
  

 180024מס'  אירועיםהפקת מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד ושירותים נלווים להנדון: 
 

 שבנדון, המכון מתכבד להשיב כדלקמן:  מכרזהבמענה לשאלות ההבהרה שהתקבלו אצל המכון בקשר 
 

 תשובה שאלה במכרזסעיף  
בנספח מתבקש רו"ח מטעם המציע להצהיר לגבי המחזור הכספי  2בסעיף  ד להזמנה נספח  .1

 של המציע בתחום אספקת השירותים נשוא ההזמנה.
המציע אינו עורך ניהול כספי נפרד בתחום אספקת השירותים בכל סל וסל 
ועל כן לא ניתן להצהיר את הסכום המדוייק עבור כל סל וסל בו בחר 

 צעה במכרז.המציע להגיש ה
המציע סבור כי נכון יותר יהיה לדרוש מהמציעים תצהיר רו"ח כי המחזור 

 .2018-2016בכל אחת מהשנים ₪  100,000הכספי בכל סל וסל עלה על 

המכון דורש מרו"ח מטעם המציע להצהיר כי המחזור הכספי של המציע עולה על 
 ש"ח כולל מע"מ.  100,000
אין המציע צריך להציג מחזור כספי עבור כל סל וסל בנפרד, אלא מחזור  –הבהרה 

 כספי כולל של המציע בתחום אספקת השירותים ) כלל הסלים או חלקם (.

, למכרז 21סעיף   .2
 - 2טבלה מספר 

 גנרטורים

 כל גודל גנרטור.על המציע להציע בהצעתו את אורך הכבל הסטנדרטי עבור  מה אורך הכבל הנדרש לכל גודל של גנרטור?
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 - 2טבלה מספר 

 גנרטורים

ללוח  לכל אירוע יינתנו הנחיות מטעם נציג המכון ו/או מי מטעמו בנוגע מה הן היציאות הנדרשות בכל לוח עבור כל גודל של גנרטור?
, בהצעתו יציין את היציאות הנכללות בלוח החשמל של כל גודל החשמל הנדרש

 גנרטור מוצע.
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 – 8טבלה מספר 
 מפרטי תאורה

 בנוגע לדרישותלכל אירוע יינתנו הנחיות מטעם נציג המכון ו/או מי מטעמו  מה הן מידות הטראס ועמודי התאורה בכל מפרט תאורה?
המציע יגיש הצעתו  התאורה בהתאם לאולם/שטח בו יתקיים האירוע,

, עמודה 8טבלה מספר  21בהתאם לדרישות שמופיעות בתיאור המפרט בסעיף 
 . ויציין בהצעתו מה המידות שהציע 3
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 – 9טבלה מספר 
 רכיבי תאורה

מספר פריטים ברשימת רכיבי התאורה אינם ברורים והמציע מעוניין 
למוצר בקטגוריה של הפריט, על לקבל מפרט טכני של הפריט, או דוגמה 

מנת שיוכל לתמחר את הפריט אליו התכוון המכון. הפריטים שאינם 
 ברורים למציע הנם:

 K1 LEDפנס  - 9.03פריט  .1

 K0.5 LEDפנס  - 9.04פריט  .2

 (WRGBקרניים ) 24פנס כיפה  - 9.07פריט  .3

 פנס ממוחשב - 9.10פריט  .4

 כדור פנסים ממוחשב - 9.11פריט  .5

 HD-687ותח קרניים ת - 9.12פריט  .6

 מבוטל .  - LED -K1פנס  - 9.03.פריט 1

 מבוטל. - LED -K0.5פנס  - 9.04פריט .2

קרניים  24 –פנס תומס לד  -(WRGBקרניים ) 24פנס כיפה  - 9.0.7פריט  .3
 בצבעי לבן, אדום, ירוק וכחול.

 מבוטל.- פנס ממוחשב - 9.10פריט . 4
יא לפנס אפקטים כוונת המכון ה –כדור פנסים ממוחשב  - 9.11פריט . 5

 בצורת כדור.

קרני לד  256פנס אפקטים בעל  – HD-687תותח קרניים   - 9.12פריט . 6
המציע רשאי להגיש בהצעתו מחיר עבור תותח קרניים שווה בכל הצבעים. 



