל לתת מענה הולם 

 למכרז.
 

  רכיבי התמורה המעודכנים:

מעלות סך השירותים והציוד    40% :1תשלום  

על  בפועל  ישולם  פי  -שהוזמן  הרכש  הזמנת 

הציוד אספקת  שסופק   במועד  הספציפי 

 והופקה חשבונית בגינו; 

מעלות סך השירותים והציוד    %30  :2תשלום  

על  בפועל  ישולם  -שהוזמן  הרכש  הזמנת  פי 

- על ואישורה    רבמועד עליית המערכת לאווי

)שלב   המכללה  מטעם  המנהל  בתאור    9ידי 

 .(.  10שלבי העבודות בנספח 

מעלות סך השירותים והציוד    %30  :3תשלום  

על בפועל  ישולם - שהוזמן  רכש  הזמנת  פי 

 . 9סיום שלב שלושה חודשים לאחר 
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10 

נבקש שיובהר כי הטלת הקנסות תחול רק במקרה  

התלויות בספק ו/או מי  שהעיכוב נבע מסיבות 

מטעמו בלבד ושבכל מקרה גובה הקנסות שבהם 

עשוי להיות מחויב הספק מכוח מכרז זה לא יעלה 

מהתמורה החוזית השנתית לה הוא זכאי   20%על 

 מכוח המכרז.

 ללא שינוי.  
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הסכם, סעיף  16

10.2 

מועד תחילת אחריות היצרן   –תקופת האחריות 

יציאתו מהמפעל המייצר. מועד  )חומרה( נקבע מיום 

תחילת אחריות היצרן )רישוי( נמדוד מיום אספקתו  

כוללים:   10המק"טים הנקובים בנספח  ללקוח.

שנים.  3סך של  –שנים, רישוי  5סך של  –חומרה 

לפיכך, לא ניתן להחיל את מועד האחריות מיום  

ללא תיאום הארכת התקופה מול   לאווירהעלייה 

קט"ים נוספים אשר ירחיבו היצרנים ודרישה למ

 .הפתרוןאת עלות 

 

  – להסכם .10.2עדכון נוסח סעיף 

"מוסכם כי תקופת האחריות המפורטת  

תתחיל להימנות מיום  10.1.1בסעיף 

מהמפעל המייצר. המכללה והספק  היציאה 

  Dell Vxrailיגישו בקשה משותפת ליצרן 

  לדחיית מועד תחילת האחריות, לתקופה של

 חודשים.  3 עד

מוסכם כי תקופת האחריות המפורטת  

תתחיל להימנות מיום  10.1.2בסעיף 

האספקה של הרישוי למכללה. ככל 

שהמכללה תהא מעוניינת בכך, היצרן 

Vmware  מאשר להשתמש ברישויtrail 

 לתקופה מוגבלת בתחילת הפרויקט."

הסכם, סעיף  17 

11.5 

נבקש שיובהר כי הטלת הקנסות תחול רק במקרה  

שהעיכוב נבע מסיבות התלויות בספק ו/או מי  

מטעמו בלבד ושבכל מקרה גובה הקנסות שבהם 

עשוי להיות מחויב הספק מכוח מכרז זה לא יעלה 

  מהתמורה החוזית השנתית לה הוא זכאי 20%על 

 מכוח המכרז.

 ללא שינוי.  

הסכם סעיף  19

11.8 

מלאי ציוד וחלקי חילוף מצוי בידי היצרן והוא 

יסופק על ידו בקרות תקלה בהתאם לתנאי השרות  

 hrs.- Mission 4שסוכמו כבר בין היצרן והלקוח)

Critical  ) 

 מאושר

20 

 

הסכם, סעיף 

14.1 

נבקש הבהרה לתקן הסעיף בהתאם להגבלות 

האחריות המקובלות בהסכמים מסוג זה, ובהתאם 

נבקש כי יובהר שעל אף האמור בכל מקום אחר  

בהסכם זה, אחריותו של הספק תהיה מוגבלת 

לנזקים ישירים בלבד אשר נגרמו כתוצאה ממעשה  

ו/או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו בלבד הספק  

נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לא יישא באחריות ל

ו/או מיוחדים, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים  

וזאת עד לתקרה כוללת והמצטברת שלא תעלה על 

התמורה החוזית השנתית ששולמה לספק במסגרת  

 .הסכם זה

 .לא מאושר

21 

 

הסכם, סעיף 

14.4 

נבקש שיובהר כי שיפוי המכללה כפוף לכך 

ה מיד עם שהמכללה הודיעה לספק על התביע

  להתגונן מפניה באופן עצמאי.קבלתה ואפשרה לו 

שיפוי המכללה ייעשה בהינתן שהמכללה  

הודיעה לספק על התביעה עם קבלתה 

 לו להשתתף בניהול ההגנה.  ואפשרה

 

הסכם, סעיף  22

14.6.2 

 .מאושר מבוקש כי הסעיף ימחק.  
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הסכם, סעיף 

14.6.18 

 מבוקש כי:
המילה "יערוך" תמחק ובמקומה ייכתב "   א.

