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 2021בינואר  18

 לכבוד
  01/2021 שלבי-דו פומבימשתתפי מכרז 

 למיתוג המכללה המאוחדת )בהקמה(
 

 א.ג.נ.,

 מענה לשאלות הבהרה - למיתוג המכללה המאוחדת )בהקמה( 2021/01מס' 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 שנדחתכיש לראותה  -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 להגיש הצעה  5.1
למכרז ע"י שתי חברות 

 יחדיו?

בלבד. על המציע להיות תאגיד רשום יחיד 
לא ניתן להגיש הצעה במתכונת של "מיזם 
משותף" ו/או להסתמך על ניסיון עבר של 

 צדדים שלישיים.

יובהר כי לצורך מתן השירותים בפועל,  
הזוכה יהיה רשאי להסתייע בקבלני משנה, 
ובלבד שאין באמור בכדי לגרוע ו/או לשנות 

את חובותיו ו/או התחייבויותיו מכוח 
הצוות, התחשבנות  המכרז )לרבות אנשי

 וכיו"ב(. , ביטוחיםעם המזמינות, ערבויות

הזמנה   .2
להציע 
 הצעות 

הגדרת  נבקש לשנות את 5.1.3
כך , ה"לקוחות הגדולים"

שניתן יהיה להסתמך על 
ניסיון המציע בפרויקטים 

  הבקשה נדחית.
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 פרוט התשובה פרוט השאלה סעיף מסמך #

שבוצעו עבור חברות פרטיות 
עם מחזור שנתי העולה על 

10,000,000 .₪  

 –)ג( 8נספח   .3
הנחיות 

 לפרזנטציה

נדרשים במסגרת הפרזנטציה המציעים  הצגת חזון המציע. 7
הליכי תל case studiesלהציע עד שני 
 עבור לקוחות אחרים שעשומיתוג דומים 

המתארים את התהליך ותוצריו. המציגים 
למיתוג ראשוני רשאים להוסיף כיוון 

  .המכללה

 

המזמינות רשאיות ליתן הוראות מובהר כי 
ו/או הנחיות נוספות בנוגע לפרזנטציה 

למציעים שיעברו את החלק הראשון של 
 הניקוד האיכותני ויוזמנו לפרזנטציה.

 
 

 בברכה,       
  

 המכללה האקדמית בוינגייט   מכללת לוינסקי לחינוך   

 

 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,  , לרבותויוצרופות , 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

 


