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 מכרז פומבי 2-2102  הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת 

 לאספקה והתקנת עמדות מרצה, מקרנים ותשתיות

 במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי    

 
 

 - 3הבהרה מס' 

 

הכמויות בחוזה. )להלן:  בעקבות סיור ספקים הוחלט על ידנו לבצע שינויים במפרט הטכני ובכתב .1

עמ'  –הצעת מחיר מפרט טכני לכתב הכמויות , ונספח א' בקשה להצעת מחיר  – 11-13נספח א', עמ' 

 שינוי בכתב הכמויות(. – 14

עמודים  24להיות צריכים עמודים בחוזה,  22בשל השינויים מספר הדפים בחוזה השתנו. במקום  .2

אתר המכללה ולהחליפו בישן. את המתוקן להגיש יע בהמופלחוזה. נא להדפיס את החוזה המתוקן 

 במעטפת המכרז. 

 להזכירכם יש לצרף למכרז את כל ההבהרות שיועלו לאתר, כשהן חתומות ומאושרות על ידכם.  .3

. המכללה חייבת להיות ערוכה לקראת פתיחת 15.9.15נשאר בעינו, דהיינו מועד אספקה אחרון  .4

 שנה"ל.

. על המציעים להיות 13.00בשעה  27.7.15תתקבל על ידנו בתאריך  החלטה על בחירת הספק הזוכה .5

 זמינים בטלפון. 

 אין שינוי. –נספח ב' ערבות מכרז  –ערבות בנקאית  .6

לכל תקופת ההתקשרות כפי שמופיע ₪  36.000סכום הערבות עומד על  –ערבות ביצוע לספק הזוכה  .7

מיד עם ₪  12.000 ע"סמכרז(. המכללה מאפשרת להעביר ערבות ביצוע ל 13במכרז. )להלן סעיף 

פקיעת ערבות המכרז ולחדש הערבות כל שנה. את חידוש הערבות יש לבצע חודשיים מתום פקיעת 

 ערבות קודמת. 



 
טכנאים  2על המציע לצרף הצהרה כי הוא מעסיק צוות מיומן ומקצועי הכולל לפחות   עבודה בגובה .8

ונטית ו/או ניסיון תעסוקתי רלוונטי לא פחות משנתיים ובעלי רישיון לעבודה בעלי הסמכה רלו

 בגובה. יש לפרט את שמות הטכנאים, לצרף תעודות הכשרה ממוסד מוכר ורישיון לעבודה בגובה. 

 להסכם צוין כי יש להוסיף שעת טכנאי/שעת מתכנת. העלות תכלול נסיעות הלוך ושוב.  15בעמ'  .9

  בצהריים. 12:00בשעה  8.7.2015להגיש עד ליום רביעי שאלות הבהרה ניתן   .10

 

 

 למציעים:  שאלות

נחוץ לאור המפרט המתואר על ידנו? )להלן: מפרט טכני לחוזה   HDMI 1:2האם מפצל תמונה  .1

 .tikvael@kaye.ac.il (. נא תגובתכם במייל14עמ' 

או דומה לו, ושהסאונד ישמע מהרמקולים הגדולים של  Apple TVכדי לחבר באופן קבוע  .2

 .12המערכת, האם נדרשת כניסה/יציאה נוספת מעבר לרשום במפרט בעמ' 

 

 

 

 בברכה,

 

 תקוה אלבז
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