 רשאי".
   לאחר המילה "הספק" ייכתב "לערוך".  ב.

 לא מאושר. א. 

 לא מאושר. ב. 

הסכם, סעיף  23

14.6.4 

 מבוקש כי:
מטעמו" תמחקנה. המילה "בשמו ובשם מי  .א

 ירשם: "בשמו ובשליחותו" 
לאחר המילים "חוזה זה" ייכתב "בגין  .ב

 הסיכונים המבוטחים בביטוח "אש מורחב"".  
המילים "שניתן היה לבטח אותם כאמור"   . ג

תמחקנה ובמקומן ייכתב "לרכוש שהוא זכאי 
 לשיפוי בגינו על פי ביטוח הרכוש כאמור לעיל.

וויתור בסיפא ייכתב "אולם, מובהר כי ה .ד
כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק 

 בזדון" 

 לא מאושר. .א

 .מאושר .ב

 לא מאושר. . ג

 .מאושר .ד

הסכם, סעיף  24

14.6.6 

 מבוקש כי:
 א. האות "ו" תמחק ובמקומה ייכתב "משולב". 

ב. המילים "כל עוד יש לו אחריות על פי דין, ולא  
" תמחקנה ובמקומן ייכתב "למשך תקופה -פחות מ

 של". 
 

 . א. מאושר

 . ב. לא מאושר

הסכם, סעיף  25

14.6.11 

 מבוקש כי:
המילים "בשל כך שהיא זכאית" תמחקנה  .א

ובמקומן ייכתב " בגין נזק לרכוש הספק 
 המשמש לצורך מתן שירותים שהספק זכאי". 

לאחר המילים "הביטוחים הנ"ל" ייכתב  .ב
 "   14.6.4"בסעיף 

 המילים "וביטוח אחר שהסדירה" תמחקנה.  . ג
המילה "שהסדירה" תמחק ובמקומה ייכתב   .ד

 "שהסדיר".  

 . א. מאושר

 .מאושרב. 

 .ג. לא מאושר

 .ד. מאושר

הסכם, סעיף   26

14.6.13 

 מבוקש כי:
א. לפני המילים "סעיף לפיו" ייכתב "בביטוח חבות  
מעבידים ו/או בביטוח רכוש הנערך ע"י הספק )ככל 

 שנערך( בקשר לפעילותו על פי הסכם זה". 
ב. המילים "דואר רשום" תמחקנה ובמקומן ייכתב  

 "הודעה".  
"  30" תמחק ובמקומה ייכתב "60ג. הספרה " 

 כמקובל. 
רי רק על פי תנאי  ד. המילים "ביטול פוליסה אפש

 הפוליסה והחוק" תמחקנה. 

 . א. מאושר

 . ב. לא מאושר

 .ג. מאושר

 .ד. מאושר

 

הסכם, סעיף  27
14.6.14 

 

 מבוקש כי:
א. לאחר המילה "מקצועית" ייכתב "משולב 

 אחריות מוצר". 
ב. המילים "בצנעת הפרט" תמחקנה ובמקומן  

 ייכתב "בפרטיות". 
 ג. המילים "רשלנות רבתי" תמחקנה. 

 . א. מאושר

 .ב. מאושר

 .ג. מאושר

הסכם, סעיף  28

14.6.15 

מבוקש כי האות "ו" תמחק ובמקומה ייכתב  

 "משולב".   

 .מאושר

הסכם סעיף  29

14.6.16 

 מבוקש כי:
המילים "הספק כלפי המכללה" תמחקנה  א.

 ובמקומן ייכתב "המכללה כלפי הספק". 
בפוליסת צד ג'  personal Injuryהמילים " ב.

 ובחבות מעבידים" תמחקנה. 

