
 

 

 2020מאי  13

 "ט אייר תש"פי

 מכרזמשתתפי האל: 

 

 שלום רב, 

 

 להתקשרות בהסכם מסגרת לרכישה ואספקה של ציוד אודיו ווידאו מקצועי 8/2020מכרז הנדון: 

 1לקט מספר  –תשובות לשאלות הבהרה 
 

מכרז למתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע "(, התאגיד" -תאגיד השידור הישראלי )להלן גם 

 שבנדון:

המסמך אליו  שאלה תשובה
 מתייחסת השאלה 

 מס"ד

 מקובל.

במסמכי  4.3שבסעיף  תנאי הסף
המכרז יבוטל. במקומו יבוא 

 הנוסח הבא:

מציע אשר מחזור  4.3"
ההכנסות שלו בתחום אספקת 
 "ציוד אודיו ווידאו" היה 

לפחות ללא מע"מ,  ₪ 2,000,000
וגם  2018לשנים  ,במצטבר

2019." 

₪ מליון  2-נבקש לשנות את הסעיף ל
או  יחד 2019-2018עבור השנים 

להפחית את הדרישה לסך של חצי 
 מהשניםמליון בגין כל אחת 

הזמנה , מסמך א'
עמ'  ,להציע הצעות

 4.3, סעיף 4

1.  

מתוקן א 2וכן  2טופס מצ"ב 
יש . "וורדבפורמט "מסמך ב

 להשלים מסמך זה.  

יוער כי בטופס זה בוצעו מספר 
 תיקונים כדלקמן:

 :2התיקונים בטופס 

המשפט שבשאלה נמחק 
ובמקומו נתווספה הפניה לתנאי 

 . 4.2הסף שבסעיף 

 נתווספה עמודה בטבלה 

 4.3הסעיף הנוגע לתנאי הסף 
 שונה לפי הנוסח המעודכן. 

נתווסף סעיף שלפיו על המציע 
להצהיר כי הוא לא ביצע כל 

כתוב: "המציע הינו בעל ניסיון של 
 מה? 24" 24לפחות 

 14עמ' , 2טופס 
, למסמכי המכרז

 4סעיף 

2.  



 

 

שינוי במסמך הוורד למעט מילוי 
 הפרטים.

 א:2התיקון בטופס 

אי הסף של הטופס הותאם לתנ
החדש. אין לעשות כל  4.3סעיף 

 שינוי בטופס זה. 

: "תשלום ו/או במשפט  הנסיבות
כל סכום המגיע לתאגיד מאת 

, אשר יחול לשם המחשה הספק"
על  הפרת ההסכםם של מקריב

ברי כי התאגיד . ידי הספק
והספק כפופים לחובת תום הלב 

 המעוגנת בדין. 

 אילו כתוב לא. והעיכבון הקיזוז זכות
. לקזז/לעכב התאגיד רשאי נסיבות

 זכות מוקנית שלתאגיד ייתכן לא
. סיבה כל ללא כך סתם לעכב/לקזז

 הסעיף את להבהיר אבקש

 32עמ' , הסכם

 12סעיף 

3.  

היות ובטבלה אין מקום לעשרות  לעיל.  2ר' תשובה 
הפריטים, האם ניתן לציין בטבלה רק 
את מספר הקבוצה, כפי שמופיע 

 ?1בנספח 

  4, סעיף 2טופס 

 34, עמ' 1ונספח 

4.  

 

הזמנה להציע הצעות, המועד האחרון להגשת מסמכי  –למסמך א'  4.3לאור השינוי שנעשה בתנאי הסף 

 בצהריים.  12:00בשעה  31.5.2020ידחה ויקבע ליום המכרז 

 

 מובהר כי: 

 .המכרזאלא אם יצוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי  .1

 מכרז.מהפרד ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נ .2

הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד ובכל מסמך  מכרזה השינויים היחידים מן האמור במסמכי .3

 מכרז.רשמי אחר שפורסם ו/או יפורסם )ככל שפורסם ו/או יפורסם( על ידי התאגיד במסגרת ה

 ו בכל עמוד.ייד-, כשהוא חתום עליחד עם כל המסמכים המצורפיםהמציע יצרף להצעתו מסמך זה  .4

 

 

 ב ב ר כ ה,              

 אלינסוןאיילת           

 רכזת ועדת המכרזים                 


		2020-05-13T14:28:03+0300
	Alinson Ayellet ID_034197988




