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 אספקת מחשבים וציוד היקפי ל 19/2020מכרז מס' 

 

 חתימת המציע _________________ 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל -לוב ד © הזכויות שמורות לעו"ד מרים סבר

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות 
 

 19/2020מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה במכרז פומבי 

 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה 

 

 הוראות ותנאים כלליים  –מסמך א' 

 

  עסק   באשכול(,  שמור  )השם  __________  של  הבעלים  ואני  באשכול(  שמור  )השם  _______ ___  שמי .1

  קיבלתי   לשמחתי   היקפי.   וציוד  מחשבים  ומכירת  IT  שירותי   למתן  באשכול(  )שמור  ___  משנת   הפועל

  )היקף   שביקשתם  הסף  תנאי   את  לראות  התאכזבתי  קריאתו  עם  מייד  אך  ,שלכם  המכרז  של  פרסום

  של   מהמשחק  יוצאים  ישר  והקטנים  הבינוניים  העסקים  אנו   שנתי(  עסקי  מחזור  מחשבים,  אספקת

  ומשאירים   אותנו  פוסלים  מראש  אתם  .יםהגדול   של  למגרש  להכנס  דרך  שום  לנו  אין  אלו  בתנאים  המכרז

  __________   האשכול  תושב  ובתור   הדברים  פני  שאלו  מאוד  חבל  .במשק  הגדולים  לשחקנים  העוגה  את

  הזדמנות   כל  הקורונה   משבר  בגלל  במשק  קשה  בתקופה  אנו   .כפליים  מאכזב  העניין  (באשכול  שמור  השם)

  עדיין   אך  בעיה  כל  ללא  בחודש  מחשבים  עשרות  גם   לספק  יודע  בינוי  כעסק  אני  .מקפצה  היא   עבורו  עסקים

 . בנושא גמישות קצת  לראות  שמח הייתי .שלכם הסף תנאי בכל עומד  איני

 נדחית. הבקשה

 

  מה   הגדירו  נא  כן,  אם   ?הלקוח  באתר  התקנה  נדרש  האם  הגדירו  נא  –  המכרז  למסמכי  5  עמוד  4.2.4  סעיף .2

 . וכדומה חומר  העברת לרשת,  חיבור או לחשמל חיבור בהתקנה: לצורך נדרש

 הבהרה:

  תכנת   עם  יסופק  שהמחשב   כך  הגרסה,  עדכון  לרבות  ההפעלה,  תכנת   להתקנת  מתייחסת   ההתקנה

 האספקה. למועד האחרון העדכון עם ההפעלה  גרסת את  הכוללת ההפעלה

 

  ביצועו   על  ופיקוח  המכרז  ניהול  עבור  לאשכול  ישלם  הזוכה  הספק  –  המכרז  למסמכי  15  בעמוד  17.5  סעיף .3

  . הזה  למשפט  הסבר  מבקש  אני   זה,  מכרז   האשכול  מרשויות  שיקבל/ו  מהתמורה  2.5% של  בשיעור  תשלום

  אני   ₪   000,100-ב  מכרתי  אם  העניין   לצורך   מקבל?  שאני  הזמנה  מכל  2.5%  לכם  להפריש   צריך   אני  האם

 למה?  אז כן אם ₪? 500,2  לכם לשלם צריך

 הבהרה:

  לרבות   האשכול  מרשויות  שיקבל   תשלום  מכל  2.5%  בשיעור  האשכול  תקורת  את   ישלם   הזוכה  הספק

 המדף. התקשרות ניהול עבור המע"מ
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 הצעת המחיר   – 2-מסמך א

 

 מהקטגוריות?  לחלק להציע ניתן האם  –  המכרז למסמכי 23 בעמוד .4

 הבהרה:

 מהקטגוריות.  לחלק להציע ניתן לא

 

 קטגוריה  בכל לרכש צפי לקבל מבקשים .5

  הבהרה:

 רכישות.  צפי  לגבי מידע אין לאשכול

 

 

 אישור רואה חשבון על מחזור כספי  - 10-נספח א

 

  מחייבים  נוסחים  מספר  על  הוסכם  החשכ"ל  לבין  החשבון  רואי  לשכת  בין  –   המכרז  למסמכי  32  בעמוד .6

  שעניינה   7.24.1  תכ"ם  בהוראת  ביטוי  לידי  באו   אלה  הסכמות  לתת.  רשאים   החשבון  רואי  אשר

  )אישור   7.24.1.1ט  טופס  לפי  רו"ח  אישור  כי  להבהיר  נבקש   המציע".  אודות חשבון  מרואה  "אסמכתאות

  7.24.1.5ט   טופס  לפי  רו"ח  אישור  בצירוף   התכ"ם  להוראת  הכספיים(  מהדוחות   נתונים  אודות  על  רו"ח

 זה.  בסעיף הדרישה על עונה חי(  עסק אודות על חשבון רואה דעת )חוות

 הבא: באופן מתקבלת  קשההב

  בנספח   שימוש  יעשו  המציעים  .1  כנספח  רו"ח  אישור  נוסח  מצורף  זה  הבהרה  לשאלות  תשובות  למסמך

 המכרז.   למסמכי 32  בעמוד 10- א נספח במקום 1

 

 

 . (תוצרת הארץ  העדפת) הצהרת שיעור המרכיב הישראלי בהצעה – א12-נספח א

 

  לפי   הארץ,  תוצרת  למוצרים  התייחסות  יש  –  המכרז   למסמכי  35  עמוד  ,א12- א  נספחשב   1.1.2  סעיףב .7

  ומיובאים  בחו"ל   שמיוצרים  LENOVO HP DELL  למותגים  מחיר  הצעות  מבקשים  אתם  דרישתכם

 דנן?  במקרה רלוונטי  הישראלי  המרכיב סעיף האם לארץ.