 .מאושרלא  .א

 .לא מאושר .ב
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הסכם, סעיף 

14.6.19 

מבוקש כי הסעיף ימחק. לא ניתן לשנות את  

דרישות הביטוח באופן חד צדדי לאחר זכיה במכרז/ 

   חתימת ההסכם 

 .מאושר

הסכם, סעיף  32

14.6.20 

בסיפא ייכתב " על אף האמור, מוסכם כי אי  

המצאת אישור עריכת ביטוח במועד לא תהווה 

ימים ממועד  14הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

דרישת מבקש האישור בכתב להמצאת אישור  

   עריכת הביטוח כאמור". 

 .מאושר

הסכם, סעיף  33

 )א(16.1

נבקש שיובהר כי הספק יחשב כמי שהפר את  

הפרה נבעה מסיבות התלויות ההסכם רק אם ה

בספק ו/או מי מטעמו בלבד. כמו כן, נבקש כי ביחס  

)א( תינתן לספק גם כן אפשרות לתקן  16.1לסעיף 

את ההפרה ורק אם לא עשה זאת, יחשב כמי שהפר  

 .את ההסכם הפרה יסודית

 לא מאושר.

הסכם, סעיף  34

16.2 

מנגנון נבקש למחוק סעיף זה. אין זה סביר לקבוע 

₪ לכל הפרה,  280,000פיצוי מוסכם בגובה של 

כאשר ההסכם כבר קובע מנגנון של קנסות בגין אי  

 .עמידה ברמת השירות. מדובר בכפל קנס

אין כוונת הסעיף כי אותה הפרה תגרור כפל 

פיצוי. הדבר תלוי כמובן בסוג ההפרה  

 הנדונה. אין שינוי בסעיף. 

הינו אישי  3חלק מהמידע הנדרש במסגרת נספח  3נספח  35
וחסוי ואנו מחויבים שלא לחשוף אותו. במסגרת  
נספח זה נוכל לספק אנשי קשר אשר יאשרו את  

 ההיקפים כמקובל במכרזים. 
 

ספק את המידע המבוקש, בהתאם יש ל

 לשיקול דעתו של הספק המציע.

, סעיף  10נספח  36

2 

בדיקות עומסים. כיצד תוכנן מצוין שנדרש לבצע גם 
לבצע את הבדיקה? האם נדרש להציע לשם כך כלי 

 ניסוי עומסים?
 

יכול לבחור את הדרך בה ניתן   הזוכה הספק

יהיה לבדוק עומסים ולהשתמש בה לאחר 

 . אישור המכללה

 -10נספח  37

הדרישות 

הטכניות 

  -והמקצועיות

 3סעיף 

שלא  האם ניתן לקבל יהיה בנק שעות עבור פעולות
 ?כלולות במכרז

 

 

 

 

המכרז מפרט את הנושאים אשר כלולים 

במסגרת הפרויקט ואמורים לכסות את כל 

 .VDI חלקי פרויקט ה

, סעיף  10נספח  38

10.4.1.2 . 

? םביניהמה הכוונה להתקנה עם שרידות מלאה  -
, Stretch Clusterהאם נדרש לממש תצורת 

 ובהתאם לספק רישוי מתאים? 
שרתים בכל אתרים צריכים להיות   5האם כל  -

 מהמשתמשים? 100%מסוגלים להחזיק 
 

.  stretch Clusterלא מדובר ביישום של 
מדובר בחלוקה פיזית כפי שרשום. השרתים 

 . vlanיותקנו באותו 
  ,הפתרון שאנחנו מציעים -מבחינת שרידות 

מתבסס על ההחלטה שבעת משבר בו נופל 
 ד,חדר שרתים אח

גל, אחר כך לכיתות  תינתן עדיפות לס
הווירטואליות ואחר כך להתחברות  

 .סטודנטים מרחוק
לכן ע"פ התכנון שלנו במצב בו ייפול אתר 

אחד, ע"פ סדר העדיפות בו קודם כל יינתן 

שירות לעובדי המכללה, יוכלו לעבוד רק  

מכיתות המחשב הווירטואליות  50%- 25%



 
 

 

 

 

 

 

 

6 

 

)תלוי  עד להחזרת האתר שנפל לעבודה

 .בעומסים, תקופות בשנה וכו'(

, סעיף  10נספח  39

10.4.1.3 . 

. האם נדרש Stretch Clusterלא ניתן ללא יכולת 
. אחרת נדרשת לחלק vSAN ENTלהוסיף רישוי 

 לשתי אשכולות.

