
 

                                                                     

 

 
 

  29/2018שלבי מס' -מכרז פומבי דו
 לביצוע התקנת תפאורות באולפני "כאן" בירושלים

 

לביצוע הצעות  גישלהמציעים בזאת  ן( מזמי"התאגיד"להלן: ) תאגיד השידור הישראלי .1
 התקנת תפאורות באולפני "כאן" בירושלים.

פי תכניות ומפרט שתכנן מעצב התפאורה של התאגיד. קבלת התכניות -העבודות יבוצעו על .2
. סודיות ה לשמירתעל הצהר בקשחתימה מטעם המ י/חתימת מורשה כנגדוהמפרט תהא 

 n.org.ilAyelete@kaבאמצעות דואר אלקטרוני: לשלוחלשם קבלת התוכניות והמפרט יש 
 את ההצהרה חתומה. 

. המציעים באולפנים נשוא מכרז זה טרם הגשת ההצעה בעצמועל המציע לבצע מדידות  .3
בדואר יוכלו לבצע המדידות במועד מפגש המציעים או במועד שיתאמו מראש מול התאגיד 

 . 8098281-076או בטלפון:  Ayelete@kan.org.il: אלקטרוני

 חתימת יוםמהחל )שלושים ושישה( חודשים  36ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהיה למשך  .4
במהלך תקופת ההתקשרות יהיה רשאי  "(.תקופת ההתקשרותהסכם התקשרות )להלן: "

התאגיד לדרוש מהספק הזוכה לבצע שינויים או עבודות נוספות אשר לא נכללו במכרז. 
עבודות אלו תקבע בהסכמה בין הצדדים, וככל שניתן באופן יחסי להצעת  התמורה בגין

 המחיר שהגיש הספק במסגרת הצעתו למכרז.

, ביום , ירושלים0, קומה 23מפגש המציעים יתקיים במבנה התאגיד, רחוב כנפי נשרים  .5
יובהר כי ההשתתפות במפגש המציעים היא חובה לכל  בבוקר. 10:00בשעה  20.12.2018

 .המציעים

רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה בכל התנאים המפורטים  .6
 : "(תנאי הסף)להלן: " להלן

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בישראל, שאינו  6.1
 תאגיד רשום.

, המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 6.2
 .1976-ל"והתש

)שני( אולפני טלוויזיה חדשותיים לפחות,  2-המציע בעל ניסיון בבניית תפאורות ל 6.3
 .2018-ו 2017במהלך השנים 

 המציע ביצע לפחות עבודה אחת עם תפאורות אלקטרומכניות.  6.4

" משמען לשם סעיף זה: תפאורה שבה חלק תפאורות אלקטרומכניות"
 ברכיבים דינמיים חשמליים ואלקטרונים.מהמרכיבים הסטאטיים משולבים 

 40%פי אמות מידה של איכות במשקל של -בחינת ההצעות שעמדו בתנאי הסף תיעשה על .7
 .60%ואמות מידה של מחיר במשקל של 

בצהריים  12:00בשעה  24.12.2018עד ליום בכתב לקבלת הבהרות לתאגיד ניתן לפנות  .8
 כתובתבהגב' איילת אלינסון מכרזים, לרכזת ועדת הבאמצעות משלוח דואר אלקטרוני 

Ayelete@kan.org.il . 
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במודיעין,  44של התאגיד המצויה ברחוב צלע ההר יש להגיש לתיבת המכרזים  את ההצעה .9

 שעהב 31.12.2018 עד לא יאוחר מיוםובכל יום  17:00 - 09:00ה' בין השעות -בין הימים א'
 .הידונתלא ו נהפסלתהצעות שתוגשנה לאחר מועד זה  .בצהריים 12:00

 .פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא-התאגיד יהיה רשאי, על .10

בכתובת   התאגידמתפרסמים באתר האינטרנט של המלאים המכרז  מסמכי .11

www.kan.org.il. 

מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של  .12
 .סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר

 מובהר, כי חוסר לא ייחשב סתירה.

 מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת. .13

 

  
 ועדת המכרזים           

                                                                                       תאגיד השידור הישראלי

http://www.kan.org.il/

