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לאספקת שירותי אינטרנט אלחוטי עבור דירות הסטודנטים  18/2022מכרז  -פרוטוקול סיור מציעים 
 במעונות אוניברסיטת חיפה

 
 ., שההשתתפות בו נקבעה כתנאי סףשבנדון, התקיים סיור מציעים במכרז 20.6.2022בתאריך 

 הסיור התקיים במעונות בשטח האוניברסיטה והן במעונות שקמה. 
 

 את הסיור הובילו:
 ;מולי צפריר, מארק סניר, רונן לאופר, שי אלנקווה -אגף מחשוב ומערכות מידע נציגי  -
 ;דוד זוסמנוביץ -אגף הנדסה נציג  -
 .ברק תורג'מן, חוסין זידאן -מעונות נציגי ה -
 

 במסגרת הסיור הוצגו:
 ;המעונות באוניברסיטה ובשקמהסביבות  -
 ;חדר ריכוז התקשורת הראשי -
 ;דוגמאות לריכוזי תקשורת אזוריים -
 ;מודלים שונים של חדרי אירוח -
  ;גובים בהם ניתן יהיה להעביר את הכבילה -
 כללים לפרישת הכבילה. -

בשטח. כל כי הסיור אינו מיועד לענות על שאלות טכנולוגיות אלא להציג את המצב למשתתפים הובהר 
 תופנה במסגרת שאלות ההבהרה בהתאם לאמור במסמכי המכרז. או אחרת שאלה טכנולוגית

 :לנקודות הבאותבמהלך הסיור נציגי האוניברסיטה התייחסו 

ובמקומות בהם תידרש פרישת כבלים על גבי קירות הרי  ,כל פרישת כבלים תהיה בפירים ייעודיים .1
יתקבלו תוצרים במסגרתם כבלים ייוותרו חשופים  לא – PVCשהיא תיעשה באמצעות תעלות 

 האמור יפורסם במסגרת הליך ההבהרות. )כבלים בודדים ייפרסו בתוך תעלות אצבע(.

הדבר יפורסם גם במסגרת  - המקלט במעונות שקמה יתווסף לרשימת הדירות בהן תיפרש תקשורת .2
 .הליך ההבהרות

במסמכי המכרז לא הוגדרו חדרים אלו  -הוצגו חדרי עבודה/חדרי מחשב המשולבים בבנייני המעונות  .3
שיוחלט להוסיף אותם לרשימת הדירות. החלטה  כיעד לפרישה. החדרים הוצגו למשתתפים למקרה

 כאמור, אם תתקבל, תפורסם במסגרת הליך ההבהרות.

כי דירות אירוח דומות במבנה  . הובהר,אוניברסיטהדירות האירוח בבנייני המעונות בבמכרז הוזכרו  .4
במסמכי המכרז לא הוגדרו דירות אלו כיעד  - שלהן לדירות הזוגיות המפורטות במסמכי המכרז

במסגרת הליך ובמקרה זה, הדבר יפורסם  והם יתווספו לרשימת הדירותלפרישה אך צוין כי ייתכן 
 ההבהרות.

 
, מסמכי , לרבות דף סיכום הסיור הנוכחייש לצרף להצעה את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים כנדרש

 ההבהרות וכן, את כל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז והמסמכים המוכיחים עמידה בתנאי הסף.
 

 הרינו לאשר האמור בהודעה זו לעיל.
 

 שם המציע:_______________________
 

 :_________________________חתימה
 

 העתק
 מחשוב ומערכות מידע;סמנכ"ל  -מר מולי צפריר 

 משתתפי המכרז;
 תיק המכרז.