 .סיגמנט ומדובר באותשניתן מאחר 

 סעיף -10נספח  40

10.4.8.2 

 VMWAREבסעיף זה נדרש להתקין 
VREALIZE FOR HORIZON   הפיצר לא כולל

רישוי. נבקש הבהרתכם האם לתמחר פתרון אחר  
 דומה או להוריד את השירות לגמרי מהרישוי?  

 
 

 ? vROpsלא קיים ברישוי המבוקש 

 האם נדרש פתרון ניטור?

 

אכן במסגרת הרישוי במכרז לא נכלל 

VMWARE VREALIZE FOR 

HORIZON  לא נדרש לתמחר בנפרד פתרון.

 .זה או אחר

, סעיף  10נספח  41

10.4.8.6 

בסעיפים הבאים.   F5? מצוין כי יש  UAGלמה צריך 
-  

 הצורך יבחן שוב בשלב האפיון. 
 

, סעיף  10נספח  42

10.4.9.3 

 ? Adminהאם למשתמשי הסגל יש  . א
? מה ישמר שם? איך  Writable-מה הצורך ב . ב

 לטובת הנושא? DRתוכנן מענה 
 

 

אינם   . א הסגל  להם    adminמשתמשי  ויש 
 . בלבד Userהרשאות ברמת  

הצורך הוא לשמור עבור כל משתמש את   . ב
 סביבת העבודה שלו עם שינויים.

ה  ב  DR  -לגבי  נמצא   סעיףהפירוט 
התאמות  10.4.8 יבוצעו  הצורך  במידת   .

 . במהלך האפיון המפורט

, סעיף  10נספח  43

10.4.9.4 

 Pools 5נבקש להגביל עד 
 

 .לא מאושר

, סעיף  10נספח  44

10.4.9.8 

 Master Images 5נבקש להגביל עד 
 

 .לא מאושר

, סעיף  10נספח  45

10.4.9.8.4 

 .כן בשיתוף עם הלקוח 

, סעיף  10נספח  46

10.4.9.8.5 

 AppStacksיישומי  5נבקש להגביל עד 
 

 .לא מאושר

, סעיף  10נספח  47

10.6.3.1  

נבקש לציין כי באחריות הלקוח לספק את ההגדרות 
. שאר ההגדרות שאינן VDI-בתשתית ה  הנדרשות

הינן באחריות  vSphere-או ה VDI-בתשתית ה
 הלקוח. 

 

לא מאושר.  ברור שהגדרות אבטחת מידע  

שאינן קשורות לפרויקט הינן באחריות 

 הלקוח. 

, סעיף  10נספח  48

10.6.3.4 

נבקש לציין שבאחריות הלקוח ליישם בליווי הספק. 
 .VDIאנחנו מיישמים רק ברמת 

 

 .מאושר

, סעיף  10נספח  49

10.6.3.5 

עבור בידוד רשתי נדרש פתרון מיקרו סגמנטציה. 
 .NSXניתן ליישם רק במידה וייבחר להירכש רישוי 

 

לא נדרש פתרון מיקרו סגמנטציה בשלב זה 

לנושאים המפורטים בסעיף זה. יידון שוב 

ככל שיתברר כי זה  האפיון המפורט במהלך

 . נדרש
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11 

   –טבלת לוחות זמנים   VDIשלבי פרוייקט 
לוחות הזמנים לביצוע הפרוייקט תלויים במספר   -

 מרכיבים עיקריים: 
מוכנות   - מוכנות וזמינות של הלקוח. 1

, זמינות אפליקטיבית, תשתיות רשת וא"מ
משתמשים. ככל שיהיו עיכובים הנובעים מגורמים  

 אלו, נושא הלו"ז אינו באחריות הספק.
בשלב זה חסר אפיון פרטני  – איפיון טכני מדויק. 2

הנדרשים ליישומים כחלק  Use Cases-של ה
מדרישות התכולה. על מנת לבנות לו"ז מדויק 

  Use Caseנדרשים נתונים מדויקים עבור כל 
עבור כל אוכלסיית משתמשים,   -למשל  בנפרד,

רשימת יישומים, התקנים פריפריאליים ואפיון  
הגדרות בסביבת העבודה. מאחר ובשלב זה לא 

המדויקת וחסרות   Use Cases-ידועה כמות ה
הגדרות מדויקות, לא ניתן להתחייב ללו"ז המבוקש  

 אלא להשתמש בו כקו מנחה.  
ה המלאה )התקנת כלל הרכיבים והפעלת 8שלב . 3

T+65 )-  שלב זה תלוי במועד אספקת החומרה
בפועל על ידי היצרן בלבד. רק הוא יכול להתחייב  

על לוחות זמנים לאספקת הציוד. כמקובל בהקשר  
זה, נוכל לקבל הערכה של זמני האספקה מאת  

 היצרן ולפעול לפיה בתכנון ובביצוע.  
 לפיכך, לא נוכל להתחייב ללוח הזמנים המוצע כאן. 

