 05פברואר 2019
ל' שבט תשע"ט
אל :כל המציעים
שלום רב,
הנדון :מכרז  3/2019לרכישת ניידת שידור לתאגיד השידור הישראלי

תשובות לשאלות הבהרה לקט מספר 2
תאגיד השידור הישראלי (להלן" :התאגיד") ,מתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע למכרז שבנדון:
מס'
שאלה

חלק
במכרז

סעיף
במכרז

שאלה

תשובה

1

נספח ד'

6.12

האם קוטר של  1.5מ' יתקבל,
כל עוד עומד בכל הדרישות?

לא ניתן להציע קוטר נמוך מ-
.1.8

2

נספח ד'

6.21

האם יתקבלו מגברים בהספק
גבוה יותר? ?W400

לא ניתן להציע מגברים בהספק
גבוה יותר מהנדרש.

3

נספח ד'

3.14

האם מערכת הייצוב יכולה
להיות הידראולית ולא
פנאומטית?

4

הסכם/
תמורה
נספח ג'

7

הסעיף אינו מסומן באות ,M
ניתן להציע חלופות שיבחנו
במסגרת בחינת ההצעות (שלב
ראשון ו/או שלב שני).
אבני הדרך לתשלום התמורה
בהתאם לפרק  7להסכם יהיו
כמפורט להלן:
 10%מסך התמורה  -ישולמו
בסוף שלב התכנון והאינטגרציה
בהתאם לסעיף  15.3למכרז.
 45%מסך התמורה  -ישולמו עם
מסירת ניידת השידור המוכנה
לתאגיד.
 45%מסך התמורה  -ישולמו
לאחר אישור הגורם המקצועי
מטעם התאגיד כי הניידת תקינה
ופועלת לשביעות רצונו המלא של
התאגיד וזאת לאחר תקופת
הרצה של  60ימים לניידת.

5

כתב
המכרז

מה הם תנאי ואבני הדרך של
התשלומים לאחר הזכייה?

למרות שמוזכר שהתרגום
(במידת הצורך) הוא על המציע,
האם ניתן לקבל תרגום מטעם
התאגיד ,על מנת למנוע אי
הבנות של תרגומים שונים?

התרגום יבוצע על-ידי המציע.
יובהר כי הנוסח הקובע הוא
נוסח המכרז בעברית.

 13/12/8האם תא האחסון צריך להכיל
את כל האמור בסעיפים
/14
המוזכרים?
במידה וכן ,התא בתרשים לא
יכול להכיל את כל האמור .כי
אז יש לשנות את גודל המרכב
ולשנות את גודלו.
במידה ולא ,יש לציין במדויק
מה צריך תא האכסון לכלול,
והאם אתם מתכננים לאכסן
בנגרר נילווה או רכב נילווה
לאנשים ולציוד?

6

מפרט
טכני
כתב
כמויות
ותרשים
המבנה

7

כתב
כמויות

אין אזכור לסוג המסמכים
הטכניים הנלווים הדרושים ,נא
לציינם.

8

4.2.3

מחזור נדרש לשנים
 ,2015,2016,2017לרוב נהוג
לבקש עבור  3השנים האחרונות
שהן  .2016,2017,2018האם
טעות סופר ואם לא האם ניתן
להתייחסות לשנים
?2016,2017,2018
האם המידות של מכלול תא
השידור הן סופיות (כפי שהופיע
בתרשים) או הן מינימליות או
מקסימליות?

9

10

מה מידת החריגה של משקל
הרכב ( ) - +

11

התקנת ה"דתה לינק " בבניין
הראשי ... ,נבקש לפרט את
פרטי המיקום על הגג.
סוג ההתקנה הנדרש ,האם
נדרש להקים תורן (פרטים) או
על קיר (פרטים) ,מה אורך
הכבלים מהגג ועד מסדי הציוד,
מה תוואי ההתקנה? צנרת או
צורה אחרת ?

תא האחסון לא אמור להכיל את
כל הציוד הנלווה המבוקש.
התאגיד מודע לכך שבהפקות
בהן נדרש יותר ציוד בשטח יהיה
צורך בנגרר או ברכב נוסף עבור
ציוד ואנשים.

ראו סעיפים  5.1.5ו5.1.6-
במסמכי המכרז .יש לציין עבור
כל רכיב את שם היצרן ודגם
המוצר לפחות.
לא יהיה שינוי בתנאי הסף
במכרז בעניין זה.

התרשים מציג את הקונספט של
תא השידור .המידות אינן
סופיות וניתן להציע פתרונות
שונים המבוססים על קונספט זה
(הסעיף אינו מסומן ב.)M-
הסעיף אינו מסומן באות ,M
ניתן להציע חלופות.
התאגיד יספק את המקום הפיזי
הדרוש ,שמיים פתוחים וחיבור
חשמל בנקודת ההתקנה.
אין צורך להקים תורן .התאגיד
יספק את תשתיות הקישור בין
הגג לחדר המסדים.
(הסעיף אינו מסומן ב.)M-

מובהר כי:
.1
.2
.3
.4

אלא אם יצוין אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד
מהמכרז.
השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד
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-ידיו
בכל עמוד.

ב ב ר כ ה,
איילת אלינסון
רכזת ועדת המכרזים

