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 2020בדצמבר  22
 לכבוד

 משתתפי המכרז

 

 3/20מכרז מספר  

 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מולטימדיה ומערכות תאורה  
 לסינמטק תל אביב 

 
פרוטוקול  לפרסם את "( מתכבד בזאתהסינמטק" או "העמותה")להלן:  סינמטק תל אביב ע"ר

המכרז שבנדון )להלן:  בהתאם לתנאי, 17.12.2020 יוםב במבנה הסינמטק םהתקייש סיור הספקים

 : כדלקמן "(,המכרז"

 
 סיור ספקיםפרוטוקול 

 : משתתפים

 ;סינמטק - מנכ"לית - דינה פלדגב' 

 סינמטק; -מנהלת רכש -גב' פז שביט 

 ;יועץ מקצועי - מר הראל טביבי

 יועץ מקצועי; -מר רונן נג'ר 

 . ושות' גולדפרב זליגמן -משפטי ץיוע -זיו לפידעו"ד 

 ים במכרז. משתתפנציגי ה

 

למען הסדר הטוב, מובהר בזאת כי פרוטוקול זה, לרבות כל מסמך המצורף אליו ו/או כל  .1

הינו כלי עזר  סיור הספקיםבמסגרת  הסינמטקמסמך או נושא נוסף אשר הוצג על ידי נציגי 

, ואולם אין באמור באיזה מבין המפורטים לעיל ולהלן כדי לגרוע ו/או המציעיםבלבד לנוחיות 

ת הקבועות במסמכי המכרז בנושאים האמורים, ומסמכי המכרז, כפי לסתור את ההוראו

, הינם הסינמטק, לרבות כל הבהרה שפורסמה ו/או תפורסם על ידי הסינמטקשפורסמו על ידי 

 המסמכים המחייבים בלבד. 

 דינה פלד,הגב' על ידי ניתנה  ביחס לשירותים נשוא המכרז ולעיקרי ההליך המכרזי הסקירה .2

 .מר הראל טביבי ומר נג'רהיועצים המקצועיים מטעם הסינמטק, ו טק,מנכ"לית הסינמ

 : להתייחס לנושאים הבאיםו גב' פלד, מר טביבי ומר נג'ר , ביקשםהבמסגרת דברי

 1980-עמותה רשומה על פי חוק העמותות, תש"םהעמותה הינה  .העמותהפעילות  .2.1

( לפקודת העיריות 30)249אביב יפו בהתאם להוראות סעיף -ותאגיד עירוני של עיריית תל

]נוסח חדש[ ועל פי נוהל אסדרת עמותה עירונית של משרד הפנים, העוסקת, בין היתר, 

, הרחב הציבור בבקידום הקולנוע הישראלי והעמקת תודעת אמנות הקולנוע בקר

 .ומהווה מקום מפגש לאנשי מקצוע ושוחרי קולנוע
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 5מבקרים מדי חודש, ומכיל  60,000-מתחם הסינמטק פועל בכל ימות השבוע ומארח כ

 כל שנה.סרטים  1500-למעלה מאולמות קולנוע בהם מוקרנים 

חידוש ושדרוג מערכות המולטימדיה ומערכות התאורה הקיימות לצורך מטרת המכרז.   .2.2

 ותחזוקה התקנה, באספקההמתמחה  קבלןמעוניינת להתקשר עם ק, העמותה בסינמט

ויספק לעמותה שירותים אלה, ובנוסף יספק בעצמו/באמצעות  של מערכות מולטימדיה

כמפורט בחוברת  קבלני משנה שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות תאורה,

 תנאי מכרז זה.

 לחוברת תנאי המכרז 1.4תשומת לב המשתתפים הופנתה לסעיף השירותים הנדרשים.  .2.3

, וניתנה הסכם ההתקשרותולנספח המפרט הטכני והצעת המחיר המצורף כנספח א' ל

 סקירה לגבי השירותים הנדרשים. 

בצע את באחריות המציע ל כי בהתאם למסמכי המכרז,הובהר  –עבודת התקנה ותשתיות  .2.4

בהתאם  ,המערכותמהתקנת  ומתחייבות הנדרשות חשמל/כל עבודות הבינוי/שיפוץ

 בכל מקרה לא יוצבו כי בנוסף הודגש  להוראות ההתקנה המפורטות במסמכי המכרז.

