
 

                                                                     

 
 תאגיד השידור הישראלילמתן שירותי הובלה וסבלות עבור  13/2019מכרז פומבי 

 
  29.4.2019פרוטוקול סיור מציעים מיום 

 

דודי מר לידור לוי ומר גילה לברון, הגב'  קובי מורה צדק, מר אוריאל איילון, מר  :צוות התאגיד

 טמסוד.

 .29.4.2019 :מועד הסיור

 : אתר התאגיד במודיעין.מקום המפגש

 פרוטוקול

ומילא את פרטיו בדף רשימת  בסיורהובהר לנוכחים כי רק מציע אשר נכח  -לברון גילה הגב' 

על קריאת המכרז בקפידה, להבין את ניתנה תזכורת ו יוכל להגיש הצעתו למכרז המשתתפים

 .התמחור

ירושלים לפני תחילת ביצוע השירותים לסייר באתר התאגיד בחובה על הזוכה במכרז מבהירה כי  

אך הסיור באתר בירושלים לפני הגשת  לפני הגשת ההצעה ירושליםאתר בב ניתן לסייר .במכרז

 . אינו חובהההצעה 

 ו/או בהבהרות כתוב במכרזשפער בין מה  יהיהכי אם ו מדגישה כי ייערך פרוטוקול לסיור

שאלות הבהרה  .הכתוב הוא המחייבפה בסיור, -ובפרוטוקול סיור המציעים לבין מה שנאמר בעל

יש להעביר לתאגיד בכתב לפי ההוראות במכרז. פרוטוקול הסיור ישלח למשתתפים ועליהם לצרף 

 ידי המציע. -אותו למכרז כשהוא חתום על

 הסיור מהלך

נתן סקירה על סוגי הציוד וכמויות מוערכות, כמו כן ללוח לוי לידור מר  - 3הסיור התחיל בקומה 

 ופירוק. לסוגי אריזהןהכל באופן כללי זמנים 

 שהסביר על דרישות יחידת המיחשוב להעברת עמדות עבודה אישיות, בדג  -מורה צדק  קובימר 

 על פירוק, אריזה שמית, הובלה והרכבה בירושלים עפ"י רשימה שמית.

 .המשרדיט נתן סקירה על הריהו - טמסוך דודימר 

 .תרגום סמוי וחדרי עריכה הסביר על  - איילון אוריאלמר 

חדרי גרפיקה, עריכה קונטרול טלוויזיה , חדר שידור, חדר מסדים ועמדת  - 2הסיור המשיך לקומה 

 .סיט אפ, ריהוט משרדי ומכשירי חשמל

ידי -עלהסביר על הדרישות מהקבלן לגבי כל הציוד הטכני, בדגש על פירוק  - איילוןאוריאל מר 

 .ידי התאגיד-הקבלן, ההרכבה בירושלים תתבצע על ידי-ל, אריזה עהתאגיד

שרדי מתחם מדיה בערבית, חדר מסדים, קונטרול טלוויזיה, ציוד מ – 1המשיך לקומה הסיור 

 .וריהוט



 

                                                                     

 

שני אולפני טלוויזיה, דסק אחוד, חדר פיקוח טלוויזיה מרכזי, חדר  – 0לקומה הסיור המשיך 

 .קשביה חדרי עריכה, חדר מסדים פיקוח רדיו, אולפני רדיו,

  ציוד רובוטיקה רגיש ויקר.הסביר על   - איילון אוריאלמר 

 .בפירוק התאורה באולפןלסייע לעובדי התאגיד הקבלן הוסיף כי על 

 

שהקבלן לא יוכל להעמיס על משאית ציוד שהשווי שלו הובהר  -שאלת משתתף בסיור במענה ל

  גבוה מסכום הביטוח שנדרש עבור משאית במכרז.

 

 סיכום הסיור 

, 10:00בשעה  2.5.2019ביום חמישי כנפי נשרים ב ירושליםאתר התאגיד בניתנה אופציה לסיור ב

 .ayelete@kan.org.il יילתאמול בתאום במייל 

 

הם התבקשו ת לגבי הגדרות משאיות במכרז, יוגוייבמהלך הסיור חלק מהקבלנים העלו הסת

 .בכתב באופן מסודר כפי שקבוע במכרז לשלוח שאלות הבהרה

 

טרם להובלות המועד למשתתפים כי הובהר  - לביצוע השירותים במכרזהועלה עניין הזמינות 

מנהל פרויקט מטעם הקבלן שילווה ל רבהחשיבות ויש  גמישות תפעולית מהקבלן , תידרשנקבע

 את התהליך.

 

אין  -תשובת התאגיד  להובלה?מינימום או מקסימום פעימות  האם ניתן לקבוע - שאלת משתתף

 .למספר הובלות, ראו הוראות המכרז בעניין זה התחייבות

 לפרק את כל המסכים המכרז הזוכהעל  -תשובת התאגיד  - פרוק מסכיםשאלת משתתף בנוגע ל

ולהתכונן גם להרכבת המסכים באתר בירושלים, הוראות לגבי הרכבת המסכים והאם נדרשת 

 . יינתנו לזוכה במועד הזמנת ההובלה הרכבה

 

פרוטוקול זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה במכרז, כשהוא 

  צעה כאמור, עלול לפסול ההצעה.ידי המציע. אי צירוף הפרוטוקול לה-חתום על

 

 

 חתימת המציע  _____________________

 


		2019-05-01T11:23:15+0300
	Alinson Ayellet ID_034197988