 הבהרה:

 הישראלי. הרכיב את צורך, בכך ויש ככל ויציינו, המכרז, במסמכי לאמור  בהתאם יפעלו המציעים

 

 

 

 



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 אספקת מחשבים וציוד היקפי ל 19/2020מכרז מס' 

 

 חתימת המציע _________________ 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל -לוב ד © הזכויות שמורות לעו"ד מרים סבר
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 אמנת השירות  -מסמך ב' 

 

  להחלטת   "ובהתאם  המילים  את  למחוק  נבקש  –  המכרז  למסמכי  58  בעמוד  דין  עורך  חתימת  אישור .8

  פעם   מתכנס  שלה  שהדירקטוריון  ציבורית  חברה  הינו  המציע  כדין".  שהתקבלה  הספק  דירקטוריון

  לצורך   הדירקטוריון  חברי  כל  את  מכנסת  לא  החברה  החברה.  של   הכספיים  הדוחות  לאישור   ברבעון

  לחייב   מוסמכים  החברה  של  תימההח   מורשי  אלא  השירות,  אמנת  כגון  ספציפיים  מסמכים  של  אישור

 החברה.  עסקי ניהול של הרגיל העסקים מהלך  במסגרת  בהתקשרויות  החברה את

 הבא: באופן מתקבלת  הבקשה

  שהחותמים   שירשם  כך,  עו"ד  ע"י  החתימה  אישור  את  יד   בכתב  יתקנו  ציבורית  חברה  םשהינ  מציעים

  וחתימתם   המציע,  של  הרגיל  העסקים  במהלך  זו  שירות  אמנת  על  המציע  מטעם  לחתום  מורשים

 ועניין. דבר  לכל  המציע את מחייבת

 

 

 מפרטים טכניים – 3-מסמך ב

 

  שניתן   או  מסך?  לכל  יציאות  3  בוודאות  נדרש  האם  :מסכים  קטגורית  –  המכרז  למסמכי  63-ו  62  בעמודים .9

 בלבד?   HDMI , Sub/VGA-D יציאות  להגיש

 נדחית. הבקשה

 

  איכותי   חדש   פאנל  IPS  לפאנל  היא  הדרישה   האם  :מסכים  קטגורית   –  המכרז  למסמכי   63- ו  62  בעמודים  .10

 .TN  דגם מיושן פאנל להגיש  שניתן או 178*178  צפיה זוית עם

 המכרז. ממסמכי עולה אינה השאלה
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 חתימת המציע _________________ 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל -לוב ד © הזכויות שמורות לעו"ד מרים סבר

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות 
 

 26.10.2020למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1נספח 

 10-נספח א

 19/2020פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז

 אישור רואה חשבון על מחזור כספי 

 

 

 תאריך:_______________

 

 לכבוד 

 חברת ____________ 

 

אישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים( לכל אחת מהשנים שנסתיימו  הנדון: 

   31.12.2019וביום  31.12.2018וביום  1731.12.20ביום 

 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן: 

 

 _________.   משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנתהננו  . א

 

    31.12.2019יום  לו   31.12.2018יום  לו  31.12.2017יום  הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ל  . ב

 בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו. 

 

 לחילופין:

 

לימים   חברתכם  של  המבוקרים/סקורים  הכספיים  יום  לו  31.12.2018יום  לו   31.12.2017יום  להדוחות 

 בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.   31.12.2019

 

  31.12.2017יום  לחוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( לימים   . ג

אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת    31.12.2019יום  לו  31.12.2018יום  לו

 (. 2מהנוסח האחיד )

 

 לחילופין:
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 חתימת המציע _________________ 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל -לוב ד © הזכויות שמורות לעו"ד מרים סבר
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שניתנה   הסקירה  דוח   / הדעת  ל חוות  )בהתאמה(  המבוקרים/סקורים  הכספיים  יום  למים  ילדוחות 

חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה  כוללת    31.12.2019יום  לו  31.12.2018יום  לו   31.12.2017

 על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 

 

 לחילופין:

 

לימים   )בהתאמה(  המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדוחות  שניתנה  הסקירה  דוח   / הדעת  יום  לחוות 

לה השלכות כמפורט  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש  כוללת    31.12.2019יום  ל ו  31.12.2018יום  ל ו  31.12.2017

 לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 

  

יום  לו  31.12.2018יום  ל ו  31.12.2017יום  לבהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים לימים   . ד

)או כל דרישה    1,500,000-הינו גבוה מ / שווה ל   2019-2017שנים  המחזור הכספי של חברתכם ל  31.12.2019

 לאמור במסמכי המכרז אודות מידע המופיע בדוחות הכספיים(. אחרת בהתאם  

 

 

 בכבוד רב, 

 

_____________________ 

 רואי חשבון 

 

 

 

 

 


