17.10.2018

הודעה מספר  2למציעים -מענה לשאלות הבהרה
מכרז פומבי דו שלבי מס' 18/2018
הקמת מרכז ניהול תנועה מטרופוליני ומתן שירותי תחזוקה
להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז .מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש
במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.
המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם.
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שאלה
פרק  – 6סעיף 8
נדרש במכרז להגיש דוחות
כספיים חתומים לשנת -2017
האם ניתן לתת את האישור
לדוחות הכספיים לשנים
-2014-2016או לחלופין
לרשום מחזור כספי בהתאם
למאזן בוחן
פרק  – 6סעיף 6.3
אנו מבקשים לברר בזאת
האם יש צורך לצרף בעת
ההגשה את כל התוכניות
והמפרטים המצויים באתר
תחת מכרז  ,18.2018בעת
הגשת המכרז ,ובמידה וכן,
האם ב 2-עותקים?
אנו מבקשים לקבל מידע
לגבי אלו ספקים ומאיזו
תוצרת הותקנו :מערכות
טמס ,פריצה ,בקרת כניסה
ומערכת שו"ב
אנו מבקשים בזאת לדחות
את מועד ההגשה של המכרז
מתאריך  16.10.18בכחודש
ימים לאור החגים.
סעיף 11.5
לצורך צבירת ניקוד כאמור
בסעיף  11.5האם ניתן
להסתפק באסמכתאות כגון
מכתבי המלצה ו/או חשבונות
אחרונים/סופיים עבור
הוכחת הניסיון ללא החתמת
לקוח על נספח ? 5

תשובה
אין שינוי במסמכי המכרז.

כן.
אין שינוי במסמכי המכרז

טמס תוצרת היקוויזן ,פריצה
תוצרת ריסקו ,בקרת דלתות
תוצרת ריסקו ,שו"ב תוצרת
ריסקו ,קבלן מבצע מאלרס בע"מ
מועד הגשת המכרז נדחה פעם
נוספת ליום .6.11.2018
לא יהיו דחיות נוספות.
לא .אין שינוי במסמכי המכרז.
ניתן לצרף אסמכתאות כגון
מכתבי המלצה ו/או חשבונות
אחרונים/סופיים ,וזאת בנוסף
למסמכים הנדרשים במסגרת
סעיף זה.
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פרק  3סעיף  3.7ופרק  5סעיף על אף האמור בסעיף )15( 6
להזמנה להציע הצעות המציעים
:15
אינם נדרשים לצרף להצעתם
אישור השתתפות במפגש
אישור על השתתפות במפגש
מציעים -נציגנו שהשתתפו
המציעים .אין בכך כדי לגרוע
במפגש לא קיבלו אישור
מחובת ההשתתפות במפגש
לכך .כיצד עלינו להתייחס
לכך בעת הגשת המכרז לאור המציעים כנדרש בתנאי הסף
שבסעיף  3.7להזמנה להציע
בקשתכם "אישור על
הצעות אשר עמידה בו תיבדק
השתתפות".
בהתאם לרשימת המציעים
שהשתתפו במפגש המציעים
והשמורה בידי יפה נוף
פרק  -18סעיף 3.10
א .מפרט טכני לבקר מולטימדיה
בקר
של
טכני
חסר המפרט ה
– ראה פרק  – 18סעיף .3.4
המולטימדיה .ובנוסף חסר
ב .תרשים חד קו של הפתרון יוצג
את
תרשים חד קווי המתאר
על ידי המציע כחלק בלתי
מערך תהליך הדרישות של
נפרד המוצע על ידו בשלבי
נבקשכם
מערכת התצוגה.
ההגשה.
להעביר מידע זה.
על המציע לתת פתרון למערכת
פרק  -18סעיף 3.20
קיר הווידיאו מבוסס בקר
פרוססור וידאו .מתואר
ובמידת הצורך ,רשאי להציע
בכתב הכמויות" כמפורט
פרוססור בהתאם לאמור בכתב
במפרט הטכני" ,אולם חסר
הכמויות.
מפרט טכני ,נבקשכם
להעביר מידע זה.
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פרק  -18סעיף 3.140
פרוססור וידאו .מתואר
בכתב הכמויות" כמפורט
במפרט הטכני" ,אולם חסר
מפרט טכני .בנוסף מה
ההבדל בין פרוססור וידאו
בסעיפים  3.20ו.3.140 -
נבקשכם להעביר מידע זה.

