מחלקת מכרזים
10.9.110.
מכרז סגור  1-4112אספקה התקנה ותחזוקת מרכזית טלפונים
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע
הבהרה מספר 7
מספר מספר
שאלה סעיף
0

1

3

.

פירוט השאלה
נא הבהירו האם תינתן עדיפות לתוצרת הארץ
על פי תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת
הארץ) ,תשנ"ה?0991-

לא

הצהרה מול רואה חשבון/עו"ד.
 07.1.0תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת
הנוסח" :הנני מצהיר כי לבעלי החברה
עובדים זרים – נא צרפו הנוסח הנדרש.
ו/או החברה אין הרשעות בנושא שכר
מינימום וחוק עובדים זרים"
תצהיר רו"ח (סעיפי  4 ,3 ,2ניתן להגיש
 07.1.0תצהיר רו"ח בדבר עמידתו של המציע לביצוע
השירותים וכי יש לו המימון – נא הבהירו האם באותו תצהיר)
מדובר באישור רו"ח או בתצהיר עליו יצהיר
רו"ח .כמו כן נא צרפו הנוסח הנדרש.
 07.1.0תצהיר רו"ח כי החברה עוסקת בתחום לא
פחות מ 1-שנים – נא הבהירו האם מדובר
באישור רו"ח או בתצהיר עליו יצהיר רו"ח.
כמו כן נא צרפו הנוסח הנדרש.

תצהיר רואה חשבון" :כי החברה עוסקת
בתחום לא פחות מ 5 -שנים"
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3.1
לחוזה

נא הבהירו כי הוספה או שינוי אתרים יעשו אף
הם בהסכמה ובחתימת הצדדים.

אתר אחד בלבד
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 ..3ו-
06.7
וכן
נספח
ה'

נא הבהירו את נושא התקופה הנוספת לאחר
תקופת החמש שנים הראשונות .האם 1.
חודשים או  61חודשים או שנה?

תקופה 5 :שנים ( 06חודשים) כאשר
בסוף כל שנה ייחתם הארכת הסכם
כמפורט בנפח ה' וע"פ המחיר שהוגש
בהצעה
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06.0

נא הבהירו מהי הבדיקה המשוקללת ? מהו
השקלול שיתבצע
נא הבהירו כיצד תדורגנה ההצעות ביחס לכל
פרמטר

ניתן יהיה לעיין בשקלול לאחר בחירת
הספק.
ניתן יהיה לעיין בשקלול לאחר בחירת
הספק.

חתימת ספק בר"ת ______________________

מספר מספר
שאלה סעיף
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פירוט השאלה
אנו מבקשים שאחריות המציע תהא על פי
הדין ,מוגבלת לנזקים ישירים בלבד ,בהיקף
שלא יעלה על גובה התמורה ,וזאת בכפוף
לקבלת פסק דין חלוט בעניין ,ובלבד שתינתן
למציע הזדמנות להתמודד עם דרישה כאמור.
להלן לנוחיותכם נוסח מוצע:
"מובהר ומוסכם ,כי למרות האמור בהסכם
זה ,אחריות הספק תהיה מוגבלת לאחריותו על
פי הדין בלבד ,ואין באמור בהסכם זה כדי
להרחיבה .הספק לא יחוב בגין נזקים עקיפים
ו/או תוצאתיים ו/או בגין מעשה או מחדל של
אחר שאיננו מטעמו .עוד מוסכם ומובהר כי
אחריות הספק והשיעור המרבי של השיפוי
ו/או הפיצוי ו/או כל קנס ו/או הוצאה בהם
ישא הספק על פי הסכם זה או בקשר אליו לא
יעלו בכל מקרה על סכום התמורה .תשלום
כאמור יחול בכפוף לכך הצד השני יודיע לספק
על כל תביעה או דרישה מייד עם היוודע לו על
כך ויאפשר לספק לנהל את ההגנה ,ולא יתפשר
בשמו ללא אישורו של הספק מראש ובכתב,
ובכפוף לקבלת פסק דין סופי".

אין שינוי

נא הבהירו הקשר בין המכללה ובין העמותה
ומדוע צורפה לחוזה?

העמותה פועלת בתוך המכללה
והמרכזייה משרתת אותם.

דחית מועד הגשת ההצעות

לתשומת ליבכם :מועד אחרון להגשת
ההצעות נדחה ליום רביעי 3.3.22624
בשעה .22:66
נא להחתים את המעטפות אצל תקוה
אלבז לפני הכנסתן לתיבת המכרזים.

 להזכירכם ,את טופס ההבהרה החתום יש לצרף למסמכי המכרז כחלק מתנאי הסף.

בברכה,
ועדת מכרזים

חתימת ספק בר"ת ______________________

