
 
 
 

 "[א"מחבמרכז החישובים הבינאוניברסיטאי ]להלן " –מחב"א 
 
 

 הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לרכישת טובין ו/או שירותים
 
 

 
בדעת מחב"א  ,לנוהל המכרזים של מחב"א 3.13נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 

, תוך פטור יחידספק  מחב"א,לדעת  נו,י"[  שההספק]להלן:" קבוצת סלע להתקשר עם
 ממכרז.

 
  .Microsoft Azureכש שירותי ענן של חברת ר עבורההתקשרות הנה 

 .שלוש שניםתקופת ההתקשרות היא למשך 
 
 

מי שסבור כי קיים ספק ישראלי המסוגל לבצע את ההתקשרות האמורה לעיל רשאי לפנות 
( ימים ממועד פרסום הודעה זו. את הפניות יש 7) שבעהולהודיע על כך למחב"א בתוך 

 .ariat@mail.iucc.ac.ilSecret-IUCC להעביר, בכתב בלבד, באמצעות דוא"ל לכתובת
 
 

 לכל פניה יש לצרף:
 . שם, מען ופרטי ההתאגדות של הפונה ]אם הוא תאגיד[1
 . פרטי הספק המוצע, ]אם אין זה הפונה עצמו[ לרבות סטטוס התאגדותו.2
 . פירוט מלא של יכולת הספק המוצע לספק את מלוא הפרסומים הנדרשים למחב"א.3
 

 מקצועי.מצ"ב חוות הדעת של הגורם ה
 

פניה שתגיע לאחר המועד האחרון האמור לעיל או שלא תכלול את מלוא הפרטים המבוקשים 
 לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים.
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 מרכז החישובים הבין אוניברסיטאי ע.ר.
 בניין הנדסת תוכנה, קמפוס אוניברסיטת תל אביב

 30, רח' חיים לבנון  6997801
 03-6460557, פקס:  03-6460555טלפון: 

 

 

 
 2019מרץ,  11

 
 לכבוד,

 ועדת מכרזים,
 מחב"א

 
 

 חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם קבוצת סלעהנדון: 
 

מבקשת לחתום על הסכם לרכישת שירותי ענן של חברת  יחידת תשתיות של מחב"א
 לנוהל המכרזים של מחב"א. 3.20מיקרוסופט, מקבוצת סלע. הבקשה מסתמכת על סעיף 

 
 רכש שירותי ענן של חברת מיקרוסופט מהות ההתקשרות:

 
 פרטי הספק:

 קבוצת סלע
 14רחוב ברוך הירש 

 ברק-בני
 

 (2022שלוש שנים )עד מרץ  תקופת הסכם ההתקשרות:

 

 ש"ח 2,600,000 אומדן / שווי ההתקשרות עם הספק:

 

 הנימוקים לספק יחיד:

 , היחיד בישראלAzure Expert MSPקבוצת סלע הינה שותף מיקרוסופט בכיר ברמת  •

קבוצת סלע הינה היחידה בעלת הידע והיכולת הטכנית לבצע הגירת חשבונות ענן מסוג  •

EA  לחשבונות מסוגCSPבצורה אוטומטית, ללא אובדן משאבים וללא השבתה , 

 

 לאור הנימוקים שמניתי לעיל, אנו מבקשים לערוך את ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

 חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 אייל אסטרין

 ארכיטקט ענן

 מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי


