ועדת המכרזים

5פברואר, 2018
כ'שבט,תשע"ח 



מכרזפומבידושלבימס'03-17-יישום מערך מחשוב נייד מבוסס פריוריטי עבור כללית הנדסה רפואית 
מכתבהבהרהמס' 2
במענה לשאלות אשר נתקבלו בידי כללית הנדסה רפואית בע"מ (להלן" :כללית") בקשר עם המכרז אשר בנדון (להלן:
"ההליך" או "המכרז") ,להלן מספר הבהרות ושינויים נוספים אשר ברצוננו להביא לידיעת כלל משתתפי ההליך:
(בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המונחים הקבועים בה בהתאם לאמור במסמכי ההליך ,אלא אם נאמר במפורש
אחרת).

כללי 
א .לשם הנוחות הועתקו השאלות כלשונן (ללא התייחסות לספק אשר הציג אותן) ובסמוך להן הוצגה התשובה
הרלוונטית ,לעיתים עם הפניה לתשובה קודמת או מאוחרת.
ב .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי סעיפים ו/או הוראות במכרז ו/או בהסכם אשר לא שונו ו/או תוקנו באופן
מפורש במענה שלהלן – יישארו ללא כל שינוי ויש לקרוא אותם כפי שהם .כל שינוי אשר בוצע כאמור ,יהווה
חלק בלתי נפרד מן המכרז.
ג .בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המונחים הקבועים בה בהתאם לאמור במסמכי ההליך ,אלא אם נאמר
במפורש אחרת.
שאלותהבהרהלנספחג'-מפרטטכני 
מס"ד  מס'סעיף 

פירוטהתשובה 

פירוטהשאלה

.1

. 3.1.6

כמה שרתי פריוריטי קיימים במערכת?

שרתים פעילים  1ביצור.

.2

6.3.1

אילו פעולות אפשר לבצע ?OFFLINE

.3

7.2.2

.4

21.2

.5

24.6

מי אחראי על הקמה ותחזוקה של
תשתיות התקשורת והשרתים?
האם נדרשת תמיכה תכנית ברמת דרג א'
באופן שוטף?
מהן הדרישות לתהליך האוטנטיקציה?

ניתן לבצע ב  OFFLINEהקלדת נתונים ע"י הטכנאי
ושמירתם עד סינכרון עם המערכת.
המזמין אחראי על הקמת ותחזוקת התשתית של
התקשורת והשרתים.
נדרשת תמיכה ברמת דרג א' בשעות הפעילות
שהוגדרו ע"י המזמין.
ההזדהות תעשה מול .active directory

.6

24.6

האם קיימים דרישות אבטחה בין שרתי
הפריוריטי לשרתי האפליקציה?
האם נדרשת מערכת  adminלניהול
אפליקציה?
באיזה תצורה שרתי האפליקצייה
מתחברים למערכת פריוריטי?

.7
.8

כן – גישה לשרת פריורטי דרך האפלקציה תעשה
דרך .mobile iron
כן – נדרשת מערכת .admin
פרוטוקול היישום בן השרתים יקבע בין המזמין
לספק על בסיס תצריף ממשק מוגדר של טבלאות
הנתונים.





רח' יוני נתניהו  1ג' מבנה מס'  , 4אור יהודה
מען למכתבים  :ת.ד ,730 .אור יהודה

טל03-5389536 : .
פקס03-5335921 :
מיילShoshiya@clalit.org.il:

מוקד שרות ארצי *5515
www.cbm.org.il

ועדת המכרזים

סיכום 
 .1תשומת כל בקשה לשינוי סעיף מסעיפי המכרז שלא זכתה להתייחסות מפורשת בגדרי מכתב הבהרה זה  -יש
לראותה כבקשהשנדחתה .מעבר לאמור לעיל ,לא חל כל שינוי במסמכי המכרז ובתנאיו.
 .2בכל מקרה של סתירה בין הקבוע במסמכי ההליך לבין הקבוע במכתב הבהרה זה ,יגבר הקבוע במכתב הבהרה
זה.
 .3מכתב הבהרה זה הנו חלק ממסמכי ההליך ,ועל כן עליכם לצרפולהצעתכםכשהואחתוםבחתימהמחייבת
במקוםהמיועדלכך.







בכבודרב ,

ועדתמכרזים 
כלליתהנדסהרפואיתבע"מ 







הצהרתהמציע 
אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:
 .1קראתי והבנתי את האמור במכתב הבהרה זה על כל צרופותיו ואני מסכים לכל האמור בו.
 .2קראתי בעיון רב את מסמכי הפניה על נספחיהם וצרופותיהם ,לרבות במכתב הבהרה זה ,הבנתי את תוכנם,
משמעותם והשלכותיהם ,והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם והצעתי כוללת התחשבות
בכל ממסמכי הפניה ,לרבות האמור במכתב הבהרה זה.

חתימתהמציע 
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