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 2020בדצמבר  22

 כבודל

 משתתפי המכרז

 

 א.ג.נ,

 3/20מכרז מספר 

 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מולטימדיה ומערכות תאורה

 לסינמטק תל אביב

הבהרות , כניות מעודכןתסט פרסום דחיית מועדי המכרז, - 1 'סמ הרהבההודעת 
 בסינמטק מרוכז ויום מדידות לות הבהרהושא מחירהצעת הל בנוגע

הודעת "( מתכבדת בזאת לפרסם את הסינמטק" או "עמותהה)להלן: " תל אביב עמותה רשומה -סינמטק 

"(, המכרז, בהתאם לתנאי המכרז שבנדון )להלן: "סום סט תכניות מעודכןפרבדבר  למכרז 1הבהרה מס' 

 כדלקמן: 

 שאלות הבהרה  ארכת המועד האחרון להגשתה .1

יש שאלות הבהרה עד ליום המציעים רשאים להגשך , כיידחההמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 

 .16:00בשעה  27.12.2020

 מועד האחרון להגשת הצעות  הדחיית  .2

ם להגיש הצעותיהם למכרז בהתאם חה, על המציעיהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז ייד

 .12:00בשעה  10.1.2021למפורט בחוברת תנאי המכרז לא יאוחר מיום 

 גרסה מעודכנת של סט התכניות  .3

אשר כי המכרז( ך ג' למסמיות )מסמגרסה מעודכנת של סט התכנרסמה באתר הסינמטק עמותה פה

מסגרת סיור הספקים שנערך הוצג בש כפיבמבנה הסינמטק, סעדה כולל את התכניות של אזור המ

 .17.12.2020ביום 

הצעתם , וכן לצרפו ללסט התכניות המעודכןעל המציעים להתייחס כי במסגרת הצעתם  מובהר

 חתום בהתאם להוראות המכרז.

 

 ות בנוגע להצעת המחיר הבהר .4

טכני והצעת קסל של טופס הצעת המחיר )נספח המפרט הקובץ אקים, בהתאם לאמור בסיור הספ

ברשימת רטיהם פאת או מילוקים בסיור הספ נכחוהנציגים שמצעות מייל לכל המחיר( יישלח בא

 סיור.בפים המשתת

 קסלקובץ האמילוי באמצעות במסגרת הצעתם על המציעים להגיש את הצעת המחיר י כ מובהר

תיפתח ותיבדק רק לאחר שיושלם תהליך מתן ניקוד  , אשרבמעטפה סגורה ונפרדת, בלבד ווהדפסת

ת תנאי לחובר 6.3בסעיף מרכיב האיכות להצעות המציעים, בהתאם לשלבי המכרז המפורטים 

 .המכרז
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תתקבל כל בקשה לשינוי , ולא הסכומים שצוינו על ידםאת כל וודא אחריות המציעים לבמוהר כי 

 ץ הצעת המחיר לאחר הגשתו.בקוב

רות בגין רכיב התחלחוברת תנאי המכרז,  3.36.על אף האמור בסעיף  מובהר כי, למען הסר ספק

ימת לאחר סככך שההצעה הזולה , כל רכיבי המחירעל המחיר הנמוך ביותר בסיכום  היאהמחיר 

קדו באופן ינור ההצעות בי וכל יתירת הניקוד המתקבל א חירכיבי המכל רהמחירים שצוינו בגין 

 לחוברת תנאי המכרז. 6.3.3מפורט בסעיף תאם לאליה בהחסי י

 אישור מוצרים שווי ערך ל  הבקש  הגשת ןאופ .5

שווה ערך ציוד ו/או מוצר חליפי  להציער כי במסגרת הליך שאלות ההבהרה, המציעים רשאים מובה

לאישור הסינמטק של כל  , בכפוףטכני והצעת המחירופיע בנספח המפרט הצר הממוו/או  כל ציודל

 :בפורמט הבא בלבדות כאמור יתקבלו בקש ו/או מוצר חליפי כאמור.  ציוד

 שם הפרק
/מסעדה 1-4-)אולם 

 לובי(/

מספר סעיף 
  במפרט הטכני
 והצעת המחיר

שם יצרן 
 חלופי

קישור לאתר  דגם המוצר
 היצרן

  
 

  

 "ל., יש להעביר בשנית בפורמט הנזו הבהרהנשלחו טרם מועד פרסום הודעת כאמור אשר בקשות 

 מרוכז בסינמטק מדידותיום  .6

הגיע , לבלבד ורט מטהלאחר תיאום כמפ, רשאיםקים ם אשר נכחו בסיור הספמובהר כי נציגי

ליום נציגים רשאים לצרף ה. רת המכרזבמסג חינת המצב הקייםובמדידות ביצוע  תלסינמטק לטוב

 הקשור להצעתם ולאספקת השירותים במסגרת המכרז.ם רם מטעמכל גו ידותהמד

לבד אלה ב. ניתן להגיע בשעות 10:00-14:00בין השעות  29.12.2020יום המדידות יתקיים ביום ג', 

 .03-6060817בטלפון ז שביט ב' פולאחר תיאום עם ג

שכן כל המידע כל מידע בקשר למכרז ו/או לשירותים, ר לא יימס יום המדידותבמסגרת מובהר כי 

כל  ן הסרלמע ים.ר הספקכי המכרז ובסיוסמצוין במסגרת מהנדרש למציעים לצורך הגשת הצעתם 

המצב הקיים אפשר למציעים לבחון את לאשר מטרתו הינו כלי עזר  יום המדידותספק מובהר כי 

לא יחייבו את  יום המדידותוכי דברים אשר יאמרו במהלך  ,ולבצע מדידות נדרשות בסינמטק

 ביוםכל שהוא ואין בהם כדי לסתור את מסמכי המכרז. בעצם השתתפותו  הסינמטק, לא יהוו מצג

 .נותן המציע את הסכמתו לתנאי זה כאמור המדידות

 .ולהנחיות משרד הבריאותבכפוף לתיאום מראש רק תהיה  הגעה ליום המדידותעוד מובהר כי 

 

לצרף העתק חתום לתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים במסמך זה, על נספחיו, מהווה חלק 
 ממנו להצעתם.

*** 

 _________חתימת המציע:________                              שם המציע: ____________________

 תאריך: ___________________


