ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
אגף מבצעים ,מחשוב ותפעול

תאריך 31 :במרץ 2016
סימוכין :קובץ הבהרות – 2
לכבוד
משתתפי  RFIמס' 6/21
שלום רב,

הנדון :הבהרות לשאלות ספקים – בקשה פומבית לקבלת מידע ( )RFIמס' 6/21
בנושא אספקה ותפעול של מחשבי לוח או מחשבים ניידים לוועדת הבחירות
המרכזית לכנסת :קובץ הבהרות מס' 2
ועדת הבחירות מתכבדת להעביר אליכם הבהרות בקשר לפנייה לקבלת מידע זה.
פירוט השאלות וההבהרות:

.1
.2
ספ'

מס' ושם הסעיף

פירוט השאלה  /בקשה להבהרה

מענה  /הבהרה

1

לא בהכרח .ייתכנו מצבים שבהם
האם יש נק' רשת
הנדרשת.חשמל בקרבת הקלפיות וניתן לחבר את אין נקודת חשמל קרובה ויהיה צריך
החומרה
להסתמך על סוללות בלבד.

2

האם נדרש תקן הקשחה ואם כן באיזו רמה.

הנכם מתבקשים להציע תקן
הקשחה אשר נראה לכם מתאים
לתנאי ההפעלה.

3

מה רמת ה( NIT -עוצמת בהירות) הנדרשת :בבתי ספר הנכם מתבקשים להציע את רמת ה-
רבים יש השתקפות של אור מהחלונות וחשוב להתייחס  NITהנראית רלבנטית בהתאם
לתנאי ההפעלה.
לנקודה.

4

האם המחשב צריך להיות מקטגוריה עסקית? מחשבים
מקטגוריות עסקיות מכילים רכיבים איכותיים יותר ,הנכם מתבקשים להציע את סוג
לעיתים הטעינה שלהם מהירה יותר וגם יש להם יותר המחשב שנראה לכם מתאים לסוג
הפעילות הנדרשת.
אביזרים –  ,USB 3עמדת עגינה וכדומה.

5

הנכם מתבקשים להציע את סוגי
ב RFI -יש שתי אופציות – טאבלט ,לפטופ או  .All in oneהחומרה הנראים לכם כרלבנטיים.

6

חשוב לדרוש שיהיה  TPM CHIPלצורך אבטחת מידע .זה הנכם מתבקשים לכלול המלצה זאת
הוא רכיב בסיסי היום בכל הקשור לאחסון מאובטח של במענה.
מפתחות הצפנה וכרטיסים חכמים.

7

האם זיכרון המחשב צריך להיות .SSD

הנכם מתבקשים לכלול המלצה
בעניין זה על פי שיקול דעתכם.

8

האם צריך מקלדת ועכבר.

ניתן להציע רכיבים אלו כאופציה.

9

איזה גודל זיכרון נדרש המחשב/טאבלט.

גודל הזיכרון יותאם לצרכי
מתבקשים
הנכם
ההפעלה.
להתייחס לפרמטרים הרלבנטיים
לדעתכם.

עמוד  1מתוך 3

משכן הכנסת ,קריית דוד בן-גוריון ,ירושלים  91950العنوان :مجمع بن غوريون ,أورشليم القدس91950 ,
טלפון هاتف ,02-6753407:פקס فاكس 02-5669855 :דוא"ל البريد اإللكترونيSlevi@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il

ספ'

מס' ושם הסעיף

פירוט השאלה  /בקשה להבהרה

מענה  /הבהרה

איזה גודל זיכרון גיבוי נדרש.

גודל הזיכרון ייגזר מצרכי
האפליקציה .נבקשכם להציג מהן
האפשרויות הקיימות בציוד המוצג
במענה.

11

סעיף 4.9.4

מה הגודל המקסימאלי שנדרש לסרוק.

גודל דף .A4

12

סעיף 4.9.5

האם נדרש הדפסה בגודל של דף  A4והאם ניתן להשתמש ההדפסה יכולה להיות עד גודל דף
 .A4ההדפסה צ"ל יציבה וברורה.
בנייר תרמי.

