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 2020 בינואר 07

 תש"פ בטבת 'י

 

  2019/6מציעים במכרז פומבי לכבוד: 

 מ.ל.ב

 אתר המכללהבאמצעות:                       

  מציעיםפרוטוקול סיור  הנדון:

    האקדמית אחוהקולי במכללה  -לרכישת ציוד אור  - 2019/6מס'  פומבימכרז 

מנהלת מחלקת רכש,  -, עו"ד דורית דאלי בקר מידע מערכות מחלקת למנה -מר פלד בן יאיר  :משתתפים מטעם המכללה

    מטעם המכללה.מקצועי  יועץ -  נעיםומר ליאור חוזים והתקשרויות, 

 . המצויה בידי המכללה : בהתאם לרשימהמציעיםמשתתפים 

 . מציעים במכללת אחוהבבוקר נערך סיור  10:00בשעה  02/01/2020  -ה  ביום .1

ובו ניתן הסבר למציעים על מהות השירות הנדרש  3התקיימה ישיבה מקדימה בחדר ישיבות בניין במסגרת הסיור 

  המציע הינו ספק מורשה של הציוד נשוא מכרז זה.ף במכרז, בדגש על כך: על ידי המכללה ובכלל זה תנאי הס

ת המכרז, והגשת הנדרש במסגרלמסמכי המכרז(, נספח התמחור  2.1.2)ראו סעיף , יש לצרף "אישור יצרן"

 למסמכי המכרז והחוזה.  ז'הערבות בהתאם לנספח 

 שצורף למסמכי המכרז כפי הנדרש במסגרת המכרז. הוסבר למציעים כי עליהם להיצמד לנספח התמחור  .2

המציע הזוכה מתחייב להשלים את אספקת והתקנת הציוד לפרויקט בניין מדעים החדש בהתאם הודגש כי 

 .  25/03/2020 -מכללה/המזמין וזאת עד ליום ה להזמנת עבודה שתמציא  ה

מעטפות נפרדות, אשר  2הודגש אופן הגשת מסמכי המכרז + החוזה והצעת המחיר במעטפה אחת הכוללת 

 למסמכי המכרז.  5( כמפורט בסעיף 2( וכמעטפה )1תמוספרנה כמעטפה )

 הסף.  יוזמנו רק המציעים אשר הצעתם עמדה בכל תנאי ןהריאיוהודגש כי לשלב 

לשמש את המכללה לרכש עתידי  העשויאשר תינתן על ידם  המחיר הצעתכי הודגש בפני המציעים במהלך הסיור,  .3

 של ציוד מולטימדיה, בהתאם למפרט. 

 :  הטכנימפרט ההיבט ב הישיבה המקדימהשהוצגו במהלך להלן דגשים  .4

 לציין כי המכללה רשאית לחלק את אספקת השירותים בין מספר מציעים כראות עיניה ולפי שיקול דעתה. 3.1

 על הצעת המחיר לכלול את עלות האספקה )ההובלה( ואת עלות ההתקנה במבנה.  3.2

בניין מדעים האודיטוריום הקיים בקמפוס וכן ב בשטחלמציעים סיור  בתום הישיבה המקדימה, נערך 3.3

 .שפורט במסמכי המכרז הציודחדש לצורך הכרת המבנה והצגת הכיתות והמשרדים שאליהם מיועד 

בבניין מדעים החדש המולטימדיה הנדרשת לביצוע פרויקט ת )צנרת( יתשתאת הספק מתחייבת ל המכללה .5

ות תשתית מינוריות שהספק הנבחר יידרש לבצע בכדי להתאים את התשתית בשלמותו. יחד עם זאת, ייתכנו השלמ

 הקיימת לציוד שיסופק על ידו. 

 09/01/20 -ה שנקבע ליום ח שאלות, השאלות בכתב עד למועד האחרון למשלוכל להעביר את מתבקשים המציעים  .6

 כללה. יפורסם באתר המלכלל השאלות שיתקבלו מהמציעים בכתב, מענה , 10:00השעה  עד

 23/01/20 -ועליהם להגיש את הצעתם עד ליום ה  בקראון החשבותממוקמת למציעים כי תיבת המכרזים הובהר  .7

 . 12:00בשעה 
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הוסבר למציעים כי הפרוטוקול יועלה לאתר המכללה ובאחריותם להתעדכן דרך האתר ולצרף כל מסמך רלבנטי  .8

 להצעה המוגשת. 

 ממסמכי ההצעה. יש לחתום על כל עמוד ולצרפו להצעה המוגשת.מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד  .9

 

 

 בברכה,

 דורית דאלי בקר, עו"ד

 
 מנהלת מחלקת רכש, חוזים והתקשרויות               

 המכללה האקדמית אחוה           
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