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 01/22מכרז פומבי מכרז פומבי  - 1.3.22שהתקיים ביום מציעים  מפגש   סיכום

 במכללה  VDIאספקה, הטמעה ותחזוקה של תשתיות מחשוב למערכת וירטואלית 

 

 :משתתפים

מנהלת רכש, מכרזים והתקשרויות, מר עדי    –  מיטל בורוסמנהל מערכות מידע, גב'    –מר עדי רוזן  

 . מנהל רשת  –אליה 

 טרה סקיי בע"מ. תים נטקום בע"מ, מציעים פוטנציאליים: 
 

 

 להלן הנושאים שהועלו במהלך המפגש:

ל .1 מיועד  ספק  המכרז  מחשוב בחירת  תשתיות  של  ותחזוקה  הטמעה  אספקה,  לביצוע 

וירטואלית   הVDIלמערכת  הספק  ההטמעה    זוכה.  שלבי  כלל  את  לבצע  אחראי  יהיה 

(Turnkeyכולל תכנון, יישום, התקנה )  פי התנאים המוגדרים במסמכי המכרז.- ושירות על  

 .  להשתתפות במכרזוהקריטריונים תנאי הסף  הודגשו המפגשבמהלך  .2

ופורט .3 ההצעות  הגשת  אופן  על  הנדרשים    והוסבר  שמופיעים המסמכים  כפי  להצגה 

 במסמכי המכרז.  

השתתפות  .4 לצורך  הנדרשות  הבנקאיות  והערבויות  המידה  אמות  על  סקירה  נעשתה 

 במכרז. 

 למכרז:  םהרלוונטיימועדים ה צגו בפני המשתתפיםהו .5

 הערות תאריך  נושא

ומהווה 14:00בשעה  1.3.22 חובה  מציעים כנס חובה   השתתפות 

 .תנאי סף להשתתפות במכרז 

שאלות  להגשת  אחרון  מועד 

 הבהרה 

  6.3.22יאוחר מלא 

הצעות  להגשת  אחרון  מועד 

 במכרז

השעה   20.3.22 בתיבת   12:00עד 

הרכש,   יםהמכרז במשרדי 

 2003א' חדר 2בניין מנהלה  
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רכיבי התוכנה תתחיל רק לאחר סיום    הודגש כי תקופת האחריות על רכיבי החומרה ועל   .6
 המערכת.בשלבי הפרויקט ואישור המנהל על תקינות  9שלב 

 – נתנו הדגשים הבאים ע"י מנהל מערכות מידע  .7

a.   השרתים רכש  על  האופציות    תהרישיונוו הסבר  לגבי  וכן  הנוספות  במכרז 
 .ת רישוי, כפי שמופיע לרכיש

b.  .חלקות שרתים בין חדר שרתים ראשי למשני 

c.  התחברות למתגיDell .קיימים 

d.  פתרון לתחנתVDI  סטודנטים וסגל מנהלי/אקדמי.  –למספר סוגי משתמשים 

e.   הודגש הצורך בהתחברות למערכתF5    קיימת לטובת התחברות מרחוק )מודל
APM  וכן שימוש במודול חלוקת עומסים של )F5   -  LTM    מודול ה .LTM  

שיתוף הפעולה של הזוכה במכרז    שיידר  ם יקרהמ. בשני    VDIיוטמע במקביל ל 
 במכללה.   F5עם האינטגרטור האחראי על 

f.   נושא יישום מדיניות אבטחת מידע ועבודה במערכות הינו מרכיב מרכזי
 . במכרז ויש להקצות לו משאבי עבודה רבים

g.   הפיילוט נושא  במכרזהוסבר  ב  המופיע  הצורך  הודגש  כל  וכן  לאורך  תמיכה 
 , כפי שמפורט במכרז. טתקופת השירות גם לאחר הפיילו

h. 5שנים רישוי ,  3 –  טים המפורטים במכרז"ע"פ המק שירות ואחריות יצרן  
 שנים חומרה. 

 


