
 

  

    
 2020 בפברואר 03

 
 אור קולי בניין מדעיםמכרז במסגרת שאלות הבהרה  הנדון:

       
 תשובת המכללה שאלה / הבהרה מס"ד

1. 1 
מה עושים לגבי תשתיות מולטימדיה שלא 

 קיימות ?

המכללה מתחייבת לספק את התשתית 

)צנרת( הנדרשת לביצוע פרויקט 

המולטימדיה בבניין מדעים החדש 

בשלמותו. יחד עם זאת, ייתכנו השלמות 

תשתית שהספק הנבחר יידרש לבצע בכדי 

להתאים את התשתית הקיימת לציוד 

 שיסופק על ידו.

2. 2 
האם אפשר לקבל תוכניות קבלן לתשתיות 

 מולטימדיה ?
 התשובה שלילית

3. 3 

בסעיף של מסכי הקרנה יש דרישה למסכי 

 DRAPERאו של  DA-LITEהקרנה של 

האם ניתן לתת מסכי הקרנה של חברת 

ADEO ? תוצרת איטליה שזה שווה ערך 

בכל מקרה של בקשה לאישור ציוד יש 

להגיש מפרט לאישור כמקובל במסגרת 

 הליך אישור ציוד לאחר זכיה

4. 4 

( לא מצאתי AMP4)-( וAMP3) 3.2.4בסעיף 

במפרט הטכני אפיון עבור המגבר רק שמות 

 היצרנים אפשר בבקשה להעביר מפרט ?

AMP3 מגבר כיתה( ו(- AMP4  מגבר(

 RCFאו   Samsonאודיטוריום( שניהם של 

ובהתאם להספק של הרמקולים שיציע 

המגברים , המציע, המפרט של הרמקולים

 לצרכים בשטח. תואםחייב להיות 

5. 5 
איך יהיה ניתן לתלות מקרנים בכיתות עם 

 תקרת פח ?

הדרישה לתליית מקרנים בכיתות עם תקרת 

 פח מבוטלת.

6. 6 

מקרן לכיתה  3.3.5במפרט הטכני סעיף 

האם יש  ANSI 4000רגילה נדרש מקרן 

 ? ANSI 3800אפשרות לתת מקרן עם 

 התשובה שלילית.

 .יש לפעול לפי המפרט

 ? 1אודיטוריום אפשר לקבל תרשים עבור  7 .7
 התשובה שלילית.

 במכרז. זוכההתוכניות יסופקו לקבלן 

8. 8 
האם יש אפשרות לתת רמקולים של חברת 

 ?קרמר? רמקולים פסיביים ומוגברים

בכל מקרה של בקשה לאישור ציוד יש 

להגיש מפרט לאישור כמקובל במסגרת 

 במכרז. הליך אישור ציוד לאחר זכיה
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9. 9 

-AFMחדש דגם  DSPיצא לחברת קרמר 

20DSP האם אפשר לתת את הדגם הזה .

 לאודיטוריום.

בכל מקרה של בקשה לאישור ציוד יש 

להגיש מפרט לאישור ציוד כמקובל במסגרת 

 במכרז. הליך אישור ציוד לאחר זכיה

10. 1

0 

במכרז הדרישה  1SPLבמפרט הטכני במוצר 

שתי  HDMIכניסות  2לממתג אוטומטי עם 

ופירוק אודיו האם אפשר  HDMIיציאות 

לקבל דוגמא למוצר קיים? אם לא זה אומר 

שצריכים לשים ממתג אוטומטי ואחריו 

 מפצל. האם אתם מאשרים פתרון זה?

ואישור ציוד  SOWבמסגרת הליך  קייבד

 במכרז. לאחר זכיה

11. 1

1 

לגבי המסך טאצ' לשליטה מצוין הדרישה 

של חברת קרמר ולא צוין  KT-107לדוגמא 

 הבקר

240-SL  שהמסך טאצ' לא יכול לעבוד

בלעדיו. האם להכניס את הבקר לסעיף של 

 המסך שליטה.

