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29.11.21 

 –עבור המכללה האקדמית אחוה לאספקת שירותי פרסום  8.2021עדכון למכרז פומבי מס' הנדון: 

 1מסמך הבהרות מס'  

 עמודים  3 –הודעה זו כוללת 

 

 :מכללת אחוה מבקשת לעדכן כי

 14:00' עד השעה ביום  6.12.21ליום נדחה  שאלות הבהרההגשת תאריך  .1

 מכי המכרזסשאר מועדי המכרז נשארים כפי שפורסמו במ .2

  2. על המציעים להדפיס מסמך זה במלואו, למלא את עמ' נפלה טעות סופרנוסח נספח ט' ב .3

 זו אשר מהווה את נספח ט' המתוקן ולהגישו יחד עם שאר מסמכי המכרז.

  3. על המציעים להדפיס מסמך זה במלואו, למלא את עמ' נפלה טעות סופר' ובנוסח נספח  .4

 זו אשר מהווה את נספח ט' המתוקן ולהגישו יחד עם שאר מסמכי המכרז.

ל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במסמך זה ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז כ .5

  .מלכתחילה אלא אם נאמר אחרת

  .האמורים במסמך זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז לכל המונחים והמושגים .6

אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעמם של   .7

השינויים היחידים מהאמור   א.המכללה או של ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהי

שים וההבהרות להם, הינם כמפורט במסמך זה בלבד ובמסמכי במסמכי המכרז לרבות כל הפירו

  .ההבהרות הנוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו

 ,הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז .8

  .במקרה של סתירה בין ההוראות

במכרז, כשהוא חתום בתחתית כל עמוד בחותמת  על המשתתפים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם  .9

  .ובחתימת המשתתף

 

 

 המכללה האקדמית אחוה ,בכבוד רב
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 'נספח ט

 תצהיר לחוק עסקאות גופים ציבוריים 

לחוק שוויון זכויות לאנשים  9ביחס להוראות סעיף  1976לחוק עסקאות גופי ציבוריים תשל"ו  1ב2בהתאם לסעיף 

אני הח"מ, __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  1998התשנ"ח עם מוגבלות 

 :לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן

, בה אני מכהן )להלן: "החברה"(אני עושה תצהיר זה מטעם חברת ___________________ .1

 עבור המכללה האקדמית אחוה קת שירותי פרסוםבקשר עם מכרז לאספ   _____________בתפקיד

) להלן : "חוק שוויון 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  ( )   .2

  .לא חלות על החברה( זכויות"

 לחוק שוויון זכויות חלות על החברה והיא מקיימת אותן 9הוראות סעיף )  (  

ים לפחות ופנתה למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים עובד 100החברה מעסיקה  )  ( 

  .)(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים2) א)(1ב 2החברתיים, כפי המתחייב מהוראות סעיף 

)(ג) לחוק עסקאות גופים 2)א)(1ב2החברה פועלת ליישום הנחיות אותן קיבלנו בהתאם לסעיף )  ( 

 ציבוריים

ימים  30מנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך החברה תעביר תצהיר זה ל .3

 .ממועד ההתקשרות

  .זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .4

 

  __________________שם מלא וחתימה

 :ישורא

__, ____עו"ד, _____ אני מאשר בזה, כי ביום ____________, הופיע בפני ________________, 

בפני באמצעות ת.ז. מספר _________________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את אשר הזדהה 

האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם 

  .עליה בפני
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 _____________חתימה                                                                     ותמת:___________ ח

 

 

 

 

 'ונספח 

 אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע

 לכבוד 

 המכללה האקדמית אחוה 

 א.ג.נ.,

 לאספקת שירותי פרסום למכללה האקדמית אחוה 8/2021הנדון: מכרז מס' 

 

 אני _________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז זה.  

 עו"ד/רו"ח )שם מלא(             

 שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:____________________. .1

 . סוג התארגנות:______________________________2

 . תאריך הרישום:______________________________3

 . מספר מזהה:______________________________4

שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת, אם  . שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז.5

 ________________________________________________ יהיו:

________________________________________________ 

. מצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 6

 וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ. 1976 –תשל'ו חשבונות(, ה

 

 בכבוד רב,

 

 

 חתימה וחותמת  עו"ד / רו"ח  שם מלא

 

 טלפון  כתובת

 


