
 

 חתימה וחותמת המציע: _________________
1 

 

29.3.22 

 

עבור המכללה  להקמה, העברה, אירוח וניהול שוטף בענן    2021/7פומבי מס' מכרז להבהרה הנדון: 
 האקדמית אחוה  

 1מס' מסמך הבהרות 

 עמודים 3 -הודעה זו כוללת 

 מכללת אחוה מבקשת לעדכן כי:

 

שמופיע במסמכי המכרז  ולא כפי    3.10המבוקשת היא גרסה  גרסת המודל  מובהר בזאת כי   .1

(3.7 .) 

הצעת המחיר. נא למלא ולהגיש עם שאר מסמכי    -במסמך זה, תיקון לנספח ב'  2-3נא ראו עמ'   .2

 המכרז.

תעריף שנתי  מה,  ות ההקבור עלמניקוד המחיר יהיה ע  80%במכרז:    10.3.1.1עדכון לנוסח סעיף   .3

סטודנטים פעילים, הכולל טיפול שוטף בבאגים/ תקלות,   6000לשירות מודל זמין להיקף של כ 

שנתי   )שדרוג  מדיה  וזרימת  בדיקות  סביבת  פר  (streamingותחזוקת  האיחסון  ועלות   ,TB  

 המציע הצעת  –ח ג' כמפורט בנספ

כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במסמך זה ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז   .4

 מלכתחילה אלא אם נאמר אחרת. 

 ך זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז. לכל המונחים והמושגים האמורים במסמ .5

אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי   .6

מטעמם של המכללה או של ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים  

ם, הינם כמפורט במסמך  היחידים מהאמור במסמכי המכרז לרבות כל הפירושים וההבהרות לה

 זה בלבד ובמסמכי ההבהרות הנוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.  

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי   .7

להצעתם   זה  מסמך  לצרף  במכרז  המשתתפים  על  ההוראות.  בין  סתירה  של  במקרה  המכרז 

 בתחתית כל עמוד בחותמת ובחתימת המשתתף.  במכרז, כשהוא חתום

 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                       
 המכללה האקדמית אחוה 
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 נספח ב'

 להקמה, העברה, אירוח וניהול שוטף בענן לסביבת מודל  7/2021מכרז 

 הצעת המציע 

 האקדמית אחוה לכבוד המכללה  

 "( המכללה" ו/או " אחוה)להלן: " 

 79800ד.נ שיקמים  

 

"(, מגיש בזאת הצעה בהתאם  המציעאני הח"מ ____________________________ )להלן: " .1

מסמכי   כל  את  בידינו  יש  הציוד.  ואספקת  השירותים  העבודות,  ביצוע  תמורת  זה  מכרז  לנשוא 

לנו   והמובנים  לנו  המוכרים  על  המכרז,  היטב  אותם  ששקלנו  לאחר  נעשתה  והצעתנו  היטב, 

 השלכותיהם. 

 . , לא כולל מע"מהצעת המחיר והתמורה"במכרז " 11יוגשו בהתאם להגדרתם בסעיף   המחירים  .2

כמתואר במסמכי המכרז ובהסכם הרצ"ב אנו מציעים ומתחייבים לביצוע הנדרש במכרז תמורת   .3

 ום כמפורט בהסכם ההתקשרות.הצעת המחיר מטה אשר תשולם בהתאם לתנאי התשל 

 

 להלן הצעת המחיר נשוא מכרז זה: .4

 

 

 

 תיאור העבודה  
, לא  בש"ח מחיר משקל בניקוד המחיר 

 כולל מע"מ

1 

 חד פעמית   עלות הקמה

10% 

 

2 

כ   של  להיקף  זמין  מודל  לשירות  שנתי  סטודנטים    6000תעריף 
ותחזוקת  פעילים, הכולל טיפול שוטף בבאגים/ תקלות, שדרוג שנתי  

 (.   streamingסביבת בדיקות וזרימת מדיה )

30% 

  

3 

 TBעלות אחסון פר 

40% 

 

   20%  שעות בכול פעם(   20מחיר שעת פיתוח )לפי בנק של   4



 

 חתימה וחותמת המציע: _________________
3 

 

 

 

 נא למלא מחיר עבור פתרון הזרמת מדיה לאינטגרציה במודל:  .5

 ₪, לא כולל מע"מ  ___________________________ הקמה: 

 ש"ח, לא כולל מע"מ תמיכה שנתית כוללת: ____________________

 _______________________ש"ח, לא כולל מע"מ  TBאחסון פר 

המציע מתבקש להציע פתרון הזרמת מדיה ולכלול את המפרט המלא ותמחור לפי  מובהר בזאת כי  .6

נפחים, וכמו כן, המציע יכול להציע מספר פתרונות, גם כאלה שקיימים בשוק, וכל זאת בתנאי  

 שהמציע תומך שבהצעתו באופן מלא.  

  המכרז עוד מובהר בזאת כי הצעת המחיר עבור פתרון הזרמת מדיה אינה כלולה בחישוב ניקוד .7

 . ואין המכללה מתחייבת להזמין את השירות מהמציע הזוכה

למעט תשלום התמורה כאמור בנספח זה, לא יהיה זכאי הזוכה לכל תשלום או הטבה אחרת בגין   .8

מתן השירותים לרבות הוצאות השכירות, הציוד, התפעול, תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר,  

 וכיו"ב.  צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, אש"ל 

 זה שמי, להלן חתימתי להגשת ההצעה למכללה: .9

            _____________                ______________________              ___________________ 

                      חתימה חתימת מורשה                 מורשה חתימה  -שם מלא        תאריך                   

 

 

 

 אישור

במשרדי   בפני  הופיע/ה   ____________ ביום  כי  מאשר/ת  עו"ד,   ,________________ הח"מ,  אני 

ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה  

י שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת  על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחר 

 וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

   ______________               ___________________________   _________________ 

 חתימת עוה"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין                      תאריך            

 


