
 

                                                                     

 

 2019ינואר  08

 ' שבט תשע"טב

 אל: כל המציעים 

 

 שלום רב, 

 עבור תאגיד השידור הישראלי לאספקת מחשבים 5/2019מכרז הנדון: 

 1תשובות לשאלות הבהרה לקט מספר 

 

 למכרז שבנדון:"(, מתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע התאגידתאגיד השידור הישראלי )להלן: "

מס' 

 שאלה

סעיף  /חלק 

 במכרז
 שאלה

 
 תשובה

אנו מבקשים להציע מחשבים  כללי .1
התוצרת הנדרש ניידים שאינם מ

אשר מתאימים במכרז, 
לדרישות הטכניות ולהם תחנת 

עגינה מתאימה וטוענת, אך 
המכרז מגביל את ההצעה רק 

 למותג אחד בלבד. 

נודה לפתיחת המכרז לתחרות 
שווה והוגנת לאותה תצורה 

 ואחריות. 

ה שיכאמור במסמכי המכרז, הדר
 HPם ניידים תוצרת למחשבי

שעובדי התאגיד נובעת מאחר 
במחשבים מסוג זה עושים שימוש 

וחלקם עובדים ביותר מאתר אחד 
ולכן נדרשת זהות של תחנות 

)יצוין כי בתאגיד  דהעגינה בתאגי
תחנות עגינה למחשבים  500-כ

 (.HPניידים תוצרת 

 

 –מסמכי מכרז  .2
מחשבי  מפרט
 עריכה

מפרט –נספח א 
מחשבי  טכני

 עריכה

בשורת האחסון המפרט מחשבי 
 Samsung 860proעריכה רשום 

500g . 

דגם  האם ניתן לרשום בהצעה
 חדיש ומהיר יותר משמעותית ?

Samsung 960pro m.2 500g 

 560מול  3500מהירות קריאה 
 530מול  2100מהירות כתיבה 

 להלן ראו מפרט מעודכן 

 –מסמכי מכרז  .3
מחשבי  מפרט
 עריכה

מפרט –נספח א 
 טכני

סידרת כרטיסי המסך 
gtx1080ti   למעשה כבר לא

מיוצרת יותר ומה שיש זה 
 מלאים.

 להלן דכןראו מפרט מעו 



 

                                                                     

הסדרה הוחלפה ע"י דור חדש  מחשבי עריכה
, שהוא  Gtx2080ti שמסומן

 מהיר וחזק יותר.

 אפשר לרשום אותו במקום?

מבחינת מחיר יש לציין הסדרה 
יקרה יותר? איך  החדשה גם

 ישפיע על המכרז?

 

 :עריכה למחשבי מעודכן מפרט

 

מס'  סוג/פירוט רכיב
 יחידות

מערכת 
 הפעלה

Windows 10 Pro 64bit 
1 

Air Cooled  - 6 Cores / 12 Threads 8700X-Intel Core i7 מעבד
Thermal Solution 

1 

 Intel® X299 - LGA2066 DDR4 1 לוח אם

 2666Mhz MHz DDR4 1צלעות קירור  -גיגה במערכת  64 זיכרון
 Samsung 960pro m.2 500g -כונן עם מערכת הפעלה  אחסון

SSD480 SATA  
  T2  SYSTEMל בנפח ש DATA -ל 2Mדיסק 

 

2 

 4Power700 PLUS 80 1 ספק כח

 11GB GDDR5 NVIDIA Geforce 080TI2GTX  1 כרטיס גרפי

 T2-Intel ETHERNET SERVER ADAPTER I350 1 כרטיס רשת 

 1 )ג'יביק( +SFP טרנסיבר

 R/W *24 SATA-DVD 1 צורב

אחריות 
 ושירות

 שנים באתר הלקוח 5
  

 1 שקט ומאוורר מארז

 1 עברית מיקרוסופט  מקלדת

 1 אופטי מיקרוסופט  עכבר

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     

 

 

 מובהר כי: 

 אלא אם יצוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז. .1

ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד  .2

 מהמכרז.

השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד  .3

רשמי אחר שפורסם ו/או יפורסם )ככל שפורסם ו/או יפורסם( על ידי התאגיד ובכל מסמך 

 במסגרת המכרז.

ידו -המציע יצרף להצעתו למכרז מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום על .4

 בכל עמוד.

 

 

 ב ב ר כ ה,              

 איילת אלינסון          

 רכזת ועדת המכרזים                 