 ישיבת הקהל. יאו צינורות חיצוניים באזורתעלות 

ועל  המזמין םהצבת התשתיות תיעשה על ידי חשמלאי מטע – באזור/פרק המסעדה .2.5

 אשר פורסם באתר הסינמטק. בהתאם לסט התכניות המעודכן אחריותו, הכל

 2תנאי הסף הקבועים במסמכי המכרז. המשתתפים הופנו לסעיף  נסקרו .אי הסףתנ .2.6

המפרט את תנאי הסף. תנאי הסף נחלקים לתנאי סף בהם נדרש לחוברת תנאי המכרז, 

המציע רשאי להוכיח עמידה בעצמו או באמצעות לעמוד המציע עצמו ולתנאי סף בהם 

תנאי ביחס ל להבהרותתשומת לב המשתתפים הופנתה . ניסיון של קבלן משנה מטעמו

 הסף, המהוות חלק בלתי נפרד מתנאי הסף.

ת המצויות במסמכי ההוראוביקש להדגיש כי על המציעים לקרוא בעיון את כל  זיו לפידעו"ד  .3

המכרז, והדגישה את החשיבות בצירוף כל מסמכי המכרז לצורך ניקוד האיכות והעמידה 

 את מסמכי המכרז ותנאיו, ולהלן עיקרי הדברים: רוסק ךהמשי לפידבתנאי הסף. עו"ד 

זמינים לעיונם , העמותהלרבות הודעות שתפרסם . מסמכי המכרז, עיון במסמכי המכרז .3.1

תחת  www.cinema.co.ilבכתובת: , הסינמטקהאינטרנט של של המשתתפים באתר 

הודגש כי  "קול קורא | מכרזים | דרושים" המופיע בסרגל התחתון של עמוד הבית

נט האינטרבאחריות המשתתפים להתעדכן ולעקוב אחר ההודעות שיפורסמו באתר 

 הנ"ל.

 הינו: לוח הזמנים הקבוע להמשך ההליךהובהר כי . לוח זמנים להליך .3.2

 12:00עד השעה  23.12.2020 - המועד האחרון לשאלות הבהרה

 12:00עד השעה  31.12.2020 -  המועד האחרון להגשת ההצעות

http://www.cinema.co.il/
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הובהר למשתתפים כי את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז  .3.3

למועד לא תמצא בתיבת המכרזים עד הצעה שוכי  הסינמטקוהממוקמת במשרדי 

 .לא תתקבל האמורהמועד  בחלוףתוגש ו/או האחרון להגשת הצעות למכרז 

פים סעיב הקבועותהוראות המשתתפים הופנו ל .ותכולת השירותים היקף ההתקשרות .3.4

כדי להבטיח למציע זה  כי אין בזכייה במכרז . בהקשר זה הודגש,6.13 -ו 1.4.6, 1.4.5

הזוכה היקף התקשרות כלשהו לביצוע העבודות נשוא המכרז, אשר יבוצעו לפי צורכי 

תהיה רשאית להגדיל או להקטין  העמותהבלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.  העמותה

שהיא, בהתאם לשיקול  ת עם המציע הזוכה, בכל עת ומכל סיבהאת היקפי ההתקשרו

 העמותהלמציע הזוכה לא תוענק בלעדיות כלשהי על ידי כן הובהר כי  .דעתה הבלעדי

 ביחס לשירותים.

על ידי  ושיוצג הפרויקט וצוות ההתקנהמנהל הובהר כי . צוות ההתקנה וקבלני המשנה .3.5

על כל תנאי הסף הקבועים  ים, העונהודעת הזכייהימים מיום קבלת  7תוך המציע הזוכה 

כמו כן, ככל   .לעמותהאת השירותים  והצוות שיעניק נשיא ובלבד, יהי ואוהבמכרז, 

והמציע הזוכה הציג במסגרת הצעתו למכרז קבלני משנה אשר יספקו חלק מהשירותים 

ני המשנה במסגרת המכרז, על המציע להציג כתב התחייבות חתום על ידי כל אחד מקבל

 לחוברת תנאי המכרז. 15בנוסח המצורף כנספח 

תחל במועד תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה  הובהר כיתקופת ההתקשרות.  .3.6

)כהגדרתה  ותהיה בתוקף עד לתום תקופת האחריות ההתקשרותהחתימה על הסכם 

דעתו . לסינמטק מוקנית בזאת זכות ברירה )אופציה(, על פי שיקול במסמכי המכרז(

חודשים כל  24תקופות נוספות בנות עד  3-הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב

 אחת.