יש לכלול בתמחור את כלל האביזרים / 

 ציוד עזר הנדרש להפעלה.

 לתוספות בגין הנ"ל.לא יתקבלו דרישות 

12. 1

2 

בהמשך לסיור הקבלנים שנערך נמצא 

שמרבית תשתיות המולטימדיה אינן 

ממוקמות כנדרש וחלקן אינן בנמצא. אנו 

מבקשים שקבלן התשתיות יבצע התאמות 

ותיקונים על חשבון המזמין ועל פי הנחיית 

קבלן המולטימדיה הזוכה. ימי העיכוב 

במסירת התשתיות יקוזזו בהתאמה ממועד 

 .פרויקטהלמסירת  תההתחייבו

התאמות תשתית למערכת מולטימדיה 

 יבוצעו בהנחיית המכללה ומי מטעמה בלבד.

 

קט נדרש ונקבע ע"י המכללה ובר לו"ז הפרוי

 סמכא מטעמה בלבד.

13. 1

4 

בסיור הקבלנים נאמר שהמכללה אחראית 

על אשורי קונסטרוקטור מורשה על כלל ציוד 

 מולטימדיה בתליה.ה

 במכרז. 21בעמוד  2.1נבקש לתקן סעיף 

באחריות הקבלן הזוכה לספק אישורי 

ע"י נציגי  ששיידרקונסטרוקטור ככל 

המכללה ולכל התקנה שנציגי המכללה יראו 

 לכך.לנכון כנדרשים 

 הסעיף יוותר בעינו.

14. 1

5 

עבודות תשתיות החשמל באחריות המזמין , 

 , נבקש את תיקונכם.18עמוד  2.1.4סעיף 

מוזכרות המילים "תשתיות חשמל" אינן 

 בסעיף אלא "הקשורות להתקנת הציוד".

 .הבקשה אינה מאושרת

15. 1

6 

בסיור הקבלנים נמצא שבאודיטוריום 

התיקרה והתשתיות הקיימות אינן תומכות 

בתלית מקרן מהתיקרה. נבקש לתקן למקרן 

 צמוד קיר.

 ציוד באחריות המכללה בלבד. אפיון

 הבקשה אינה מאושרת
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16. 1

7 

הנוגע לאחריות ( בכל 19)עמוד  1.5סעיף 

הספק אנו מבקשים להוסיף את הסעיף 

הבא: "למען הסר ספק מוסכם כי הספק לא 

יישא באחריות לאובדן, הפסד או נזקים, 

אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה או כוח 

עליון או מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי 

המכללה או מי מטעמה בניגוד להנחיותיו 

 המפורשות של הספק."

 מאושרלא 

17. 1

8 

 3.15סעיף  – הצהרות והתחייבויות הספק

(: לאחר המילים: "את 50להסכם )עמוד 

האחריות" נבקש להוסיף: "על פי דין". כמו 

כן, לאחר המילים: "בכל הנוגע להוצאות" 

נבקש להוסיף: "סבירות". בנוסף, בסיפא של 

הסעיף נבקש להוסיף: "והכל בכפוף למתן 

קובע את פסק דין שלא עוכב ביצועו ה

 אחריות הספק לנזק".

 לא מאושר

18. 1

9 

a.  (: לאחר 52להסכם )עמוד  6.1סעיף

המילים יהא אחראי" נבקש להוסיף: "על 

 פי דין".

b.  (: נבקש 52להסכם )עמוד  6.2סעיף

להחליף את המילה: "המלאה" במילים: 

 "על פי דין".

c.  (: נבקש 52להסכם )עמוד  6.3סעיף

להחליף את המילים: "מיד עם דרישה 

ראשונה" במילים: "בכפוף למתן פסק דין 

שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריות 

הספק לנזק". כמו כן, לאחר המילים: 

"וכן שכ"ט עו"ד" נבקש להוסיף: 

 "סבירים".

