
 

 

 2018יוני  03

 ' סיון תשע"חכ

 אל: כל המציעים 

 

 שלום רב, 

 לקבלת שירותי צילום באמצעות ניידות שידור עבור תאגיד השידור הישראלי 11/2018 מכרזהנדון: 

 1תשובות לשאלות הבהרה לקט מספר 

 

 פניה של אחד המציעים במכרז, רצ"ב תשובתנו לשאלות הבהרה שהתקבלו:בעקבות 

 

מס'  מס"ד

 עמוד

סעיף 

 במכרז/בהסכם

 תשובה פירוט השאלה

בדרישות  4 6 1
 הסף

על פי הטבלה המצורפת מבקש 
להסביר את הניגוד בין ההגדרה 

 6המקורית לניידת בינונית )
 2וכן  1מצלמות( על פי מס"ד 

 מצלמות(. 7)  4וכן  3 לעומת מס"ד
 

ראה מסמכי מכרז 
 מעודכנים.

 

האירוע בסעיף זה מפורט כטקס  סעיף ט-1נספח  19 5

טקסי  2יום הזיכרון. מצוינים כבר 

ו'. לאיזה  –זיכרון בסעיפים ה' ו 

 טקס יום זיכרון מתייחס סעיף זה?

 יושמט.  1סעיף ט בנספח 

במידה וקיימת יותר מניידת שידור  3 25 6

אחת, ניתן לציין את כל מספרי 

הרישוי של ניידות השידור העונות 

למפרט הטכני. האם בנוסף לכך יש 

לצרף מפרט טכני של ניידות 

 השידור המוצעות

אין מניעה לציין יותר 

מניידת אחת העומדת 

בדרישות המכרז. יחד עם 

זאת יובהר, כי מדובר במכרז 

המבוסס על מחיר בלבד, 

ללא התייחסות למדדי 

  איכות.

האם עדשה מיוחדת היא גם עדשה  א11נספח  35 7

 ?X4.5רחבה 

מדובר בכל עדשה שאינה 

סטנדרטית, ולכן התשובה 

 חיובית. 

לגבי עבודה בשבת ובחג, לא רשום  א11נספח  36 8

 ביום בחירות.  200%תעריף של 

)הצעת המחיר(  11בטופס 

תתווסף פסקה נוספת תחת 

הכותרת "דגשים" בנוסח 

 הבא:



 

 

 

ביום בחירות, עבור עבודה 

תשולם לזוכה תוספת של 

גזר מהתעריף י, שת200%

הרלוונטי )הצעת המחיר או 

 המחירון(. 

שעות  48מצוינים תנאי הביטול  3.16 40 9

שעות. לא  24ומעלה ומתחת ל

 24ל 48מצוינים תנאי הביטול בין 

 שעות לפני מועד הביצוע

 ישונה כדלקמן: 3.16סעיף 

הזמנה, במקרה של ביטול 
לתמורה   יהיה הספק זכאי

 כדלקמן:

שעות  48בוטלה ההזמנה 
 –ומעלה לפני מועד הביצוע 

לא יהיה הספק זכאי לכל 
 פיצוי בגין הביטול;

 24-48בוטלה ההזמנה בין 
–שעות לפני מועד הביצוע 

יהיה הספק זכאי לתשלום 
מההזמנה  50%בגובה 
 שבוטלה;

 
 12-24בוטלה ההזמנה בין 

 –שעות לפני מועד הביצוע 
יהיה הספק זכאי לתשלום 

מההזמנה  75%בגובה 
 שבוטלה;

 

 12 -בוטלה ההזמנה פחות מ
שעות לפני מועד הביצוע, 
יהיה הספק זכאי למלוא 

 .התמורה בגין אותה הזמנה

 

 12למפרט טכני ניידת  20בסעיף  מסמך ג' 58 10

למפרט טכני  19מצלמות ובסעיף 

ניידת בינונית רשום גנרטור תאורה 

אך לא מצוין הספק החשמל 

שהגנרטור צריך להיות. לניידת 

ניתן לדעת את חיבור החשמל 

הדרוש מכיוון שהניידת בבעלות 

המציעים אך לגבי תאורה , הדבר 

תלוי בגודל האירוע ובכמות 

צריך להיות  KVAמה התאורה. כ

 הגנרטור תאורה?

יובהר, לעניין זה כי הגנרטור 

הנדרש בסעיף הינו לפחות 

 ומעלה. 20KVAבנפח של 



 

 

ניידת  -מסמך ג' 59 11

 2 -קטנה

 HDמצלמות 

 מפרט טכני

במפרט הטכני של הניידת הקטנה 

מצלמות  2לא מצוין סעיף של "

 עם כל האביזרים".  HDקס אטרי

 
ככל שהתאגיד יבקש להזמין 

את מצלמת הטריאקס 
האמורה ו/או כל ציוד אחר, 
הרי שהזמנה כאמור תהיה 

בהתאם למחירון המצ"ב 
א. יובהר, כי 11כנספח 

"תוספת מצלמה" כוללת בין 
היתר, כל סוג של מצלמה 

 כפי שתידרש על ידי התאגיד.
בכל מקום שבמכרז כתוב "יום  11טופס  32 12

עות )כולל(". האם ש 12עבודה עד 

הכוונה לשעת היציאה מהאולפנים 

שעות במקום  12עד לחזרה, או ל 

התייצבות הניידות מרגע השעה 

שאליה הוזמנה הניידת עד 

 לעזיבתה

יום עבודה ייחשב יובהר, כי 

מרגע ההגעה לנקודת החל 

השידור ועד לעזיבת נקודת 

 השידור.

