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 לאוניברסיטת חיפהמתן שירותי תקשורת סלולרית ואספקת מכשירים סלולריים מכרז פומבי ל נושא:ב

 2 מספר ושינויים הבהרות מסמך
 

 שהוגשו למכרז.להלן מענה לשאלות הבהרה 

 
 מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.

 
 .המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם

 
מס

' 
עמוד  מסמך /סעיף

 בחוברת
 תשובה שאלה

  1נספח  1
 מסמך ה'ל

 
 2.8.3סעיף 

. מטעני הרכב אינם מקורייםנבקש להבהיר כי  40
 אין בשוק מטעני רכב מקוריים.

ככל שקיים אצל הספק, יסופק מטען 
רכב מקורי, בכל מקרה אחר יסופק 

 .מטען שאינו מקורי

 

  1נספח  2
 מסמך ה'ל

 
 3סעיף 

יעדים בעולם.  42-נבקש להגביל את החיוג ל 42
 .לשאר היעדים יינתן מחירון אסטרטגי

החיוג במסגרת הסוגיה נשקלה מחדש. 
יעדים  40חבילת הסלולאר יוגבל ל

לפחות הכוללים בין היתר את ארה"ב 
המציע יידרש  קנדה ומדינות אירופה.

לצרף להצעתו את רשימת היעדים 
 כאמור. 

 

 

  1נספח  3
 מסמך ה'ל

 
 3.13.2.4סעיף 

 

הסוגיה נשקלה מחדש. ככל שאין בידי  לא נוכל לתמוך. 44
לספק זאת, הספק הזוכה יכולת טכנית 
 הוא לא יידרש לבצע זאת.

 

  1נספח  4
 מסמך ה'ל

 
 3.13.2.9סעיף 

 

בנויות  ןאינשלנו אנו לא תומכים בכך. מערכות  44
 .לפי מחיצות ללקוח

תשומת לבכם לכך כי ככתוב במכרז, 
 אינו סעיף חובה.  3.13.2.9סעיף 

 

  1נספח  5
 מסמך ה'ל

 
 3.13.2.10סעיף 

 

אינם  שלנומערכות אנו לא תומכים בכך.  44
 בנויות לפי מחיצות ללקוח

שומת לבכם לכך כי ככתוב במכרז, ת
 אינו סעיף חובה. 3.13.2.10סעיף 

6  
טופס הצעת 

 המחיר

2חבילות

GB 

6GB 
בכל 

 העולם

הסכמים סלולריים  ןישנן מדינות שאין אית
עולמות מדינות אלו בולכן לא נוכל לתמוך ב

מדינות. במדינות  119 -ב יםתומכ אנוהדאטה. 
מגה גלישה יכול  1שאין איתן הסכמים ועלות 

 איננו מאפשרים₪,  100-להגיע ללמעלה מ
, אלא אם הלקוח  WIFI-לגלוש שם )רק ב

ידרוש פתיחה מיוחדת עבורו ויאשר שהוא 
 מוכן לשאת בעלויות ככל שיהיו(.

המציע הזוכה יידרש לספק חבילות 
וללים בין יעדים לפחות הכ 100גלישה ב

היתר את ארה"ב קנדה ומדינות 
המציע יידרש לצרף להצעתו  אירופה.

 את רשימת היעדים כאמור. 

 

 

 אישור המציע:

 
 תאריך   חתימה וחותמת הקבלן           שם הקבלן            