 לא מאושר

19. 2

0 

(: נבקש להחליף 52להסכם )עמוד  6.4סעיף 

את המילים: "באופן מיידי" במילים: "תוך 

 זמן סביר".

 

 לא מאושר
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20. 2

1 

להסכם בנוסח  6.5נבקש להוסיף את סעיף 

להלן: "במקרה שתקום חבות כספית מצד 

הספק, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב 

הספק על סך התמורה המשולמת לספק 

במסגרת חוזה )מכרז( זה למקרה ולתקופה. 

פיצוי כאמור ישולם לאחר קבלת החלטה של 

ערכאה שיפוטית לאחריות הספק לנזק. 

י סעיף זה הינו סעיף יסודי בחוזה מובהר כ

 זה."

 לא מאושר

21. 2

2 

להסכם בנוסח  6.6נבקש להוסיף את סעיף 

להלן: "למען הסר ספק מוסכם כי הספק לא 

יישא באחריות לאובדן, הפסד או נזקים, אשר 

עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה או כוח עליון 

או פגעי טבע, לרבות שיטפונות, פגיעה בקווי 

מטיפול לא נכון אשר בוצע על  מתח וכיו"ב או

ידי המכללה או מי מטעמה בניגוד להנחיותיו 

 המפורשות של הספק."

 לא מאושר

22. 2

3 

(: נבקש להוסיף 56להסכם )עמוד  12.1סעיף 

לאחר המילים: "על פיהן לאחר" את המילים: 

 ."G1"למעט לחברות בקבוצת 

 לא מאושר

23. 2

4 

(: נבקש להחליף 56להסכם )עמוד  12.4סעיף 

ת המילים: "ללא צורך במתן הודעה א

מוקדמת" במילים: "בכפוף למתן הודעה 

ימים מראש לספק ואם הספק לא  14בכתב 

 תיקן את הנדרש בימים אלה."

 לא מאושר

24. 2

5 

כתוב כי נדרש  4 עמ' 2.1.6בתנאי סף סעיף 

 .מליון 5-פחות ממחזור כספי שאינו 

כתוב כי היקף  –אישור רו"ח -נספח י'בנוסח 

איזה  – מליון. 3-פחות מהמחזור הכספי לא 

 הוא הקובע.

 

 

 הגבוה מבניהם 
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25. 2

6 

נוסח אישור יצרן בענין " –האם נספח יא 

נותן מענה לתנאי סף  –נציג מורשה" 

2.1.7,2.1.2 ,2.1.8 ? 

יש לספק את כל האישורים הנדרשים כמצוין 

 במסמכי המכרז וכלשונם.

26. 2

7

. 

 'Xנספח  -נספח הביטוח 

לאחר המילים "תקופה נוספת  - 1סעיף  .1

שנים"  7של" נבקש למחוק את המילים "

 שנים". 3ולהחליפם במילים "

 - 2סעיף  .2

a.  נבקש למחוק את המילים "לפני מועד

 תחילת השירותים".

b.  לאחר המילים "תום תקופת ביטוחי

המבוטח" נבקש שיתווספו המילים 

 "ולדרישת מבקש האישור".

c.  נבקש לתקן את ההפניה ל -בסיפא-

 ".1"סעיף 

 - 3סעיף  .3

a.  נבקש למחוק את המילה  - 3שורה

"מיד" ולהחליפה במילים "תוך זמן 

 סביר".

b.  נבקש שיתווספו המילים  -בסיפא

 "למעט במקרים של ניגוד עניינים".

 - 5סעיף  .4

a.  נבקש למחוק את המילים  - 9שורה

"ו/או כלפי מי מטעם מבקש 

 האישור".

b.  נבקש למחוק את המילים  -בסיפא

"יורחב שם המבוטח לכלול את" 

ולהחליפם במילים "יתווספו הרחבי 

 שיפוי לטובת".

