
 

 

 2018 בדצמבר 13תאריך: 

 לכבוד

 20186/משתתפי מכרז 

 

 ג.א.נ., 

 1קובץ שאלות, תשובות והבהרות מס'  הנדון: 

 להספקה, התקנה, שירות ותחזוקה של  2018/6מכרז מס' 

 יפו-אביב תלשיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד ב פרויקטמסכי תוצאות במסגרת 

 (."המכרז"למכרז שבנדון )להלן:  1שאלות, תשובות והבהרות מס' מצ"ב קובץ  .1

בתחתית עמוד  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום .2

 .זה

 בכבוד רב,                                                                                                                  

 עידו שמיר, מנכ"ל                                                                                                            

 

 

 הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ אל:

 , קומה שנייה2מס' תל אביב, קריית עתידים, בניין 

 

 .עמודים 4 - במלואו הנני מאשר קבלת המסמך

 הנני מסכים לכל האמור במסמך זה.

זה, הבנתי את  מכתב הבהרהעל נספחיהם וצרופותיהם, לרבות  ,קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז
בהם והצעתי  תוכנם, משמעותם והשלכותיהם, והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע

 המכרז, לרבות האמור במכתב הבהרה זה.סמכי כוללת התחשבות בכל מ

 

 ____________________    שם המציע:

 

 ____________________  חתימה וחותמת של המציע:

 

 ____________________  :שם/שמות החותם/החותמים
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 :1מס' הבהרה 

 מהו סוג מקור הווידיאו הנדרש להצגת השידור החי?

 :תשובה

  .HD-SDIוידאו מגיע מניידות השידור בתצורת ומקור ה

 .המיוחד למפרט 11.2.2כניסות כמפורט בסעיף  3לפחות  ותנדרש

 

 :2' מסהבהרה 

 בודד בכל מסך בנפרד?האם המסכים מיועדים להציג תוכן משוכפל או תוכן 

  :תשובה

 .בכל מסךשונה המערכת תאפשר להציג תוכן 

 

 :3 'מסהבהרה 

 .(18.04.19האם זהה לתוקף ערבות ההצעה )ו ,מהו תוקף ההצעה המבוקש - 1ספח מס' נ

  :תשובה

 .18.4.2019הינו עד ליום ההצעה  תוקףלמכרז,  5כאמור בסעיף 

 .18.6.2019ניתן להארכה עד ליום , תוקף ההצעה לפי דרישת הרשות

 

 :4מס' הבהרה 

 .לביטול דרישה זו . נודההקבלןבאחריות הינו נזק בזדון גם מהסעיף ניתן להבין כי  - 24.22, סעיף 50עמוד 

  :תשובה

גם נזק  , ובמסגרת זמני התיקון שהוגדרו,, הספק אחראי לתקןפרק המוקדמותל 22.4-22.5פים כאמור בסעי

לתשלום בגין מחיר החלפת כאי ז יהיה -)כהגדרת המונח שם( "ליקוי חורג" בזדון המהווה  בזדון, ואולם בגין נזק

 הרכיב הפגום, בהתאם ובכפוף לאמור שם.  

 

 :5מס' הבהרה 

ממליצים  ".מ"ר 75-"כחלף הניסוח  ,מבקשים לקבל את המידות המדויקות של המסך - 1.1, סעיף 52עמוד 

 להגדיר גודל מינימלי.

  :תשובה

 .מ"ר נטו שטח תצוגה של מסך 72הינו  ,כפי שמופיע בטיוטת התכניות ,המינימום הנדרש
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 :6מס' הבהרה 

 ?ביצוע או תכנון בלבד וביצוע של המזמין-האם מדובר בתכנוןמבקשים לקבל הבהרה  - 3.2סעיף , 52עמוד 

  :תשובה

וכן לספק ולהתקין את כל הצנרת, תעלות,  ,התכנון והביצוע של כל תוואי הצנרתבאחריות הספק לבצע את 

ללוח החשמל  נהע"י המזמי תחשמל שניתנהכבילת חשמל, כבילת תקשורת, ככל שנדרש, מנקודת ההזנה של 

 ליד המסך. נהוכן מנקודת ההזנה של הסיב האופטי שניתנת ע"י המזמי ,שימוקם ליד המסך

 להלן. 13ראו גם הבהרה מס' 

 

 :7מס' הבהרה 

לתכולת מבקשים לקבל הבהרה בעניין שכן נראה כי סעיפים אלו אינם רלוונטיים  - 9.4 - 9.1, סעיפים 82עמוד 

 העבודה של קבלן מסכי התוצאות. 