וכל להתחייב ללוח זמנים רק לאחר השלמת נ
המידע הנדרש, הערכת המורכבות הנדרשת  

 ובהתאם לזמני אספקת החומרה בפועל.  
 
 

יש להיצמד ללוח הזמנים המוגדר במכרז.  
ככל שתתקיימנה נסיבות שאינן תלויות 

ון של לוח  ו/או במכללה, ויידרש עדכ קבספ
יעודכן בהתאם  הזמנים הקבוע, הלו"ז

 לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה. 

  , סעיף10נספח  51

12.4 

נבקש להבהיר זמני עלייה הינם תלויים במספר  
גורמים כגון: סוכנים הנדרשים לעלות בזמן 

התחברות משתמש למ"ה, סוכני א"מ, סוג וכמות  
GPO’s ו-login scripts היות וגורמים אלו הינם ....

נתונים להחלטת הלקוח לא ניתן להתחייב על זמן 
 שניות.  30-עלייה קטן מ

 

 ללא שינוי. 

, סעיף  10נספח  52

12.6 

נבקש את רשימת הציודים ההיקפיים )יצרן ודגם( 
 על מנת לוודא תאימות ככל הניתן

 

 .יסופק בזמן האפיון המפורט

, סעיף  10נספח  53

17.1 

קיימת סתירה בין סעיף זה הדורש אחריות יצרנים 
על פיו יש לספק  10.2חודשים ובין סעיף  36-ל

 אחריות לחמש שנים. 
 

 לא קיימת סתירה.
)הזוכה במכרז(   בסעיף זה רשום שהספק

יות ותחזוקה מטעמו  חרא, שירות ןיית
שזו תקופת ההתקשרות  ,חודשים 36במשך 

 במכרז.
אחריות היצרנים מפורטת בסעיף 

, טים המופיעים במכרז"ובמק להסכם10.2
 לעיל.  16וכפי שעודכנה במענה לשאלה 

 

סעיף  , 10נספח  54

18.5 

בסעיף זה נדרש לתמחר קורס פרונטלי 
HORIZON 8 DEPLAY AND MARGE 

הקורונה לא התקיימו קורסים   בשל מגיפת
פרונטליים, אנא אישורכם לקורסים וירטואלים 

 במקום.
 

ביצוע ההדרכה במכללה   עדיין  ככל שבמועד 

יהיה ניתן ם, יקורסים פרונטאלי  יתקיימולא 

 רס וירטואלי.ולהמיר בק

 -10נספח  55

הדרישות 

הטכניות 

-סביבת הנבקש הבהרתכם האם כחלק מבניית 
VDI  החדשה ישנם יישומים הדורשים עיבוד

 2D/3Dביצועים גבוהים של גרפיקה כגון 
 

 . לא נדרש
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  -והמקצועיות

 כללי 

 -10נספח  56

הדרישות 

הטכניות 

  -והמקצועיות

 כללי 

נבקש הבהרתכם אילו וכמה יישומים תידרש 
? האם תוכלו לפרט החדשה להפיץ VDI-סביבת ה

 את שמותיהם?.
 

 ןיינתט יישומים. פירו 100 -יש כ ,להערכתנו

 . מפורטהזוכה במסגרת האפיון לספק ה

 
57 

 

הדרישות  -10נספח 

הטכניות 

 כללי  -והמקצועיות

 SSOנבקש הבהרתכם האם יידרש יישום של 
כחלק מפתרון מהאבטחה בגישת המשתמשים  

 אל המערכת והיישומים בתוכה ?
 

שחיבור כזה  10.5ש. מפורט בסעיף יידר

 . הקיימת במכללה  F5יבוצע מול מערכת 

58 

 

הדרישות  -10נספח 

הטכניות 

 כללי  -והמקצועיות

  VDIנבקש הבהרתכם האם נדרש לספק שירותי 
 Linux ?(Linux hostedגם לסביבות מבוססות 

applications  ?) 
 

 .לא

הדרישות  -10נספח  59

הטכניות 

 כללי  -והמקצועיות

 -נבקש הבהרתכם האם יעשה שימוש ב
Dynamic Environment Manager  מימוש ?