 - 6סעיף  .5

a.  נבקש למחוק את המילים "עלול

 להיגרם" במילה "נגרם".

b.  "לאחר המילים "לרכוש כלשהו

נבקש שיתווספו המילים "שבבעלות 

 לא מאושר
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 המבוטח או".

c.  נבקש למחוק את המילים "ו/או על

 מטעם". ידי מי

 - 7סעיף  .6

a.  נבקש להחליף את המילים ""גב אל

גב" לדרישות הביטוח על פי סעיף 

זה" במילים "בהתאם לאופי והיקף 

 ההתקשרות עימם".

b.  "לאחר המילים "באחריות לשפות

נבקש למחוק את המילים "ו/או 

 לפצות".

c.  נבקש למחוק החל  - 4פסקה

מהמילים "מובהר כי המבוטח יהיה 

....דרישתו אחראי באופן מלא 

 הראשונה בכתב".

d.  נבקש להחליף  - 3שורה  - 5פסקה

 את המילה "הסכם" במילה "נספח".

 -צד שלישי  -  8.1סעיף  .7

a.  נבקש למחוק את המילים "סייג

אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי 

לאור הבקשה לערוך ביטוח  -גוף" 

 אחריות מקצועית.

b.  צד  -לאחר המילים "ביטוח רכב מנועי

)רכוש( עד לסך" נבקש להחליף שלישי 

₪  1,000,000את גבול האחריות של 

 ₪. 400,000בגבול אחריות של 

c.  נבקש למחוק את המילים "שעלולה

להיות מוטלת" ולהחליפה במילה 

 "שתוטל".

d.  נבקש למחוק את המילים "ו/או

 הבאים מטעם המבוטח".

נבקש למחוק את  -מעבידים  - 8.2סעיף  .8

ולהחליפה המילים "העלולה להיגרם" 

 במילה "שתיגרם".
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 תשובת המכללה שאלה / הבהרה מס"ד

 -מקצועית  - 8.3סעיף  .9

a.  נבקש למחוק את המילים "שעלולה

להיות מוטלת" ולהחליפם במילים 

 "שתוטל".

b.  לאחר המילים "אבדן מסמכים" נבקש

שיתווספו המילים "עד לסך של 

75,000 ."$ 

c. 12-נבקש להחליף את תקופת הגילוי מ 

 .6-ל

 -מוצר  - 8.4סעיף  .10

a. ים "שיוצרו נבקש למחוק את המיל

 ו/או".

b.  נבקש למחוק את המילים "שעלולה

להיות מוטלת" ולהחליפם במילה 

 "שתוטל".

c.  "לאחר המילים "הקשור במוצרים

נבקש שיתווספו המילים "שבאחריות 

 המבוטח".

d.  נבקש למחוק את המילים "עקב

השירותים" ולהחליפם במילים "עקב 

 המוצרים שבגינם אחראי המבוטח".

 -ביטוח כלי רכב  - 8.5סעיף  .11

a.  "לאחר המילים "שימוש בכלי רכב

נבקש שיתווספו המילים "שבבעלות 

 ".-של המבוטח ו

b.  נבקש שימחקו המילים "ו/או מי

 מטעם המבוטח".

c. נבקש להוריד את גבול האחריות מ-

 ₪". 400,000-ל₪  600,000

נבקש למחוק את המילים  - 9.4סעיף  .12

" ולהחליפה במילים 2013"מהדורה 

 ".2010רה "מהדו

נבקש למחוק את המילים  - 9.5סעיף  .13

 "וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור".
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 תשובת המכללה שאלה / הבהרה מס"ד

נבקש שיתווספו  -בסיפא  - 9.6סעיף  .14

המילים "בגין הביטוחים המפורטים 

 לעיל".

נבקש שיתווספו  -בסיפא  - 10סעיף  .15

המילים "על אף האמור, אי המצאת 

אישור עריכת הביטוח כאמור לעיל, לא 

 14ית, אלא אם חלפו תהווה הפרה יסוד

יום ממועד בקשת מבקש האישור בכתב 

להמצאת אישור עריכת הביטוח 

 כאמור".
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