
 אשכול רשויות יהודה ושומרון איגוד ערים 
  לאספקת מחשבים למוסדות חינוך ומחשבים משרדיים 04/2021מכרז מס' 

 חתימת המציע _________________           
 

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון

 04/2021 מכרז פומבי 

 

 

 לאספקת מחשבים וציוד היקפי

 לרשויות האשכול 

 

 נוספות  תשובות לשאלות הבהרה

 והודעה על מועד נוסף לשאלות הבהרה 

 

 תשפ"א  אדר י"ז

 ( 2021 מרץ 01)

  



 אשכול רשויות יהודה ושומרון איגוד ערים 
  לאספקת מחשבים למוסדות חינוך ומחשבים משרדיים 04/2021מכרז מס' 

 חתימת המציע _________________           
 

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 
 

2 

 
 04/2021מכרז פומבי מס' 

   לקבלת הצעות לאספקת מחשבים למוסדות חינוך ומחשבים משרדייםלהזמנה 

 לרשויות המקומיות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון 

 תשובות לשאלות הבהרהמסמך 

 המציעים יצרפו מסמך כחלק בלתי נפרד מהצעותיהם

 

 

 הוראות ותנאים כלליים  –' אמסמך 

 

 

בעמוד3סעיף   .1 המכרז    69-70  ים,  מעבד    –למסמכי  להציע  ניתן  האם  לדעת   AMDנבקש 

 במקביל לדרישות המכרז. 

 הבקשה נדחית 

 

ליום    –למסמכי המכרז    37-38  ים, בעמוד כלליסעיף   .2   31הדו"חות הכספיים של חברתינו 

עדיין לא מבוקרים, על כן נבקש את אישורכם להגיש אישור על פי הנוסח    2020בדצמבר  

 הבא:
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 באופן הבא:הבקשה מתקבלת 

למסמכי המכרז, ניתן לעשות שימוש גם בנוסח המצע   38-37בעמודים    10-יחד עם נספח א

 לעיל.

 

ברצוני  להבהיר      120ותשובתכם   בסעיף      124בהמשך  למענה לשאלות ההבהרה  ...שאלה    .3

גם   זהה   הפעלה  מערכת  הכוללים  מחשבים  לרכוש    אפשרות  אין  חוקית   שמבחינה 

... חינוך  מוסדות  לרבות  האשכול   רשויות   כל   לשימוש  הנחיות     למחשבים   פי  על 

מיקרוסופט  למוסדות החינוך  ניתן  לרכוש  מחשבים הכוללים מערכת הפעלה בסיסית  כמו    

K12         אוWIN10HOME    ולרשויות  נדרשת מערכת הפעלה עסקיתWIN10PRO     עלות

 ה עלות  שונה  אבקש  התיחסותכם  לסוגיה זו   .....מערכת ההפעלה  לשתי החלופות  הינ 

 הבקשה נדחית 

 

 


