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תשובות לשאלות הבהרה – לקט מספר 2
תאגיד השידור מתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע למכרז שבנדון:
מס' סידורי
.1

מסמך

שאלה

בשל לוח הזמנים המצומצם להכנת
סעיף 3.1
למסמכי המכרז המכרז מבוקשת דחייה של המכרז ב
 10ימים לפחות.

.2

נספח ד' מפרט
טכני

.3.93.P

נספח ד'

"מסך לד ריצפתי וניתן לדריכה"
ע"פ הדרישה במכרז נדרש מסך לד
ריצפתי ברזולוציה שלא תפחת
מ.P1.3
האם הכוונה למסך לד ריצפתי
שתוכנן באופן ייעודי להיות כזה או
הכוונה למסך לד רגיל עם ציפוי
זכוכית מעליו?
השאלה נשאלת משום שלמיטב
ידיעתנו אין כיום בשוק מסכי רצפה
ייעודיים ומובנים שמסוגלים לעבוד
ברזולוציה הנדרשת אלא במינימום
.P2.6

תשובה
לא תהיה דחייה במועדים
במכרז.

ראה תשובה מספר  1ללקט
תשובות לשאלות הבהרה
מספר .1
סעיף  2.16למפרט הטכני
(נספח ד' למכרז) יתוקן כך
שהדרישה היא למינימום
 3.9מ"מ  .PPהדרישה
הנ"ל היא מינימום ,ניתן
להגיש גם ברזולוציות
טובות יותר.

האם ניתן להגיש  2חלופות או
שמנדטורי ? P1.3

מפרט טכני

האם יש צורך ברצפת מסך לדים
בדרגת אטימות  65IPלצורך שטיפה?

1

לא ,לא תתבצע שטיפה
במים ,נדרשת הגנת לחות
ואבק סטנדרטית.

.4

נספח ד' -
מפרט טכני

בבדיקה שעשינו לא קיים מסך לד
ריצפתי ברזולוציה המבוקשת 1.3P
 האם מדובר בטעות ? במידה ולאהאם ניתן לקבל מפרט טכני של יצרן
מאושר ?

.5

היצרנים לא מכירים מודולים
נספח ד' -
מפרט טכני (תת המיוצרים ממגנזיום ניתן לקבל
הסבר מפורט או מפרט טכני של יצרן
סעיף )1.9
מאושר ?

.6

נספח ד'  -מפרט האם ניתן לספק קבינטים במידות
טכני (תת סעיף  30x60ס"מ?
)1.1

ראה התשובה לשאלה 2
לעיל.

ישנם מודולים עשויים
ממגנזיום המאפשרים
קירור טוב יותר ומשקל
נמוך של המסך .עם זאת,
ניתן להציע יחידות במשקל
ואיכות קירור שווי ערך.
למען הסר ספק ,יובהר כי
לתאגיד שיקול הדעת
המוחלט והבלעדי בהחלטה
האם היחידות שיוצעו הן
שוות ערך ,עומדות בתנאי
המפרט הטכני ומתאימות
לצרכי התאגיד.
כן.

.7

ברצוננו לספק פנלים של  ,34x61נא
אישורכם

כן.

.8

האם ניתן לספק מסך עם בהירות
מקסימלית שלא תרד מ?CD\M2600 -

כן.

2

מובהר כי:
אלא אם יצוין אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
.1
ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד
.2
מהמכרז.
השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד
.3
ובכל מסמך רשמי אחר שפורסם ו/או יפורסם (ככל שפורסם ו/או יפורסם) על ידי התאגיד
במסגרת המכרז.
המציע יצרף להצעתו למכרז מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים ,כשהוא חתום על-ידו
.4
בכל עמוד.

ב ב ר כ ה,
איילת אלינסון
רכזת ועדת המכרזים
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