
 

 2מספר  מסמך הבהרות ושינויים - 2020/03מכרז  הנדון:

ובמענה מכללה האקדמית אחוה )להלן: "המכללה"( לשירותי אבטחה ב 03/2020המשך למסמכי מכרז ב
לשאלות ההבהרה ו/או  המכללה, מצ"ב תשובות פוטנציאליים לשאלות אשר התקבלו ממשתתפים

 ז.הבקשות והבהרות למסמכי המכר

וכי לא  למכללהיובהר כי אין נוסח התשובות המפורט להלן, זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו 

 בהכרח נענתה כל שאלה.

 .כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במסמך הבהרה זה, ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז .1

תהיה הפרשנות  ,אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה .2

 .כאמור במסמכי המכרז

 המכללהאין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם  .3

או ועדת המכרזים, ככל וניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי 

 בהרה זה בלבד.המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב ה

האמור במכתב הבהרה זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש  .4

 .אחרת

מסמך הבהרה זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז, לצרפו   .5

 למסמכי המכרז כשהוא חתום על ידם כנדרש במסמכי המכרז.

 ביתר תנאי המכרז לא חל שינוי. .6

 

  מס"ד
 עמוד 

 
 סעיף 

 
 שאלה

תשובות/ הבהרות 
 המכללה

האם נדרשת הכשרת  הכשרות 23 .1
?ח"מאבטח מוס  

. 

 כן

האם נדרש לספק איזי  14.4 29 .2
?גארד  

על הספק לספק מערכת 
בקרה ממוחשבת/ 

אפליקציה לשם מעקב 
ובקרה בנקודות ביקורת 

במכללה כפי שיורה על כך 
המנהל. מספר הנקודות 

ולא יעלה  10לא יפחת מ 
20.על   

מהו התשלום עבור כתיבת  מסמך טז 78 .3
?פק"מ  

ככל ותידרש מהספק 
כתיבת פק"מ, המכללה 

תפנה לספק לקבלת הצעת 
מחיר ספציפית. מובהר כי 
המכללה רשאית אך אינה 
חייבת להשתמש בשירות 

.זה  
מבוקש לקבל את מספר  2.2 5 4

הח.פ של המכללה לצורך 
 הפקת ערבות

  580250231ע"ר 



 

מובהר כי על המשתתף  עדכון הוראת תכ"מ מסמך כ 84 5
לחשב הצעתו בהתאם 

להוראות התכ"מ לעניין 
שכר למעביד לכל עלות 

שעת עבודה בתחום 
השמירה והאבטחה ובכלל 

זאת כלל הנספחים 
והעדכונים שצורפו 

  6.9.2020להוראה ביום 
  7.3.9.2.3מספר הוראה: 

 

 _____________________חתימה וחותמת המשתתף 


