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מס' 
 סידורי

מספר 
הסעיף 
 במכרז

 התשובה השאלה/בקשת ההבהרה

מפרט  .1
 .טכני

 המהנדס התאורה בחבר
, AGIאינו עובד עם תוכנת 

או  DIALUX האם השאלה
RELUX ?קבילים 

הם מוכנים להתחייב 
 לתוצאות החישוב.

לא. לא יהיה שינוי במכרז בעניין 
 זה.

הסכם  .2
)נספח ח' 

 .למכרז(

ישנה להסכם  41בעמוד 
דרישה לערבות אישית. אנו 
לא נותנים ערבויות 

כיצד ניתן  אישיות.
 לפתור/להתגבר על הנ"ל?

המכרז.   לא יהיה שינוי במסמכי
האמור בהסכם מחייב את הזוכה 

 במכרז כאמור שם.

מפרט  .3
 .טכני

קיימים פערים מהותיים 
בין הגופים המאופיינים 

ותקנים במתקן הספורט ומ
ידיכם -שהופנינו עללדוגמא 

 לבין המכרז הזה. 
ההבדלים מעלים שאלות 
רבות כיוון שבמפרט הטכני 
נדרש גוף העולה ביכולות 

   א.לדוגמעל הגופים 

המתקן אשר הציעה היועצת 
לבקר  יור הקבלניםהמקצועית בס

התרשמות לצורך  לדוגמא בו, הוא
אין בגופים  ,מההארה בלבד

המותקנים בו כדי להשליך על 
לגרוע הדרישות במכרז זה ו/או כדי 

הדרישות במפרט הטכני  .מהן
 במכרז באינן עומדות.

 4סעיף  .4
למסמך 

תשובות 
לשאלות 
הבהרה 

מיום 
27.4.2017. 

, הינה 4התשובה לסעיף 
בעייתית בהתייחס 

 המפרט הטכנילדרישות 
ומקשה על הגשת גוף 

 תאורה שווה ערך.
 
 

מאפשרת להגיש  4התשובה בסעיף 
תכנון מבוסס על גופים בהספקים 

כל  שונים מהדוגמה שניתנה במכרז
המפרט עוד עומדים בדרישות 

 מכרז. הטכני ב

 6סעיף  .5
למסמך 

תשובות 
ות לשאל

הבהרה 
מיום 

27.4.2017. 

תנה תשובה ילא נ 6בסעיף 
הניתן להסיק ממנה מדד 
שוויוני להשוואה בין 

  הגופים.

)סעיף  בהתאם לדרישות המכרז
גופי תאורה יעילים  למכרז( 31.4.1

יותר יזכו בניקוד גבוה יותר. 
פי המסמכים -היעילות תיבדק על

 ממעבדה מוסמכת, כנדרש במכרז.
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 6סעיף  .6
 להסכם.

התייחסות או  נהלא נית
מענה לעניין המהותי ביותר 
במכרז זה שהוא זמן 

מהכרות עמוקה  ההספקה.
עם השוק הגבוה של גופי 

אין הרבה, אם  -תאורת לד 
בכלל, חברות מקצועיות 
שגופים העונים למאופיין 
במכרז זה לא מיוצרים לפי 
פרויקט  ויושבים אצלה על 

 המדף. בטח לא בישראל.
עוד לפני זמן חישוב זה 

  ההספקה ומשלוח לישראל.
 

 לא יהיה שינוי במועדי המכרז.
ם הינגופי התאורה הנדרשים במכרז 

להארת   סטנדרטייםמדף  מוצרי
חללים שונים )לאו דווקא אולמות 

אינם מוגדרים כייצור ספורט( ו
 מיוחד אצל היצרנים.

 

 14סעיף  .7
 -למכרז 

מועדי 
 המכרז.

קן כדי לתכנן את המת
בהיכל אנו מבקשים 
להזמין מומחה ולכן 

הארכת זמן של  מבקשים
שבועות מקבלת  4לפחות 

התכניות לאפשר לנו הגשת 
הצעת מחיר מקצועית 

 כראוי להיכל מסוג זה.

 27.4.2017כאמור בהודעה מיום 
המועד האחרון להגשת ההצעות 

בשעה  16.5.2017ליום  נדחה במכרז
  .לוח זמנים זה עומד בעינו. 12:00

מפרט  .8
 טכני.

בסיור הקבלנים ובחומר 
המכרז הספק נדרש לפרק 

 את מתקן התאורה הקיים.
אין תיאור של מהות 
העבודה, מה מפרקים כמה 
ומאיזה סוג גופי התאורה 
והמתקן הקיים, ואין 
אפשרות לנחש מה היקף 

פירוק  העבודה הנדרש.
המתקן הקיים מחייב 
העסקה של קבלן חשמל 

ובה, מורשה לעבודה בג
שגם הוא אינו יודע מה 
היקף העבודה, והסתייעות 

 בכלים לעבודה בגובה.
שאת עבודות החשמל כיוון 

יבצע קבלן נפרד שיכול 
לבצע גם את הפירוק אני 

לבטל את הנושא מבקש 
 .הזה מהמכרז

פירוט בנוגע  הבקשה נדחית.
ניתן במפרט עבודות הדרושות ל

 ניתן בסיור המציעים.הטכני והסבר 
העבודה כרוכה סר ספק, למען ה

 ישניםה תאורההגופי בפירוק 
 עבודה בגובה יעובדידי -על בהיכל

 ידי-עלופירוק הצ'וקים מהחשמל 
במכרז ובהסכם  כמפורטחשמלאי 

לפרקט  גופי התאורהוכן הורדת 
כל ופינוי הגופים מחוץ להיכל. 

גבי -מתבצעת על בגובה העבודה
 . קטווקים

 
 

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                


