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 26.05.2019תאריך: 

 
 שלום רב,

 

 בית עידן הנגב -תקשורת אבטחה ומולטימדיה -1/2019מסמך מענה לשאלות הבהרה למכרז 

 התקבלו מספר שאלות למכרז ובמסמך זה נתייחס לכולן:

 :סקיי לייןטופ שאלות מחברת 

עמוד  מסמך מס"ד
 מס'

 שאלה סעיף

תנאי המכרז  1

והוראות 

 למציעים

ע להיות קבלן רשום אצל רשם על המצי ט' 5.2 

 240וענף  1קב' א סיווג  160הקבלנים בענף 

. האם ניתן להגיש קבלן משנה 1קב' א סיווג 

 לתנאי זה ?

 

 משתנה אינו תנאי סף זה     תשובה

תנאי המכרז  2

והוראות 

 למציעים

  –מועד הגשת מכרז זה הינו בתאריך  ב'18 15

30/05/2019. 

עקב ריבוי מכרזים להגשה בתאריך זה 

ובסמוך אליו, אבקש דחייה להגשת המכרז 

 וקבלת מועד חדש להגשתו.

 

עד השעה  30.05.2019מועד ההגשה נותר ב    שובהת
 אנא היערכו בהתאם 12:00

 

 
 גלקום:חברת משאלות מ

 שאלה סעיף עמוד מס' מסמך מס"ד
תנאי המכרז  1

והוראות 

 למציעים

מערך  10%במכרז נדרשת ערבות בסך  ב'5 4

ום תן להמיר זאת בסכההצעה , האם ני

ימי עסקים על  3-4-דרשים כקבוע מאחר ונ

וע מנת להפיק ערבות . הנ"ל גוזל כשב

קט עבודה מתהליך התמחור של הפרוי

שבוע לפני  -)נדרש להעביר מחיר לבנק כ

 ההגשה(

המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית     תשובה

אוטונומית אשר הוצאה על ידי בנק ישראל 

לפקודת עידן הנגב א.ת לבקשת המציע,
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משותף רהט בני שמעון ולהבים בע"מ, על 

מסכום הצעתו ( עשרה אחוזים 10%)סך 

כשהיא כוללת מע"מ, בנוסח המצורף 

 ב הזמנה זה, ואשר תקפהכנספח א' לכת

מהיום  (ימים תשעים) 90יהיה עד לתום 

 האחרון להגשת ההצעות למכרז.

תנאי המכרז  2

והוראות 

 למציעים

,  12:00שעה  30.5.19-מועד הגשה נקבע ל ב'18 15

אבקש לדחות את מועד ההגשה במס' 

הנות יימים על מנת לאפשר לנו ולכם ל

מתמחור מעמיק יותר הדורש בין השאר 

ם מספקים בחו"ל , יאישורים מיוחד

רז מורכב ודורש ומספקים בארץ. המכ

 יותר זמן.

עד השעה  30.05.2019מועד ההגשה נותר ב    תשובה

 אנא היערכו בהתאם 12:00

תנאי המכרז  3

והוראות 

 למציעים

אבקש לבטל את הדרישה של "על המציע  ט'5 4

 160בענף  שום אצל רשם הקבלניםרלהיות 

אין קשר עם היכולת לסיווג הנ"ל  קב' א' "

קט בתחומי התקשורת לבצע את הפרוי

 הביטחון והמולטימדיה.

 משתנה אינו תנאי סף זה     תשובה

 

 

 שאלות מחברת אפקון בקרה ואוטומציה:

עמוד  מסמך מס"ד

 מספר

מספר 

 סעיף

 השאלה

-תקשורת-פומבי-מכרז 1

-7.5.2019-מיום-ואבטחה

  pdf.הנגב-עידן

 מפרט טכני

 בסעיף כתוב: 25.1.3 76

 יצרן מתוצרת מצלמות יציע "המציע 

 יפני או/ו אירופאי או/ו אמריקאי

 בלבד."

 

 השאלה:

 ממותג מצלמות לאשר מבקשים

Rhodium . מתוצרת מצלמות האם 

Rhodium על העונה כמוצר יתקבלו 
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 תוצרת של לתנאי הדרישה

 ?אמריקאי, אירופי או יפני

 

 מותג זה מאושר    תשובה

-תקשורת-פומבי-מכרז 2

-7.5.2019-מיום-ואבטחה

  pdf.הנגב-עידן

 מפרט טכני

 בסעיף כתוב: 28.4.3 89

"המצלמות יהיו מתוצרת ספק  

המוצעת בלבד  NVR -תוכנת ה

אמריקאית,  חברה ומתוצרת

 יפנית." או אירופאית

, Rhodiumאם נציע מצלמות ממותג 

גם  NVR -אזי נידרש להציע את ה

 . Rhodiumמתוצרת 

 

 מתוצרת NVR האם השאלה:

Rhodium על העונה כמוצר יתקבל 

 תוצרת של לתנאי הדרישה

 ?אמריקאי, אירופי או יפני

 מותג זה מאושר    תשובה

 

 שאלה מחברת אלקטרה )נשאלה בסיור המציעים(:

עמוד  מסמך מס"ד

 מספר

מספר 

 סעיף

 השאלה

 האם קיימים צינורות תקשורת?   סיור מציעים 1

קיימת תשתית תקשורת מקצה     תשובה

 המגרש ועד חדר החשמל/תקשורת

ובכל החדרים, באם נידרש השלמות 

הדבר יעשה ע"י קבלן החשמל לפי 

דרישת קבלן התקשורת ובאישור 

 המזמין ו/או מי מטעמו.

 

 כה,בברתודה ו

 עידן הנגבפארק התעסוקה     
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