בו לחוברת תנאי המכרז,  4המשתתפים הופנו לסעיף  הוכחת העמידה בתנאי הסף. .3.7

נדרש המציע לצרף ולהציג לצורך הוכחת  םהמסמכים והאסמכתאות אותמפורטים 

ודגשה בהקשר זה, החשיבות שבהגשת . הוניקוד איכות ההצעה עמידתו בתנאי הסף

 הצעה מלאה.

לחוברת תנאי המכרז המתאר את שלבי  6המשתתפים הופנו לסעיף  שלבי המכרז. .3.8

המכרז. הובהר כי בחירת ההצעות הזוכות תתבצע על פי השלבים הבאים: בשלב א' 

רק מציעים העומדים בתנאי ותיערך בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף של המכרז, 

הסף של ההליך יעברו לשלב ב'; בשלב ב' תיבחן איכות ההצעות של המציעים שהוכיחו 

 14נספח תנאי הסף, וזאת בהתאם לאמות המידה המקצועיות הקבועות בעמידתם ב

נקודות בציון  20 -הצעה אשר תקבל ניקוד הנמוך מהובהר כי  לחוברת תנאי המכרז;

תשוקללנה הצעות המחיר שהוגשו בשלב ג'  .האיכות הכולל, תידחה ולא תמשיך לשלב ג'

בשלב ד' יתבצע -חוברת תנאי המכרז; ול 6.3.3בהתאם לאמור בסעיף , על ידי המציעים

משקלה שקלול מרכיב האיכות ומרכיב המחיר ומתן ציון סופי להצעה על פי היחס הבא: 
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ההצעות ידורגו  .30%ומשקלו של ציון האיכות יהיה  70%של הצעת המחיר יהיה 

 בהתאם לציון הסופי המשוקלל, והכל כמפורט במסמכי המכרז.  

אמות המידה לבחינת ואת למכרז,  14נספח הוראות הקבועות בה הדגיש את לפידעו"ד  .3.9

צירוף כלל המסמכים הנדרשים לצורך בחשיבות ה במסגרת זו הודגשה .איכות ההצעות

 המציע.הצעת הוכחת העמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת איכות 

התחרות בגין רכיב המחיר היא על המחיר הנמוך ביותר  כי הודגשהצעת מחיר/תמורה.  .3.10

כום כל רכיבי המחיר, כך שההצעה הזולה לאחר סכימת המחירים שצוינו בגין כל בסי

רכיבי המחיר תקבל את הניקוד המירבי וכל יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה 

 לחוברת תנאי המכרז. 6.3.3בהתאם למפורט בסעיף 

למסמכי  מסמך ב'תשומת לב המשתתפים הופנתה להסכם ההתקשרות המצורף כ

 המפרט את מנגנון תשלום התמורה המלא.המכרז, 

קבוע את ל לעמותהעל מנת לאפשר הודגש, כי  הגשת הצעת המחיר במעטפה נפרדת. .3.11

נדרשים המציעים לשים את טופס הצעת באופן אובייקטיבי,  ניקוד האיכות של כל הצעה

( וכן כל מסמך אחר המפרט הטכני והצעת המחיר המופיע באתר העמותההמחיר )נספח 

, אשר תיפתח ותיבדק רק לאחר המפרט את מחיר ההצעה, במעטפה סגורה ונפרדת

שיושלם תהליך מתן ניקוד מרכיב האיכות להצעות המציעים, בהתאם לשלבי המכרז 

הובהר כי לכל הנציגים שהשתתפו בסיור הספקים, יישלח עותק של  המפורטים לעיל.

למלא ולצרף להצעתם בהתאם  טופס הצעת המחיר בקובץ אקסל, אותו יידרשו המציעים

 להוראות המפורטות במסמכי המכרז ובסעיף זה.

לחוברת תנאי המכרז, המפרט את הוראות  12הופנו לסעיף שתתפים המ .ניגוד עניינים .3.12

 ביחס לניגוד העניינים.  העמותה

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציע שדורג הובהר כי כשיר נוסף.  .3.13

המציע שהוכרז כזוכה במכרז על מנת שיעניק את השירותים,  במדרג ההצעות לאחר

וזאת הן במקרה שמציע זוכה אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או 

ההסכם, והן במקרה בו העמותה תהיה מעוניינת בקבלת השירותים נשוא המכרז מגורם 

 העמותהלחוברת תנאי המכרז, המפרט את הוראות  14הופנו לסעיף שתתפים המ נוסף.

 לכשיר הנוסףביחס 

מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק  זה פרוטוקולמסמך 

 חתום ממנו להצעתם.
*** 

 חתימת המציע:_________________  שם המציע: ____________________

 ___________________תאריך: 


