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 .ם עבור המכללה האקדמית בוינגייטלרכישת שרתי M32מכרז מס' 

 שרתים בהתאם למפרט הבא: 5המכללה האקדמית בוינגייט מבקשת לקבל הצעות מחיר לרכישת 

 תיאור הפריט כמות פריט

 Dell R740XD2 H730P ,12x3.5" HDDs and 4x2.5 1 סוג שרת
 ,Intel Xeon Gold 5220R 2.2G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo 2 מעבד

HT (150W) DDR4-2666 

 Heatsink With Fan for dell R740XD 1 מערכת קירור

 32GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank 8 זיכרון

 Hot-plug, Redundant Power Supply 750W for R/T6x0/7x0/R5x0 2 ספק כח

 Broadcom 57416 Dual Port 10Gb, Base-T, PCIe Adapter, Low Profile 2 כרטיס רשת

תקשורת 
 אופטית

1 Qlogic 2692 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, Low Profile 

 1TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hotplug Drive,3.5in 5 דיסק
HYB CARR,S4500 

 תנאי המכרז :

  ניסיון מוכח באספקת שרתים בסדר גודל זהה למוסדות / חברות בהתאם , יש לצרף למסמכי המכרז

₪  300,000-החל מ העסקאותסכום ממליצים לפחות, ההמלצות יכללו את היקף  3והצעת המחיר 

רטיהם של אנשי קשר מטעם הממליצים מכתבי המלצה ופ מוסדות/חברות,ב כסכום מינימלי ומעלה.

 הגדרת תפקיד, כתובות אי מיילים ומס' טלפונים ניידים של הממליצים. הכוללים שם מלא,

  להרחבת אחריות של שנתיים נוספות בסעיף נפרדשנות אחריות + עלות  3יש לציין בהצעת המחיר 

 .המכללה שומרת לעצמה את הזכות קרי המכללה. שירות תיקונים מלא באתר הלקוח, האחריות תכלול

שנים בהתאם לשיקוליה  5-לשנים לבין אופציה של הרחבת האחריות  3לבחור בין אחריות של 

  .הבלעדיים

 ל מרגע קבלת הח ימי עסקים, 45-לא יאוחר מ יש לציין במסמכי המכרז ובהצעת המחיר זמן אספקה

 הזמנה רשמית מהמכללה ועד לאספקה סופית של השרתים.

 לה אינה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא שומרת לעצמה את המכל

 הזכות לפצל בין ההצעות לספקים שונים בהתאם לשיקוליה הבלעדיים.

  + ולאחר  קבלת הטובין , קרי השרתים במלואם והגשת חשבוניתיום יום החל מ 45תנאי תשלום : שוטף

 בדיקת תקינותם של השרתים בהתאם. 

 או המפרט תיפסלנה ./הצעות מחיר מוטעות ,חסרות או שאינן עומדות בתנאי המכרז ו 

 ממליצים  3המלצות של : הצעת מחיר מפורטת בהתאם למפרט שצוין לעיל, מסמכי המכרז במלואם

ומעלה, פרטי ממליצים ואנשי קשר, ₪  300,000-היקף עסקאות בסכום מינימלי החל מלפחות לגבי 

יוגשו  בעלים רשומים, טופס עוסק מורשה, טופס ניכוי מס במקור ופרטי בנק מלאים. טפסי ניהול חברה:

 במעטפה סגורה בלבד תוך ציון מס' המכרז על גבי המעטפה. העתקים 3-ב

  מעטפות המכרז יימסרו לתיבת המכרזים המצויה במחסן המכללה/יח' הרכש במכון וינגייט בסמוך

 להכוונה מרגע הכניסה בשער המכון:לדואר וקפיטריית המכון, טלפונים 
 054-6699736 :ישראל ביבס

  054-6699811 :נחמיה תרם

  שאלות מקצועיות ושאלות בנוגע לאופן הגשת המכרז יש להפנות באמצעות המייל בלבד לנמענים

 הבאים:

 lisraelbi@wincol.ac.iישראל ביבס מנהל הרכש: 

 maxa@wincol.ac.ilמקס אנהנג מנהל מערכות מידע: 

  14:00שעה :  , יום ב',22.3.21לא יאוחר מתאריך  ניתן להגישהצעות מחיר. 
 ישראל ביבס         

  מנהל הרכש         

המכללה האקדמית בוינגייט         
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