
 

                                                                     

 

 2019ינואר  28

 "ב שבט תשע"טכ

 אל: כל המציעים 

 

 שלום רב, 

 לשירותי תחזוקה והשכרת גנרטורים 6/2019מכרז הנדון: 

 1תשובות לשאלות הבהרה לקט מספר 

בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע "(, מתכבד התאגידתאגיד השידור הישראלי )להלן: "

 למכרז שבנדון:

 תשובה שאלה סעיף מסמך מס'
, לא ברור מה AKSAגנרטור  1.3.3 מבוא 1

 , אבקש לעדכן. 05KVA6ההספק 
   AKSA 650 KVA  

האם ניתן לקבל אומדן של מספר  1.5 מבוא 2
 השכרות שבוצעו בשנה החולפת 

בשנה החולפת לא בוצעו  
של גנרטורים  השכרות

 .מושא המכרז
מחיר השכרת גנרטור נגרר  1.5 מבוא 3

והובלה לת"א שונה ממחיר 
השכרת נגרר לאילת האם ניתן 
לקבל רשימת אתרים להם 
 אמורים לספק גנרטורים נגררים. 

ככל שהספק יידרש לספק  
גנרטור לעיר אילת, ישלם 

 15%התאגיד תוספת של 
 ממחיר הצעת הספק הזוכה

האם קיימת חובת אספקה  1.5.2 מבוא 4
ליחידות נגררות ? האם בהשכרה 
מעבר ליום אחד ניתן לספק 

 יחידות נייחות ?

כן. יובהר כי במקרה שבו 
יחידות נייחות  יסופקו

התמורה תהא לפי יחידה 
 נגררת. 

"על הספק לקחת בחשבון  1.5.2.2 מבוא 5
או  ....לספק גנרטורים במיידי

בלוחות זמנים קצרים" נבקש 
הבהרה להגדרה לוחות זמנים 

 קצרים  

 שעות אספקה. 4

. נא להגדיר "כמות סולר 1 1.5.2.3 מבוא  6
 מספקת" 

. האם נדרש לכלול סולר 2
בתמחור ההשכרה בכל ההספקים 
ולכל תקופות השכירות שצוינו, 
או שהסולר יחויב בנפרד לפי 

 השימוש בפועל ?

הגנרטור בהתאם לגודל  .1
 שעות עבודה. 6-ל

 
הסולר הוא חלק  .2

 מהתמחור.
 
 

מסמכי  7
 המכרז

"אם מדובר בגנרטור נייד בעל  1.5.2.6
חיבורי חשמל סטנדרטים הספק 

להתקין ולחבר את  שיידרלא 
הגנרטור"  הבהרה להגדרה 
סטנדרטי .מבקשים לדעת אילו 

מתחברים  חיבורים נדרשים?

מבקשים שקעים לפי הגודל 
ורובוט  125,  64 היחסי

 מפצל במקרה הצורך.



 

                                                                     

 תשובה שאלה סעיף מסמך מס'
 125שקע  ישירות למפסק הראשי?

 פאזי? נא לפרטתל 
האם הגנרטורים מתוחזקים  5.2 מבוא 8

ונמצאים במצב תקין ? מה הדין 
במקרה של גנרטור תקול במועד 

 כניסת הקבלן הזוכה ? 

כל הגנרטורים מתוחזקים 
ומטופלים. ככל שתתגלה 

פי -תקלה יחליט התאגיד על
שיקול דעתו על אופן הטיפול 

 בתקלה. 
אבקש להסביר את " .... כוללים  10.5 מבוא 9

את עלות כל הספקים שיידרשו 
 מבעל ההצעה הזוכה...."