  :תשובה

 יצרן תכנון להכין הקבלןיידרש המצורפות למכרז בסטטוס לביצוע, על בסיסן  התוכניותיימסרו הזוכה  לקבלן

 .הרשות לאישור וולהגיש ,לקונסטרוקציה והן למסכים הן

 

 :8מס' הבהרה 

שכן העבודה מבוצעת במתחם  ,מבקשים לקבל הבהרה מדוע נדרשים רישיונות מהרשויות - 13, סעיף 84עמוד 

 סגור של האצטדיון שאינו בשטח ציבורי. 

  :תשובה

  .המסכים להקמת בנייה היתר קיים

והרישיונות הנדרשים לפי כל דין לצורך הקבלן יהיה להציג את כל האישורים  עללמעט היתר הבנייה כאמור, 

  .'וכובטיחות בעבודה  אישורי, תחתיו שיעבדו הקבלנים של והסיווגיםביצוע עבודתו, לרבות האישורים 

 

 :9מס' הבהרה 

סוגי עבודות שאינן רלוונטיות לאופי העבודה  יםמבקשים לקבל הבהרה מדוע מופיע - 19.6, סעיף 91עמוד 

 ?קיטורכמו מדחסים, קולטים, דודי  ,המבוצעת במסגרת פרויקט זה

  :תשובה

 הדרושיםאישורים הבודק מוסמך וקבלת על ידי הקבלן לדאוג לבדיקה  חובתלפיה כללית  דרישהמדובר ב

 .עבודתו לצורך משתמש הוא בוציוד הבמועדים הקבועים בחוק עבור 

 

 :10מס' הבהרה 

רק לכאורה היות והאצטדיון פעיל  ,24/7מבקשים לבחון שינוי תנאי המענה הטלפוני של  - 24.13, סעיף 94עמוד 

 בחלק משעות היום.

  :תשובה

 .שעות הערב המאוחרותלהיות גם ב הפעילות האצטדיון עשויהבקשה נדחית, בין היתר מאחר ש
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 :11מס' הבהרה 

 תוכנת ניהול משחק:

 ניהול זמן משחק מנוהל באותה מערכת, או נדרשת "עמדת שופט" לניהול זמן ותוצאות על המגרש?האם  -

מחליף  LIVE FEEDבתוך אזור )אזור מוקטן ומעל התוצאות( או תוכן  LIVE FEEDהאם נדרש להציג תוכן  -

 ?לגמרי את תוכנת התוצאות

  :תשובה

 עמדת מפעיל לניהול מערכת המשחק.נדרשת  -

 על המסכים לא תפריע להצגת נתוני לוח התוצאות של המשחק.  LIVEב  משחקהקרנת ה -

 

 :12מס' הבהרה 

 רוקציתקונסט לעגון את הקבלן נדרש הטריבונות ומסבכי הפשייה בהם  ,קורותהתכניות את מבקשים לקבל 

 המסכים.

שאלות  -כאמור תינתן האפשרות לשאול שאלות ספציפיות לאחר קבלת תכנית הקורות והטריבונות וכמו כן, כי 

 אדריכליות.   /הנדסיות 

  :תשובה

 .המכרזצורפו למסמכי הרלוונטיות  התוכניות

 נדחית. -אלה תוכניות הבקשה להארכת מועד להעברת שאלות ביחס ל

 

 :13מס' הבהרה 

 מבקשים לקבל פירוט של תוואי החשמל ותכנון החשמל הקיים. 

  :תשובה

ביצוע של התכנון וה. המזמינהע"י  ובוצעיהתכנון והביצוע של הזנת החשמל עד ללוח החשמל שבסמוך למסך 

  .קבלןע"י ה ובוצעי -ותוואי הצנרת מהלוח אל המסך  ,יד המסךהמסך שיותקן ל שללוח החשמל 

 

 :14מס' הבהרה 

 .4.12.2018שהתקיים ביום פרוטוקול כנס קבלנים  'א כנספחמצ"ב 


