
סעיף במסמכי ד"מס

המכרז

התייחסות מכללהפירוט השאלה

:בהמשך לפרסום באתר המכללה בנושא המכרז שבנדון מבקשת לדעת בהתאם לסעיף14.7

.₪   מיליון3 של 2019,2020,2021בכל אחת מהשנים , למציע מחזור כספי שנתי -כספי מחזור 

.כיוון שאיננו מעוניינים לחשוף את המחזור השנתי?  מיליון3למכרז ניתן להצהיר שבשנים אלו המחזור הכספי בכל שנה היה מעל ' האם בנספח ב

.אנו חברה פרטית ולא ציבורית

בהתאם לנוסח אישור רואה החשבון שצורף 

אין חובה לרשום מה ,למסמכי המכרז' כנספח ב

וניתן להסתפק , גובה המחזור הכספי במדויק

. _ברישום כי המחזור הכספי גבוה מ

ככל שהמחזור הכספי  של החברה גבוה , בהתאם

ניתן לרשום זאת באישור , ח" ש3,000,000- מ

רואה החשבון

 למאגרי קבלנים לגבי מכרז פומבי2

 רציתי לדעת מה הקפי העבודה שלכם במטר מרובע או לחלופין במחזור כספי של הפרוייקטים שאתם מתכננים  בשנות המכרז

, צפויים להיות מגוון פרוייקטים בסדרי גודל שונים

אך בשלב זה המכללה לא תוכל להתחייב על 

.היקפי העבודה

כרגע ידוע רק לגבי פרויקט אחד שצפוי להיות 

ר וכן קיימים שני פרוייקטים " מ800- בהיקף של כ

.נוספים הנמצאים בשלבי התהוות

  וביקשתם אישור מרואה חשבון    הרואה חשבון רשם לי 2021 2020 2019 מיליון שח בכול אחת מהשנים 3רשמתם שלמציע מחזור כספי של 34.7

 1.478.000 2021ובשנת  ₪  2.245.000 היה 2020רקבשנת .   מיליון 3 היה המחזור הכספי שלנו מעל 2019 עד 2015שבכול אחת מהשנים 

תודה. האם אפשרי לגשת למכרז . והיום הם חזרו  . בעקבות משבר הקורונה ההכנסות   ירדו 

אין שינוי במסמכי המכרז

 למסמכי 412.2.1

המכרז

ב נוסח מעודכן של מסמכי המכרז"מצ למסמכי המכרז12.2.1המכללה מודיעה על תיקון סעיף 

הבהרה מטעם 5

המכללה

המכללה מבקשת להבהיר כי במסגרת בחינת 

המכללה תפנה , 12.2.1איכות ההצעות לפי סעיף 

בהצהרת ' לקוחות שיפורטו בנספח אשני ל

י הפרמטרים "לטובת קבלת חוות דעת עפ, המציע

ככל שמציע . למסמכי המכרז' המצוינים בנספח ט

ניתן יהיה לתת ציון , יפרט בהצעתו ממליץ אחד

,  נקודות עבור קטגוריה זו22.5מקסימלי של 

 נקודות יכול להינתן 45כאשר ציון מקסימלי של 

.רק במידה ויפורטו שני לקוחות ומעלה

המכללה האקדמית תל אביב יפו

יפו- אביב - ליצירת מאגר קבלני בינוי עבור המכללה האקדמית תל003/2022מכרז מסגרת פומבי 

טבלת שאלות הבהרה 