בכל המכרז אין התייחסות כפי  11טופס  32 13

שיש בכל מכרז למקום אספקת 

השירותים. האם ישנה תוספת 

להפקות במיקום מרוחק מאיזור 

אשר מוגדר כאזור המרכז, קרי: 

 חדרה"? -"קו גדרה

האם ישנה תוספת ספציפית 

 לשידורים באילת?

ראה התייחסות לנקודה זו 

 תחת כותרת "דגשים"

שבטופס הצעת מחיר )טופס 

11)  

בהקשר לגנרטורים, האם יש  מסמך ג' 58 14

לתמחר בעלות הגנרטורים גם 

מהנדס בודק או שיש לתמחר זאת 

כסעיף נפרד, או שהדבר באחריות 

 התאגיד/הפקת האירוע?

 יש לתמחר זאת כסעיף נפרד

 א11בנספח 

יף זה עהאם הניכויים הרשומים בס 11 46 15

יבוצעו גם כאשר מדובר בכח עליון 

או בסיבות שאינן קשורות לזוכה 

 עצמו?

בשל העובדה שרוב העובדים אשר 

עובדים בשירותים של ניידות 

שידור הינם פרילנסרים, האם 

הניכויים הרשומים יבוצעו רק 

כאשר מדובר בעובד שכיר של 

הזוכה, או גם כאשר מדובר 

 במקרה של טעות של פרילנס?

, ריות על כל העובדיםהאח

לרבות הפרילנסרים ו/או 

קבלני המשנה ו/או כל גורם 

היא  שעמו מתקשר הספק,

, על כל המשתמע של הספק

 מכך.



 

 

 

מס'  מס"ד

 עמוד

סעיף 

 במכרז/בהסכם

 תשובה השאלה פירוט

מסמך ג' ניידת  58 16
בינונית סעיף 

16 

האם יש לצרף למחיר הניידת גם 
 ?  16את מחיר הצוות המוזכר בסעיף 

אין צורך לצרף את מחיר 

לגבי הצוות. הצוות המוזכר 

ניידת בינונית הוא 

 בהצעה. אינטגרלי

מסמך ג' ניידת  59 17
 8קטנה סעיף 

האם אין צורך חוץ ממפקח טכני 
 באף איש צוות?

לא, אין צורך. במקרה 

הצורך יוזמן איש צוות נוסף 

 א11ע"פ הרשום בסעיף 

מסמך ג' סעיף  59 18
 ב'

אנא הגדירו העסקת צוות מקצועי, 
 נא לאשר שמדובר על העסקת

 הצוות כשכירים או כפרילנסרים

אין חשיבות לכך. ניתן 

 להשתמש גם בפרילנסרים.

בהגדרת   19
הניידות 
הקטנות 

 והבינוניות

-לא מוזכרת כלל מערכת אל .1
פסק שהנה גורם עיקרי וחשוב 
בניידות שידור, האם יש מכך 
להסיק שהתאגיד מוכן לסכן 

 את שידוריו בניידות ש:
אינן בעלות מערכת אל פסק  .א

לשרידות שידור ללא מקור 
 דקות לפחות 10מתח, ל

לא מוזכר כלל אישורי תקינות  .2
וכן אישורים מהגורמים 

המוסמכים בניידות שידור, 
האם יש מכך להסיק שהתאגיד 

מוכן לסכן את שידוריו ואת 
אנשי הצוות הנמצאים בניידות 

 בכך ש:
אינן מאושרות על ידי  .א

 מהנדס חשמל
אינן מוגדות על ידי משרד  .ב

ישוי כניידות הר
 הפקה/שידור

ת על ידי אינן מאושרו .ג
 מהנדס בטיחות

אינן בעלות רישיון שידור  .ד
 תקף בישראל

האם תאגיד השידור מוכן  .3
לשכור רכבים/משאיות/קרונות 
שאינן מוגדות ניידות שידור ואו 

ניידות הפקה ואינן מאושרות 
בטיחותית וחשמלית וכן ע"י 

 קצין רכב לתקינותן בתעבורה? 
חשוב לתאגיד השידור האם לא  .4

שיש לספק יכולת לספק ניידות 
גיבוי לניידות ההפקה 

הנדרשות, אמצעי קליטה 
לניידות ההפקה הקטנות בנוסף 

 ההגדרה נותרת ללא שינוי.



 

 

לקליטה ישירה בתאגיד, כחלק 
 מהשירות?

 
מבלי לפגוע בזכויות, נרצה להאיר 

 את תשומת לב תאגיד השידור
שהכוונת המכרז לכלל בעלי 

שבתוכן הניידות/קרונות/משאיות 
יש ציוד צילום מחטיא את המטרה 

ומהווה לכאורה הטיה ברורה של 
 המכרז לספקים מסוימים.

 
לטענתנו, בכלל השאלות הנ"ל 

השואל מבקש להבהיר שתאגיד 
השידור כגוף ממשלתי מחויב 
לבדוק את הנ"ל כחלק מתנאי 

המכרז הבסיסיים אחרת כל אדם 
בעל קרון או משאית שיש בתוכה 

 יידת הפקה" .ציוד יקראו "נ
 

 

 

 

 

 ב ב ר כ ה,              

 איילת אלינסון          

 רכזת ועדת המכרזים                 


