
 
 

 04/2020מכרז מסגרת מספר 

 למתן שירותי הפקת סרטונים עבור המועצה להשכלה גבוהה 

 תקצובלווהוועדה לתכנון 

 , מתכבדת להודיע למשתתפים במכרז שבנדון, כדלקמן:")המועצה" -המועצה להשכלה גבוהה (להלן 

 14:00יאוחר מהשעה  , לא23.6.2020המועד האחרון להגשת הצעות יהיה ביום  - דחיית מועד הגשת הצעות .1

 בצהריים. אין שינוי ביחס לאופן ומקום הגשת ההצעות.

להלן מספר שינויים בקשר עם בעקבות פניות שהתקבלו,  - הסף בתנאי עמידה הוכחת לצורך הנדרשים מסמכים .2

 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף:להצעתם מסמכים שעל המשתתפים לצרף 

התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה על פי תנאי  לפיו פי הסעיףל : ביחס לאישור הנדרש16.1.1.4 סעיף .א

, מובהר, מכרז זה, וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן השירותים נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי התאגיד

בנוסח המצ"ב , בלבד עורך דיןידי -כי המשתתפים נדרשים לצרף להצעתם את האישור האמור חתום על

ידי עורך דין או -עלכן מובהר כי אישור ביחס למורשי חתימה יכול להינתן  למכתב הבהרה זה. 1כנספח 

 , להלן נוסחו העדכני והמחייב של הסעיף:לעיל לאמורבהתאם  שבון.רואה ח

דין או רואה חשבון בדבר מורשי החתימה של -אישור חתום בידי עורך 16.1.1.4"
כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה על פי תנאי  דין עורך אישורהמציע, וכן 

מכרז זה, וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן השירותים נשוא המכרז הינם בהתאם 
 למסמכי התאגיד"

האישור כי המשתתפים נדרשים לצרף להצעתם את מובהר לפי סעיף, ביחס לאישור הנדרש  :16.5סעיף  .ב

 בהתאם לאמורלמכתב הבהרה זה.  2 כנספחלנוסח המצ"ב בהתאם בלבד,  עורך דיןידי -האמור חתום על

 להלן נוסחו העדכני והמחייב של הסעיף:, לעיל

 80%עיקר הכנסתו של המציע ( לפיו דין עורך ידי-על מאושר תצהיר המשתתף 16.5"
: מהשנים אחת בכל), מהמחזור השנתי ש"ח 1,000,000מהמחזור השנתי או לחילופין 

 השירותים רוב את הכוללת מורכבים סרטונים מהפקת הינה, 2019-ו 2017,2018
 ".לעיל 15.2.3 בסעיף המפורטים

נדרש להגיש את  18/06/2020 ליוםמכרז זה לתיבת המכרזים עד באשר הגיש את הצעתו  משתתףכי מודגש,  .3

. למכתב הבהרה זה 1עד למועד הנקוב בסעיף  לתיבת המכרזים חתומה במעטפההתצהירים הנזכרים לעיל 

החדשים שיוגשו כאמור, ולא יהיה תוקף לאישורים  בתצהיריםועדת המכרזים תתחשב אך ורק מובהר, כי 

עוד מובהר, כי ככל שהתצהירים הנדרשים  .16.5-ו 16.1.1.4הישן של סעיפים  נוסחםל בהתאםאשר צורפו 

החוסרים  ם השלמתלשלפי מכתב הבהרה זה לא יצורפו כנדרש, תהא ועדת המכרזים רשאית לפנות למציעים 

 הנדרשים. 

 המשתתפים ועל המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה זה מסמך, המכרז במסמכי כמפורט, כי מובהר .4

 מסמכי יתר הגשת עם ביחד וזאת, המכרז במסמכי כנדרש ידם על חתום כשהוא, להצעתם במצורף, להחזירו

 .המכרז

 _________________המציע:  חתימת

 ,רב בכבוד         

 המועצה להשכלה גבוהה         



 16.1.1.4לסעיף אישור עו"ד בהתאם  - 1נספח 
 

 לכבוד
 המועצה להשכלה גבוהה 

 43'בוטינסקי ז זאברח' 
 ירושלים

 
 שלום רב, 

 
למתן שירותי הפקת סרטונים עבור המועצה להשכלה  04/2020מכרז מסגרת מספר  הנדון:

 גבוהה  והוועדה לתכנון ולתקצוב
 

של המשתתף ________________________________ במכרז שבנדון, הריני לאשר כי  כעו"ד

התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה על פי תנאי מכרז זה, וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן 

 . השירותים נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי התאגיד

 
 תאריך: ___________________

 
 בכבוד רב,                
 

  
  
     ____________________ 

  עו"ד חתימה וחותמת                                                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 16.5לסעיף אישור עו"ד בהתאם תצהיר ו - 2נספח 

 
 לומר עלי כי, כחוק שהוזהרתי לאחר'  ____________ מס ז.ת נושא____________  מ"הח, אני

 זאת הצהרתי ת/נותן, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת את

למכרז,  16.5 בסעיף המפורט בתנאי") המציע: "להלן_________________ ( עמידת להוכחת

 כדלקמן:

 

 .הנני מכהן/ת בתפקיד _____________ במציע .1

 , ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.   הנני מוסמך/ת ליתן .2

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם  .3

 עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי.    

 ש"ח 1,000,000מהמחזור השנתי או לחילופין  80% עיקר הכנסתו של המציע (לפחות .4

, הינה מהפקת סרטונים 2019 -ו 2017,2018מהמחזור השנתי), בכל אחת מהשנים: 

 .למכרז 15.2.3מורכבים הכוללת את רוב השירותים המפורטים בסעיף 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 

 חתימה: ______________

 

 תאריך: ___________

 

 שם המצהיר: ____________

 

 

 אישור עו"ד

 

_____________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב  אני עו"ד ___________ מ.ר

המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' בפני מר/גב' ________________, 

_______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה 

נכונות הצהרתו/ה  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את

 דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

 

______________ 

 תאריך                              

__________________ 

 חתימה וחותמת

 
 


