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 2020 בספטמבר 10

 "פתש אלולב' אכ

 

  2020/2מציעים במכרז פומבי לכבוד: 

 מ.ל.ב

 אתר המכללהבאמצעות:                       

 

 מענה לשאלות מציעים הנדון:

 אספקה והתקנה של שילוט חיצוני )טוטמים( ושילוט פנימי במכללה האקדמית אחוה - 2020/2מס'  פומבימכרז 

 ,להלן שאלות שהתקבלו מאת המציעים ולצדן תשובות מכללת אחוה:  2020/09/02 -מיום ה  ציעיםהמבהמשך לסיור 

 : שאלה .1

 האם ניתן להגיש ערבות דיגיטלית חתומה ע"י הבנק?

  :תשובה

 ערבות בנקאית כפי שנתבקשו להגישה על פי מסמכי המכרז והחוזה. על המציעים להגיש 

 : שאלה .2

 בשנה.₪ מיליון  5ה דרישה למחזור כספי של לתנאי הסף ישנ 2.1.7לפי סעיף 

 לפי חוק המכרזים דרישה זו הינה בלתי חוקית.

ניתן לדרוש כפל אומדן עלות הפרויקט/התקשרות, להערכתנו על פי כתב כמויות המכרז אין סיבה לדרוש יותר 

 אלף ש"י . 600מאשר סה"כ היקף פעילות שנתי של 

 אנא תקנו תנאי סף זה.

  :תשובה

)א( לחוק חובת המכרזים מתיר לדרוש מחזור כספי בהיקף גדול יותר, 2סעיף  .ותנכונ ןאינשבשאלה היסוד ת והנח

 נימוק לדרישה.  תוך מתן

  : הינם כדלקמן יםנימוקבמקרה דנן ה

איכות וב, במפרט שנקבע בדרישות הייצור, שיכול לעמוד יתנות פיננסיתהמכללה מעוניינת בספק/מציע אשר לו א

כמו כן, המכללה מעוניינת בספק אשר יוכל קבלן משנה. הנדרשת, מבלי שהעבודה תבוצע באמצעות  של העבודה

)לרבות העבודות הנוספות(, גם  לאורך כל תקופת ההתקשרותעמוד בלוחות הזמנים ויוכל לספק את השירות ל

 במקביל לביצוע פרויקטים אחרים. 

 . , אין שינוי בתנאי הסףולאור האמור לעילבנסיבות העניין  

 : שאלה .3

שילוט, מבקשים למחוק אותו מרשימת  ליצרנינכון להיום תקן זה איננו רלוונטי   ISO 9000בתנאי הסף נדרש תקן 

 תנאי הסף.

  :תשובה

 תנאי הסעיף נותר בעינו. 
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 : שאלה .4

הדפסה איכותית" בבקשה הגדירו את סוג ההדפסה , ניות מופיע במפרט הטכני ההגדרה "בשילוט הזכוכית ובתוכ

 הקבלנים נאמר דפוס משי. בסיור

  :תשובה

בחלקים הקבועים מדובר בדפוס משי ואילו בשלטים בהם קיים חלק משתנה מדובר אכן, בשילוט הזכוכית מדובר 

  יניל. ועל מדבקות 

 
 : שאלה .5

 ? בהיקפםאם הצעת המחיר עבור שילוט הזכוכית ושילוט האלומיניום זהים ה

  :תשובה

 אכן כן. 

 

 

 

 בברכה,

 לי בקר, עו"דדורית דא

 
 מנהלת מחלקת רכש, חוזים והתקשרויות               

 המכללה האקדמית אחוה           
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