
   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 

 

  SolarWinds –רישיונות למערכת ה  חידוש בקשה להצעת מחיר לאספקת
 ("הבקשה" –)להלן ותמיכה

 
 כללי .1

רישיונות ( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 (, כמפורט בבקשה."המוצרים והשירותים" –ן )להל indsWolarS  –למערכת ה 

לדואר  אריאל תורג'מןעל גבי טופס ההצעה המצורף ושלוח אל  למלאאת ההצעות יש  .1.2

 .9.3.2016עד יום  turjema_a@mac.org.il אלקטרוני 

צעה או כל הצעה שהיא. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מהה .1.3

 מכבי רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.4

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר  .1.5

 שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

 ההצעות המיטביות. מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי .1.6

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  .1.7

לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה 

זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, 

 כל שהן קיימות.לרבות מימוש אופציות כ

ידוע למציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרטי הצעתו הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה,  .1.8

 .בפני מציעים אחרים
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 המפרט המבוקש:  .2
 

 : לחידושלהלן רשימת הרישיונות הנדרשים 
 

SolarWinds IP Address Manager IPX (unlimited IPs) - Annual Maintenance 

Renewa 

SolarWinds Network Configuration Manager DL3000 (up to 3000 nodes) - 

Annual Maintenance Renewal 

SolarWinds Network Performance Monitor SLX (unlimited elements-Standard 

Polling Throughput) - Annual Maintenance Renewal 

SolarWinds Additional Polling Engine for SolarWinds Unlimited Licenses 

(Standard Polling Throughput) - Annual Maintenance Renewal 

SolarWinds Engineer's Toolset Per Seat License - Annual Maintenance 

Renewal 

SolarWinds VoIP and Network Quality Manager IP SLA X, IP Phone X 

(unlimited IP SLA source devices, unlimited IP phones) - Annual Maintenance 

Renewal 

SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer Module for SolarWinds Network 

Performance Monitor SLX - Annual Maintenance Renewal 

 
 
 

 



 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .3
 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .3.1
 

 אין למלא בכתב יד -מחיר המוצר/השירות .3.2
 

 
 

              ________ שעות בשנה(: 100עלות שעת תמיכה במערכת )אומדן 

 
 הערות .3.3

 

 יאהאומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשה. 
 המחירים אינם כוללים מע"מ. 
 ספרות אחרי הנקודה. 2-ר עם יותר מאין להציע מחי 

 $/דולר /ין/ פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי/אירו/ארה"ב ניתן להציע הצעות בש"ח

. לכל מטבע אחר יש לבקש , למעט קריאת שרות אשר תתומחר בש"חאוסטרלי
  אישור מראש.

  ימים. 90תוקף ההצעה 

 
 

 
 תקופת חידוש נדרשת

   

 מחיר -עד  -מ  שם המודול
מטבע 

 הערה מחיר

SolarWinds IP Address Manager IPX (unlimited 
IPs) - Annual Maintenance Renewa 10/03/2016 09/03/2017       

SolarWinds Network Configuration Manager 
DL3000 (up to 3000 nodes) - Annual Maintenance 
Renewal 10/03/2016 09/03/2017       

SolarWinds Network Performance Monitor SLX 
(unlimited elements-Standard Polling Throughput) - 
Annual Maintenance Renewal 10/03/2016 09/03/2017       

SolarWinds Additional Polling Engine for 
SolarWinds Unlimited Licenses (Standard Polling 
Throughput) - Annual Maintenance Renewal 10/03/2016 09/03/2017       

SolarWinds Engineer's Toolset Per Seat License - 
Annual Maintenance Renewal 10/03/2016 09/03/2017       

SolarWinds VoIP and Network Quality Manager IP 
SLA X, IP Phone X (unlimited IP SLA source 
devices, unlimited IP phones) - Annual 
Maintenance Renewal 10/06/2016 09/03/2017       

SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer Module for 
SolarWinds Network Performance Monitor SLX - 
Annual Maintenance Renewal 29/10/2016 09/03/2017       


