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 לכבוד

 מכרז לרכישת והתקנת תשתיות תקשורת 03/2021מכרז פ' משתתפי  

 

 1הבהרה מס'  -תשובות לשאלות הבהרההנדון: 

 הבהרות שאלות 
 -מסמך ב'

 הצעה
למסמך  5נבקש כי הלקוח ירשום בסעיף 

 את תוקף ההצעה הנדרש
יום  90 תוקף הצעת המחיר שבמכרז 

 ממועד הגשת המכרז.
יה לספק שנבחר ימרגע הודעת הזכ
סיום תקפה עד ל ההיהצעת המחיר ת

 תוקף ההסכם
 כתב כמויות ומפרט

לנקודת תקשורת תוספת של  מצויןבמפרט  1
מטר לתחנת קצה , האם לא  2.5מגשר 

  ?נדרש גם מגשר בצד הפנל למתג

 נדרש מגשר גם בצד הפנל למתג

נבקש לפרט מה כולל התקנת נקודה כאשר  2
 הכבל מושחל

בשני  יש לפרט שהמחיר יכלול קונקטור
הצדדים , שילוט ,בדיקות , מגשרים בקצוות 

 במידת הצורך

נקודה חדשה ללא השחלת הכבל  
)טיפול בשני צידי הכבל( + בדיקה 

 וסימון

מגשרים בצבעים שונים  מצויןבמפרט טכני  3
 מצויניםואורכים שונים , המגשרים לא 

 בכתב הכמויות לתמחור

מתאר את הפריט. התמחור  4סעיף 
 מהתקנת נקודההוא חלק 

 ציוד אקטיבי
ם של יט"מק מצויניםבמפרט הטכני  

המתגים ) כנראה דגמים הישנים ( ובכתב 
 טים אחרים"הכמויות רשום מק

 במפרט הטכני 14- 10סעיפים 
 :להוסיף במקוםיש  .  מבוטלים

Aruba 6100 48G CL4 4SFP+ Swch 
Aruba 6100 48G 4SFP+ Swch 
Aruba 6100 24G CL4 4SFP+ Swch 
Aruba 6100 24G 4SFP+ Swch 
Aruba 6100 12G CL4 2SFP+ 139W 
Swch 
 Aruba 6200F 48G CL4 
4SFP+370W Swch 
Aruba 6200F 48G 4SFP+ Swch 
Aruba 6200F 24G CL4 4SFP+370W 
Swch 

Aruba 6200F 24G 4SFP+ Swch 
בסעיפים ן הכרטיסים במפרט הטכני ככמו  

 לא מופיעים בכתב הכמויות 12/13/14
 כתב הכמויות הוא המעודכן והקובע. 

 .םרלוונטייסעיפים אלו לא 
האם ללקוח קיים בקר דומה באתר ואם כן  7205בקר 

שיונות הוא יהאם ניתן לציין איזה וכמה ר
 מכיל

 שיונותיר 120קיים בקר פיזי עם 

 

 ב ב ר כ ה,

 אורטל אלטבה        
 ע. מנהל לוגיסטיקה בינוי ורכש                                                                                                      


