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 החברה: תובמסגרת המכרז שבנדון ותשוב ות הבהרה שהתקבלולהלן שאל
 

מס' 
 סידורי

מספר 
הסעיף 
 במכרז

 התשובה השאלה/בקשת ההבהרה

1. 15.6 
 למכרז

האם ניתן להגיש הוכחות 
בחו"ל התקנה של היצרן 

ענה תחליפי לדרישות כמ
 התקנה קודמות בישראל?

לא יחול שינוי בתנאי הסף במכרז. 
הגם שזה ברור, מצאנו להדגיש כי 
הניסיון הנדרש בתנאי הסף בסעיף 

 .למכרז הוא בישראל בלבד 15.6
 

 2 פרק . 2
למפרט 
-הטכני 
מפרט 
טכני 
 כללי

תאורה הרשום שחישוב 
מקדם אחזקה יבוצע לפי 

חת , כפי שנהוג לק0.8
בטכנולוגיית לד מקדם 

האם  .0.9אחזקה של 
חישובים לפי מקדם 

 יתקבלו? 0.9אחזקה 

לא. האמור במפרט הטכני בעינו 
 עומד.

 2פרק  .3
למפרט 
-הטכני 
מפרט 
טכני 
 כללי

שתי  ותמופיעבמפרט 
דרישות: דרישה לפי 

EUROLEGUE  ודרישה לפי
EUROBASKET האם .

אחת הדרישות  חישוב לפי
ך לשלוח תספיק או שצרי

 את שתיהן?

הדרישות  שתיחובה להגיש את 
 כאמור במפרט הטכני.

 3פרק  .4
למפרט 
 -הטכני 
מפרט 

טכני של 
הרכיבים 

 והגופים

מדובר בשלושה הספקים 
 150וואט,  100שונים: 

וואט. האם  300-וואט ו
ניתן לשנות בהספקים תוך 
הנחה לעמוד ברמות 
התאורה הנדרשות וכן לא 

 לחרוג מהאנרגיה הכוללת?

 
ההספקים יהיה בהתאם לתכנון 

 .שיועבר

5. 

 3פרק 
למפרט 

, הטכני
 .22סעיף 

במידה וטרם קיבלתי 
ממכון התקנים הישראלי 
תעודת בדיקה, האם ניתן 

מכתב  ידי-ללהתחייב ע
ם להשלמת הצהרה חתו

מכון התקנים הישראלי 
ימים ממועד  30תוך 

 ההודעה על הזכייה?

כפי  המפרט הטכנילא. תנאי 
 שכתובים במכרז בעינם עומדים.

 

פי תעודות -עלתיקבע  היעילותנצילות אורית כי נכתב   .6
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 3פרק 

למפרט 
הטכני, 

 .35סעיף 
 

לפחות.  120lum/wתהיה 
לפי תכניות שהועברו אלינו 
בחישובים ישנו חלק 

אורית  מהגופים עם נצילות
.  האם חישוב 108lm/wשל 

נמוכה  תאורה עם יעילות
מהנדרש תתקבל במידה 
ועומדים ברמת תאורה 

 הנדרשת?

-בדיקה ממעבדות מוסמכות ולא על
פי מפרטים/אתר שלא תמיד 

 .מעודכנים

קובץ   . 7
DWG 

מהו גובה הקוביה 
 כולל מידות. ?והרמקולים

שרטוט שהועבר בהנתונים מצויים 
 לל המשתתפים במכרז.לכ

8 
 2סעיף 

לא לכלול בתכולת העבודה 
את פירוק מתקן התאורה 

 הנוכחי

תנאי המכרז ישארו ללא שינוי. 
כלומר על הקבלן הזוכה לפרק את 

 ג"ת הקיימים כיום בהיכל.
 
 

במכרז , החליטה החברה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות בהמשך לאמור לעיל
 , בשאר המועדים במכרז לא יחול שינוי. 12:00בשעה  16.5.2017 ליום

 
 

מכתב זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה במכרז, 
 ידי המציע. אי צירוף המסמך להצעה כאמור, עלול לפסול אותה.-כשהוא חתום על

 
 
 

 
__________________ 

 חתימת המציע                


