11/2/2019
אוניברסיטת חיפה
מכרז פומבי  40/2018להקמה והטמעת מודולים פיננסיים ,מבוססי ,S4HANA
במכלול ה SAP-באוניברסיטת חיפה
מסמך הבהרות מס' 6
להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז.
מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.
המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם.
המועד האחרון להגשת ההצעות נותר ביום  24בפברואר  ,2019עד השעה .12:00
למען הסר ספק לא חל שינוי בתוקף ערבות ההצעה ,והוא נותר כפי שהיה ה.7.8.2019-

מספר
הערה

עמוד

פרק במכרז

סעיף

שאלה

תשובה

קובץ מסמך
נבקשכם לבחון פעם נוספת בבקשה את תשובתכם לשאלת

תשובות לשאלות
.1

5

הבהרה מס' 5
באתר

8

הבהרה במס"ד  8במסמך ההבהרות מס'  - 5כך

לא מקובל ,לא יהיה שינוי בנוסח הסעיף.

שתתאפשר בעלות שהיא גם באופן עקיף ולא רק ישיר.

האוניברסיטה

חתימה וחותמת הספק
________________
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נבקשכם לבחון פעם נוספת בבקשה את תשובתכם לשאלת

קובץ מסמך

הבהרה במס"ד  2במסמך ההבהרות מס'  - 5כך שככל

תשובות לשאלות
.2

2

.3

45

הבהרה מס' 5

2

באתר

שהמציע מציג ניסיון של חברות אם/אח בתשלובת
הבינלאומית בה חבר המציע ,כן יזכה המציע לניקוד איכות,
אחרת למעשה מתייתר המנגנון המאפשר להציג ניסיון של

האוניברסיטה

חברות אם/אח.
בימים אלה הוחלף משרד רואה החשבון המלווה את
החברה במשרד רואה חשבון אחר.
על מנת שיתאפשר למשרד רואה החשבון שליווה את

מסמך ב' – נספח 9

א'

החברה בשנים האחרונות לחתום על נספח  9למסמך ב'
נבקש לעדכן את סעיף א' לנספח  9לנוסח הבא :לבקשתכם
וכרואי החשבון של _____ עד ליום ________ (להלן
המציע") הנני מדווח כדלקמן (יתר הנספח ללא שינוי).

חתימה וחותמת הספק
________________

לא מקובל ,לא יהיה שינוי בנוסח הסעיף.

אם במהלך שלושת החודשים שקדמו למועד הגשת
ההצעות החליף המציע את משרד רואי חשבון
המלווה אותו ,אז המציע יוכל להגיש נוסח של נספח
 9למסמך ב' אשר סעיף א' בו יוחלף לנוסח הבא:
"לבקשתכם וכרואי החשבון של _____ עד ליום
________ (להלן המציע") הנני מדווח כדלקמן:
הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע
הינם ליום _____ ,בוקרו על ידינו וחוות דעתי
נחתמה בתאריך_____ ".
מובהר כי מלבד החלפתו של סעיף א' כאמור ,יתר
סעיפי הנספח יהיו ללא שינוי.
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