א .ראה תשובה לשאלה  7לעיל.
ב .סעיף  18.03.0140בכתב
הכמויות הנה טעות סופר ויש
לרשום בהגשה מחיר  .0הסעיף
הרלוואנטי  18.03.0020הנו
חלק מפתרון משולב עם הבקר
בסעיף  18.03.0010באותו פרק
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פרק  -18סעיף 3.8
כמה מקורות מסכי מחשב
נדרש להציג על גבי קיר
הווידאו בו זמנית?
פרק  -18סעיף 3.170
כמה מקורות מחשבים
קיימים במערכת?
פרק  -18סעיף 3.160
מהי כמות מוצאי הווידאו
מכל מחשב?

 16מקורות
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בעמדות העבדה של
המוקדנים .כמה מחשבים
הכוללים ארבעה( )4מסכים?

ראה תשובה לעיל –  16מקורות
א .עד  2מקורות וידיאו.
ב .בהתאם לכתה הכמויות – 25
מחשבים יהיו בעלי
ארבעה()4

אין צורך בשלב הזה

נבקש לקבל סכמה חד-קווית
(וורטיקלית) הזנות חשמל
בפרויקט.
הבקשה נדחית .אין שינוי
פרק  2עמוד –
במסמכי המכרז.
נבקשכם להבהיר כי לעניין
נספח ( 2עמ'  24למכרז) ,נוסח
הערבות הבנקאית יתווסף
המשפט הבא:
"דרישת חילוט עפ"י ערבות
זו תיעשה בדרך של מסירת
מכתב מקורי חתום ע"י בעל
הערבות אל סניף הבנק
החתום מטה .דרישה
שתופנה בדרך אחרת ,לרבות
באמצעות דואר אלקטרוני,
פקס או כל אמצעי אחר זולת
מכתב מקורי ,לא תיענה".
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עקב מס' רב של מכרזים וחגי ראה תשובה לשאלה  4לעיל.
תשרי שהותירו מס' ימי
עבודה לתמחור נבקשכם
לקבל הארכה במועד ההגשה
שנקבע.
נודה להארכת מועד ההגשה
בשבועיים ימים לפחות.
חוברת "הזמנה להציע
הצעות" פרק  3.3 - 3בעמ' -3
בסעיף הנ"ל מופיעה הדרישה
כי למציע יהיה ניסיון מוכח
בביצוע פרויקט אחד לפחות
של הקמת מרכז בקרה ו/או
הקמת מע' אלקטרומכניות
למרכז בקרה בהיקף כספי
כולל של  5מ'  ₪ללא מע"מ.

יש לעיין היטב בתנאי המכרז.
סעיף  3.3להזמנה להציע הצעות
הינו חלק מתנאי הסף ולצורך
עמידה בו יש להוכיח עמידה
בדרישותיו.

פרק  - 11סעיף  11.5בעמ'  :12יש לעיין היטב בתנאי המכרז.
בטבלת אמות המידה לבחינת סעיף  11.5להזמנה להציע הצעות
הינו אמות המידה לניקוד
איכות ההצעה ,מופיע
ההצעות והניקוד יינתן בהתאם
"פרויקט" – עב' הקמה
למפורט בסעיף על פי ההגדרות
בתחום החשמל והתקשורת
שההיקף הכספי עולה על  15וההיקפים הרלבנטיים לכל אמת
מידה כמופיע בסעיף 11.5
מ' ש"ל לא כולל מע"מ.
להזמנה להציע הצעות.
נבקש לדעת לאיזה היקף
כספי יש להתייחס?

כאמור ,המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם.

שם המציע____________ :

חתימה וחותמת______________ :

רשם :שועאע זועבי