 מדיניות חכמה עבור פרופילי משתמשים ?
 

 . 10.4.8.4ט בסעיף כן. מפור

הדרישות  -10נספח  60

הטכניות 

 כללי  -והמקצועיות

נבקש הבהרתכם האם נדרש לספק הקצאות  
יישומים וכדומה בצורה אוטומטית בכדי ליעל 

? .כגון שימוש ב   TCOאת פעולות ולהפחית 
REST API 

 

ככל שיידרש בשלב האפיון,  נדרש. כרגע לא 

  הנושא יידון.

הדרישות  -10נספח  61

הטכניות 

 כללי  -והמקצועיות

נבקש הבהרתכם האם יעשה שימוש במהלך 

 Stronger support for -הפרויקט ביכולות ה

cloud-based VMware stacks .  

ככל שיידרש בשלב האפיון,  נדרש. כרגע לא 

 הנושא יידון. 

הדרישות  -10נספח  62

הטכניות 

 כללי  -והמקצועיות

נבקש הבהרתכם האם ישנה כוונה ליישם  
 Instant Clone -בפרויקט זה את יכולות ה

Smart Provisioning  אופציה המאפשרת(
 VMs-הפחתת עלויות על ידי הסרת הצורך ב

Parent   המשפרת את כול יכולת הקונסולידציה
 של שולחן העבודה בכל מארח ( ?

 

ככל שיידרש בשלב לנו. הנושא לא מוכר 

 הנושא יידון.  האפיון,

הדרישות   -10נספח  63

  הטכניות

 כללי  -והמקצועיות

נבקש הבהרתכם האם ניתן יהיה לבצע  
SIZING  חדש כדי לבדוק לגבי יכולותGPU  

 שהתווספו במכללה. 
 

ן במידת הצורך לבצע  נדרש. ניתלדעתנו לא 

 .שוב בתחילת הפרויקט
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 מענה המכללה   שאלה/הבהרה סעיף במכרז מס"ד

הדרישות  -10נספח  64

הטכניות 

 כללי  -והמקצועיות

 
 -נבקש הבהרתכם האם יעשה שימוש ב

Support For Microsoft Team –  שיספק
  Collaborationובכלי  Teams-שימוש ב
 אחרים .

 

 .כן

הדרישות  -10נספח  65

הטכניות 

 כללי  -והמקצועיות

-Non -נבקש הבהרתכם האם יעשה שימוש ב
persistent desktops  או ?persistence   או ?

  -שבסופו של דבר יעשה שימוש ביכולות ה
ThinApp  ? 

 Non-persistent desktops -חשוב לזכור של
שחשוב שתדעו אם   ישנם יתרונות מסויימים

- תרצו לממש בייחוד בקלות התחזוקה של ה
Master Image . 

 

 למפרט את הנושא. ככל 10.4.9סעיף 
 הפרויקט יתבסס על  

Non-persistent desktops  (10.4.9.6 אך )
במידת הצורך יוגדרו גם תחנות 

persistent(10.4.9.7 .) 
 App Volume +Appכמו כן שימוש ב 

stacks (10.4.9.8.5.)  לגביThinapp – 
  , הנושא יידון ככל הנדרש. במסגרת האפיון
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נבקש לפרק את   –כתב כמויות הצעה כספית 
מרכיבי העלות בסעיף זה כדי לאפשר ניתוח 

מושכל של החלוקה הכספית של כלל  
 המרכיבים. 

 -תמחור תחזוקה, תמיכה וטיפול בתקלות 
להציע שיטת תמחור המקובלת בענף   ברצוננו

 זה. 
המודל המוצע על ידינו הינו תמחור חודשי קבוע 

ובנוסף, בנק  24/7עבור "כוננות" לרמת שירות 
שעות )מסגרת( המיועד לצורך חיוב זמן הטיפול 
בתקלות בפועל. מודל תמחור זה מאפשר לספק 

(  Riskלהימנע מהעמסת "סיכונים" )מרכיבי 
מיותרים והכבדה על העלויות ומאפשרת ללקוח 

 בגין צריכה בפועל של השירותים.  תשלום הוגן 
 

 . יש להציע כפי שמפורט בכתב הכמויות
 
 

 
 
 

לצרף  מסמך המענה לשאלות ההבהרה מהווה חלק ממסמכי המכרז ועל כל ספק מציע הערה: 

 .להצעתו מסמך זה, חתום ע"י מורשי החתימה מטעמו

 
  


