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 2021 בפברואר 24

 לכבוד
  02/2021 שלבי-דו פומבימשתתפי מכרז 

 למיתוג המכללה המאוחדת )בהקמה(
 

 א.ג.נ.,

 2 מענה לשאלות הבהרה - למיתוג המכללה המאוחדת )בהקמה( 2021/20מס' שלבי -פומבי דו מכרזהנדון: 
 

הלן מספר ל, "(המכרזנדון )להלן: "אשר בבקשר עם המכרז  המזמינותנתקבלו בידי במענה לשאלות אשר 
 המציעים:אשר ברצוננו להביא לידיעת כלל ותשובות  הבהרות

 כללי .א

 אלא אם ,מכרזבמסמכי הלאמור ו בהתאם זה יפורשהבהרה  מכתבהקבועים בהמונחים  כל .1
 .נאמר במפורש אחרת

זה, יגבר הקבוע  נומקרה של סתירה בין הקבוע במסמכי המכרז לבין הקבוע במכתב בכל .2
 זה. נובמכתב

אין כל שינוי נוסף במסמכי המכרז. , ככל וישנם, כי מעבר לשינויים המפורטים להלן ,יודגש .3
מכרז שלא זכתה להתייחסות מפורשת בגדרי מכתב הכל בקשה לשינוי סעיף מסעיפי בהתאם, 

  .הבקשה שנדחתכלראותה  יש -הבהרה זה 

 יהא ולא ,המכללה את מחייבותמכתב הבהרה זה במסגרת  בכתב שניתנו תשובות רק כי, מובהר .4
 .פה-בעל שנמסרו התחייבותאו /ו מידעאו /ו למצג תוקף כל

 בחתימה חתום כשהוא להצעתכם לצרפו עליכם כן ועל, המכרז ממסמכי חלק נויה זה מכתב .5
 .   לכך המיועד במקום מחייבת

  לשאלות תשובות .ב

 :"י המציעיםענשאלו  אשרלשאלות  תשובות להלן

 פרוט התשובה פרוט השאלה סעיף מסמך #

הזמנה   .1
להציע 
 הצעות

האם ניתן לצרף מספר  8.2.2.4
תיקי עבודות להצעה ע"ג 

 הדיסק און קי?

 8.2.2.4לצורך ניקוד האיכות שבסעיף 
)התרשמות המזמינה מתיק עבודות של 

תיק עבודות אחד המציע(, המזמינה תבחן 
 .6שפורטו בנספח הפרויקטים מתוך  בלבד

לפיכך, ככל שהמציע יצרף יותר מתיק 
את תיק  ןהמזמינה תבחאחד, עבודות 
ע"פ שיקול ו/או תיקי העבודות עבודות 

ולמציע לא תהיה כל דעתה הבלעדי בלבד, 
 השגה בשל כך.

 
 בברכה,       

  
 המכללה האקדמית בוינגייט   מכללת לוינסקי לחינוך   
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 אישור

 מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן: מ"הח אני

 .וואני מסכים לכל האמור ב ,האמור במכתב הבהרה זהוהבנתי את  קראתי .1

מכתב הבהרה זה, הבנתי את תוכנם,  לרבות, ויוצרופות , על נספחיומסמכי המכרזן רב את קראתי בעיו .2
והצעתי כוללת  ,משמעותם והשלכותיהם, והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם

 התחשבות בכל מסמכי המכרז, לרבות האמור במכתב הבהרה זה.

 

 ריךתא  חתימת המציע

 