במקום המילה "הספקים" 
 תבוא המילה "העבודות"

ישנם מקרים בהם זמן אספקת  19 נספח א' 10
גנרטור מושכר אינה יכולה לעמוד 

 שעות.  4בזמן תגובה של 
זמן האספקה תלוי במספר 
גורמים כמו זמן התארגנות, 
האיזור בארץ וזמן נסיעה אליו, 
מיקום הגנרטור באתר ונגישות 
אליו. יש לאפשר  זמן אספקה 

 שניתן יהיה לעמוד בו.

 בסעיף שינויא יחול ל

באספקת נגרר לזמן קצר אין  18 א נספח 11
אפשרות לבדיקת מהנדס בודק 

 בעקבות חוסר זמינות מיידית.

הספק יספק גנרטור בדוק 
ומאושר. ניתן לבצע בדיקת 

 מהנדס בשטח. 
הצעת מחיר בעמודה מופיעה  4 נספח ג' 12

 , אבקש לעדכן  0כמות 
 .1-יעודכן ל 0במקום 

השכרת  נספח ג'  13
 גנרטורים

מדרגות המחירים  .1
בעיתיות ולא מאפשרות 

מוצע תמחור ריאלי. 
לחלק למדרגות הספק 

 נוספות.
  500KAVבסעיף מעל  .2

 יש לציין תקרת הספק.  

 
 לא יחול שינוי בנספח.

 
 

 

שיטת החישוב בשכירות לא ברורה.  23 נספח ג' 14
האם התמחיר מבוסס על עלות יום 

אחד, עליה מתווספת עלות משלימה 
עליה מתווספת עלות לשבוע, 

משלימה לחודש, ועליה מתווספת 
עלות משלימה לתקופה שמעבר 

לחודש? לשם השלמת ההבהרה: אם 
 –ימי שכירות  50ניקח דוגמה של 

האם העלות היא סכום המרכיבים 
הבאים: מחיר עבור היום הראשון, 

 7בתוספת מחיר כל יום נוסף עד 
עבור השלמת השבוע  6ימים מוכפל ב 

בתוספת מחיר כל יום נוסף הראשון, 
עבור השלמת  23ימים מוכפל ב  30עד 

החודש הראשון בתוספת מחיר כל 
 20יום מוכפל  ב  30יום נוסף מעבר ל 

ימים. או שמא עבור  50להשלמת 

להן דוגמאות לאופן חישוב 
 התמורה:

 
תאגיד ימים ישלם ה 50בגין 

את המחיר המוצע ליום 
 50ימים" כפול  30"מעל 
 ימים. 

 
ימים ישלם התאגיד  12בגין 

את המחיר המוצע ליום 
ימים"  30ימים ועד  7"מעל 
 ימים. 12כפול 



 

                                                                     

 תשובה שאלה סעיף מסמך מס'
מחיר יום עבור  –אותה דוגמה 
 ?50יום מוכפל ב  30תקופה מעל 

 -נספח ג' 15
הצעת 
 המחיר

השכרת 
 גנרטורים

האם הגנרטורים שמיועדים להשכרה 
לא באתרים הקבועים מה משטר 

מספר שעות ההפעלה שלהם גיבוי? 
 ?24/7ביום ?

בהתאם לצרכי  משתנה
השידור, לרוב משמשים 

 כגיבוי.
 

 6.6סעיף   .אבקש לעדכן את סעיף ההפניה 6.5 הסכם 16

 - 5נספח  17
 ביטוח

נבקש לבטל את  – 1סעיף  40
"וכל עוד אחריות הספק   המילים

 קיימת".

 מקובל

 

 

 מובהר כי: 

 זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.אלא אם יצוין אחרת, לכל המונחים במסמך  .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

רסם( על ידי התאגיד ובכל מסמך רשמי אחר שפורסם ו/או יפורסם )ככל שפורסם ו/או יפו

 במסגרת המכרז.

ידו -המציע יצרף להצעתו למכרז מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום על .4

 בכל עמוד.

 

 

 ב ב ר כ ה,              

 איילת אלינסון          

 רכזת ועדת המכרזים                 