  

 

 נדרש לדעת גודל ועוצמה -תותח לייזר  - 9.15פריט  .7
 נדרש לדעת סוג, גודל ועוצמה -פנס ספוט  - 9.16פריט  .8

 ערך לתיאור המוצג לעיל.
 פנס אפקטים לייזר בעל שני צבעים. -תותח לייזר  - 9.15פריט .7

, בהצעתו  90w:  עוצמה: לד מובינג לייט סוג  –פנס ספוט  – 9.16פריט . 8
 יציין המציע את גודל פנס הספוט.

 למכרז 1.3סעיף   .6
 למכרז 9.3סעיף 
 למכרז 16.4סעיף 
 למכרז 19.3סעיף 

 

 במכרז מציין כי ייבחרו "עד שלושה זוכים בכל סל במכרז". 1.3סעיף 
במכרז מציין כי "בכוונת המכון להתקשר בהסכמי מסגרת עם  9.3סעיף 

 מציעים זוכים בכל סל". 2עד 
במכרז מציין כי "שתי ההצעות אשר הציון המשוקלל שלהם  16.4סעיף 

 ה הגבוה ביותר בכל סל, יבחרו כהצעות הזוכות לאותו סל".יהי
במכרז, נוגע בהליך ההתמחרות ומדבר על התמחרות בין  19.2סעיף 

 שלושת המציעים במקומות הראשונים בכל סל.
אני מוצאים כי קיימת סתירה בין הסעיפים ומבקשים הבהרה מצד המכון 

 כמה מציעים יבחרו בכל סל?

 לכל סל. מציעים 3עד בכוונת המכון להתקשר בהסכם מסגרת עם 
 בהתאם לכך יבוצעו התיקונים הבאים במסמכי המכרז :

  מיבכוונת המכון להתקשר בהסכ" למכרז יעודכן לנוסח הבא :  9.3סעיף 
 , לפי שיקול דעתו הבלעדי, אשר בכל סל מציעים זוכים 3עם עד  מסגרת

 בתחום השירותים הנדרשים.יכללו במאגר ספקי המסגרת 
 

 פחות, ועל פי  או הצעותשלוש למכרז יעודכן לנוסח הבא : "  16.4סעיף 
 יבחרואשר הציון המשוקלל שלהם יהיה הגבוה ביותר בכל סל,  שיקול דעת המכון

  מסמכי הוראות פי על המכון לסמכויות בכפוף, סל לאותו הזוכות כהצעות
  .ההזמנה

 למכרז  1.5סעיף   .7
 20.2.2סעיף

 למכרז.

 2018-ו 2017אנו מבקשים הבהרה האם היקפיי ההתקשרות שצוינו בשנים 

 הינם לגבי כלל הסלים יחד או נוגעים לכל סל וסל או סל ספציפי?

למכרז, הינם  20.2.2ו 1.5בסעיפים שצוינו  2018-ו 2017בשנים היקפי ההתקשרות 
 י.עבור כלל הסלים נשוא מכרז זה ולא עבור סל ספציפ

הנתונים האמורים מובאים לצרכי מידע כללי בלבד, שאין בו כדי -הבהרה 
 להטיל על המכון חבות מסוג כלשהו.

 20.4.2סעיף   .8
 למכרז
 להסכם 3.7סעיף 

על ידי הספק "למתקנים כפי  להסכם דורש כי הטובין יסופקו 3.7סעיף 

האספקה למכרז קובע כי "מקום  20.4.2בנוסף, סעיף  לו המכון". שיורה

יהיה לשטחי מכון וינגייט או לכל מקום אחר אשר המכון יגדיר", כאשר 

הסיפא של פיסקה זו הופכת את מקום אספקת השירות ללא מוגדרת 

ולמעשה מאפשרת למכון לדרוש לספק לו את השירות בכל מקום שידרוש, 

נבקשכם להבהיר את  השפיע על כדאיות המכרז ותימחורו.מה שעשוי ל

נים הנכללים תחת הסכם זה ומקום אספקת השירותים ו/או מיקום המתק

 הציוד.

בלבד ועל כן יבוצעו התיקונים הבאים במסמכי  לשטחי המכוןמקום האספקה יהיה 
 המכרז.

  מכון לשטחי יהיה האספקה מקוםלמכרז יעודכן לנוסח הבא :  20.4.2סעיף 
 בלבד. וינגייט

 

 , מכון וינגייט בכבוד רב


