תשובות הבהרה  -למכרז פומבי 47/2018
השלמת שיפוץ אולם מופעים ,במה ומערכות במה
30.1.19

1.

שאלה/הבהרה
במכרז אופיינו  4חברות של מערכות סאונד
( ) ADAMSON , LACOUSTICS , NEXO , d&bרצינו לדעת האם
אפשר להציע אופציה נוספת מערכת של חברת electro
 voiceגרמניה שכן הציוד של חברה זאת שווה ערך למותגים
שהוזכרו בתחילה ועומד בנתונים.

הערות
לא מאושר

2.

האם הרמקולים צריכים לעבוד במצב ? FULL RANGE / BIAMP

הרמקולים(בהקבלה למגבר +
פרוססור) יעבדו לפי המלצות
היצרן למצב עבודה בתנאים
אידיאלים.

3.

סידרת הרמקולים של  LACOUSTICSשניתנה כאופציה אינה שוות ערך
לסדרות המאופיינות של חברות אחרות (יקרה יותר ) השאלה האם
אנו יכולים להציעה את סידרת  ARCS-WIFOשל  LACOUSTICSשכן
זאת הסדרה המקבילה ברמה לחלופות שניתנו .

לא מאושר

סימוכין
עמוד  4סעיף /11א2/
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עמוד  – 11תשלומים
– סעיף 16

שאלה/הבהרה
כתוב שהתמורה המבוקשת תכלול
מע"מ – האם בדפי התמחור המצורפים
בסוף המפרט הטכני ,יש לכתוב מחירים
הכוללים מע"מ ?
האם מחויבות העירייה בנוגע למועד
המקסימלי לקבלת תשלום הינו בין 10
ימי עסקים עד לא יאוחר מ שוטף +
 150יום,
או שהסעיף משקף תלות בהעברת
כספים מגורם שלישי ,אשר אם לא
יעביר כספים העירייה לא מחויבת
למסגרת של בין  10ימים ל שוטף +
 150יום ?
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עמוד  – 17ביטוח –
סעיף 65

כתוב "ביטוח עבודות קבלניות הקמה"
– אנו יבואנים ותיקים בישראל ,
המייבאים מספקים ומתקינים מערכות
במה שונות לאורך שנים רבות בישראל,
לפי כך הביטוח שלנו הינו ביטוח בעבור
ייבוא ,שיווק ,התקנת מערכות הגברה,
תאורה ומערכות מולטימדיה".
איננו קבלני בניין ולפי כך בפרויקטים לא
נדרש מאתנו ביטוח של קבלני בניין.
האם ביטוח לפי ייבוא ,שיווק ,התקנת
מערכות הגברה ,תאורה ומערכות
מולטימדיה" מספק ?

במסמכי מכרז נמצא טופס
אישור קיום ביטוחים אשר
נערך ע"י יועץ ביטוחים של
המזמין .הזוכה במכרז יצטרך
לספק מסמך זה חתום ע"י
חברה ביטוח שלו וללא
שינויים .זוכה במכרז  -הינו
קבלן ראשי והוא אחראי על
כל הפרויקט! ובין היתר על
בטיחות עובדי שטח.

4

מפרט טכני וכתב
כמויות – עמוד 28

מפרט טכני למסך לדים אינו קריא
ולפיכך לא מובן ואינו ניתן לתמחור.
אבקש לקבל מפרט ברור וקריא.

מצ"ב מטה

5

מפרט טכני וכתב
כמויות – עמוד 42

טעות סופר:
מערכת הקרנה עם מיתקן הרמה – יש
 3מהנדסים לפי המפרט:
לתמחר  4מהנדסים – באילו סוגי
מהנדסים מדובר בהיבטים של תמחור ? קונס ,מיתני הרמה ,חשמל

6

מפרט טכני וכתב
כמויות – עמוד 42

7

מפרט טכני וכתב
כמויות – עמוד –43
מערכות תאורת במה
 בהתאם לנ"ל אבקש דחייה במועד הגשת המכרז

1

8

הערות
בסוף המכרז יש דף למילוי
רשום ללא מע”מ

העירייה תעביר תשלום לכל
המאוחר תוך שוטף 150 +יום,
גם אם לא יתקבל תשלום
מגורם מממן.

מערכת הקרנה עם מיתקן הרמה –
בנוגע למפענח כתוב בכמות  – 0מדוע
?

 0ז"א לא לתמחור

כתוב פיגום – כמות / 0סולם ג – כמות
 – 0מדוע ?

 0ז"א לא לתמחור
לא מאושרת הבקשה