10

13

להתייחס לרמת הבהירות של המסך ולדרוש תמיכה של
לפחות  – NIT120ובכך לאפשר ניראות של המסך גם לא ניתן לכלול המלצה זאת במענה.
בתנאים אופטימאליים.

14

לעבוד עם  SSDאו  eMMCולא עם HARD DRIVE
רגיל ,כדי למנוע תקלות ,לשפר זמן עלייה של המחשב ,ניתן לכלול המלצה זאת במענה.
ולהקטין את צריכת החשמל ובכך להגדיל את זמן
הבטרייה.

15

לדרוש שיהיה  – TPMלצורכי אבטחת מידע.

ניתן לכלול המלצה זאת במענה.

16

מומלץ לבקש מחשבים בקטגוריה של מחשבים עסקיים.

ניתן לכלול המלצה זאת במענה.

17

מומלץ להשתמש במחשבי  – 1 IN 2ובכך
לאפשר :א) עבודה במקלדת ועבודה דרך המסך מגע
 מאפשר גמישות בעבודה ,לא כל פעולה מותאמת ונוחה ניתן לכלול המלצה זאת במענה.לעבודה עם מסך מגע; ב) ניתן לקבל שתי בטריות ובכך
להאריך את זמן העבודה של המחשב; ג) שומר על המסך
מפגיעות.

18

מומלץ לבקש מחשבים שעמידים מנפילות בגובה של עד 70
ס"מ (וכך מקבלים מחשבים בקטגוריה של מוקשחים ניתן לכלול המלצה זאת במענה.
למחצה ולא יקרים).

19

מומלץ לדרוש שהמחשבים יעמדו בתקן DUST IP52
( AND WATER RESISTENTישנם הרבה מחשבים ניתן לכלול המלצה זאת במענה.
מהסוג הזה שהם לא יקרים).
מציע יציין מראש בתשובתו ,בשלב
הגשת ההצעה ,אלו חלקים בהצעתו
יש בהם לדעתו סוד מסחרי או סוד
מקצועי.

20

חלק – 1
כללי/מנהלה,
סעיף 19.2

יש לתקן כך שהשימוש שיעשה הפונה במידע שיימסר
במענה יסומן כך שיהיה ברור ששייך למוסר המידע וכן
למחוק את השורה האחרונה בנוגע לויתור מוסר המידע על
טענות זכויות יוצרים.
כמו כן ,יש להבהיר כי לא ייעשה כל שימוש במידע מסחרי
הכולל מחירים ,הנחות וכיוצ"ב.

ביקש מציע אחר לעיין בתשובות,
ותחליט ועדת המכרזים להתיר לו
לעשות כן על פי תקנות חובת
המכרזים ,לא יתאפשר העיון
בחלקים שסומנו כסוד מסחרי או
מקצועי ,אלא אם כן החליטה ועדת
המכרזים כי המידע אינו סוד
מקצועי או מסחרי והוא דרוש על
מנת לעמוד בתקנות חובת
המכרזים.
יובהר כי בטרם תינתן ההחלטה,
תינתן זכות תשובה בפני הוועדה.
יוטעם כי מציע אשר סימן חלקים
מתשובתו כחסויים מטעם סוד
מסחרי או מקצועי ,יהיה מנוע
מלבחון חלקים דומים בהצעות
האחרות.
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ספ'

מס' ושם הסעיף

21

חלק  – 2פירוט
המידע המבוקש
– סעיפים ,4.1
 4.4ו4.10 -

פירוט השאלה  /בקשה להבהרה

מענה  /הבהרה

ניתן להציג נתונים מאוחדים.
נבקש להציג בסעיפים אלה נתונים מאוחדים לגבי המציע ואולם ,יש לפרט את החלוקה בין
החברות בקבוצה כדי שהמתווה
וחברות הבנות מקבוצתו?
המוצע לאספקת השירות מצדכם
יהיה ברור.

מובהר בזאת כי רק האמור במסמך זה יחייב את ה פונה ; כל הבהרה או שאלה אחרת שנענתה בעל פה ,או בכל דרך
אחרת ,ככל שנית נה ,אין בה בכדי לחייב את הפונה או להוות שינוי במסמכי ה  . RFI -מסמך זה מהווה חלק בלתי
נפרד ממסמכי  RFIמס' . 6/21
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