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 –עבור המכללה האקדמית אחוה   י הסעותלמתן שירו 20223.עדכון למכרז פומבי מס' הנדון: 

 1מסמך הבהרות מס'  

 עמודים  2 –הודעה זו כוללת 

 

 : מכללת אחוה מבקשת לעדכן כי

מלאו אותו וצרפו  אנא   בהמשך המסמך.. הנספח המתוקן תוקן', טבנספח  1לתשומת לבכם, סעיף  .1

 למסמכי המכרז 

כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במסמך זה ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז   .2

  .מלכתחילה אלא אם נאמר אחרת

  .לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז .3

ך אחרת, על ידי מי מטעמם של  אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב, או בכל דר   .4

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

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

  .ההבהרות הנוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו

 ,ך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרזהוראות מסמ .5

  .במקרה של סתירה בין ההוראות

על המשתתפים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם במכרז, כשהוא חתום בתחתית כל עמוד בחותמת    .6

  .ובחתימת המשתתף

 

 

 המכללה האקדמית אחוה  ,בכבוד רב
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 לחוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר 

 1976לחוק עסקאות גופי ציבוריים תשל"ו   1ב2בהתאם לסעיף 

 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח  9ביחס להוראות סעיף 

 

אני הח"מ, __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

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

 עבור המכללה האקדמית אחוה.   רותי הסעותלשי______________,בקשר עם מכרז 

2.  

)להלן : "חוק שוויון זכויות"(    1998-שנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הת  9)   (  הוראות סעיף  

 לא חלות על החברה. 

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

מעסיקה   החברה   ) והשירותים   100)    הרווחה  העבודה,  משרד  של  הכללי  למנהל  ופנתה  לפחות  עובדים 

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

 ()ג( לחוק עסקאות גופים ציבוריים. 2)א()1ב2)   ( החברה פועלת ליישום הנחיות אותן קיבלנו בהתאם לסעיף 

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

 ממועד ההתקשרות.

 ותוכן תצהירי אמת. זה שמי זו חתימתי  .4

מלא  שם 

 וחתימה:__________________ 

  

 

 אישור 

אני מאשר בזה, כי ביום ____________, הופיע בפני ________________, עו"ד, _______, אשר הזדהה  

בפני באמצעות ת.ז. מספר _________________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.לעונשים 

 

 

 חתימה: _____________       חותמת:___________ 

 


