
 

 

 

 

 06/2020' מס מכרזמענה לשאלות הבהרה 
 לאספקת והתקנת גופי תאורת זירה  להחלפת גופי תאורה הקיימים 

 בהיכל הפיס "ארנה" בירושלים
 

חברה לניהול קריית ספורט  –בהמשך למכרז שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו מודיעה בזאת אריאל  .1

 "(, על שינויים בהליך כדלקמן.החברה)להלן: "בע"מ  תרבות ופנאי בירושלים

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם  .2

 השואל.ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת 

 

 תשובה הבהרה נדרשת תוכן נדרש מס' סעיף

הזוכה ישלים את  4.1
אספקת הציוד 

וביצוע כל 
העבודות עד ולא 

 1-יאוחר מ
 2020לאפריל 

ספקים אשר גו"ת  2בדקנו מול 
 עומד במפרט הטכני:

  גו"ת דיזנו –ח.ג.י 
  פיליפס –קשטן 

נמסר לנו כי זמן אספקה של 
אישור חישובי מרגע הפנסים 
שבועות  10-8ייקח בין  התאורה

לכל הפחות, על זה יש להוסיף 
שבועות,  2-3זמן התקנה של בין 

משמע יעד אספקה והתקנה שלא 
 אינו ישים. 1.4.2020 -יאוחר ל

יש להזיז את תאריך השלמת 
 העבודה בהתאם 

 להוסיף מציע כל באחריות
 מורשי י"ע חתום נספח

 החתימה
 התחייבות ובו בחברה

 .העבודה סיום לתאריך

, לא 20.2הגשה  16.2סיור קבלנים  צרוף תיק מוצר 5.10
משאיר זמן רב להכנת תיק מוצר 
במפרט שבקשתם. נבקש להגיש 

את שם גו"ת / חלופה, ובעת זכיה 
 להגיש את תיק המוצר המלא.

  
 את להבטיח מנת על

 ולצורך תאורה התוצאות
 לענות יכולת הוכחת

 תאורה לדרישות
 ימים שבוע תוך המציע על

 : להגיש
 תאורה חישוב תוצאות' א

 המפרט לדרישות שעונה
 המיוחד

 פוטומטריים קבצים' ב
 החישוב בוצע בעזרתם
,  LDT או IES בפורמט

 לפתיחה מתאימים
 AGI32 שתוכנה

 בפועלכי כמו כן, מובהר 
 לכל המכרז  פרסום מרגע
 אפשרות היתה מציע

 חישובי בביצוע להתחיל
 . תאורה

 



 

ולא  DMX מדוע נדרש דרייבר  4.1
 .DALI דרייבר

 
 
 
 
 
 

 ידי על נדרש DMX דרייבר
FIBA יכולות לספק לצורך 

 תאורה של מודרניות
 שינוים כולל,  דינאמית

 כולל, מאוד מהיר בקצב
 מתקן סינכרון יכולת

 מערכת עם תאורה
 ואפקטים מוזיקה/סאונד

 הצגת בעת נוספים
 . השחקנים

 נדרשת זו יכולת,  כן כמו
 . באולם תרבות לאירועי גם
 לבצע ניתן לא זה כל

 .DALI במערכת
 

 

 

 

 

במכתב זה, יש לראותה כשאלה שנדחתה ו/או מובהר כי כל שאלת הבהרה אשר לא מופיעה  .3
 כתשובה שלילית מאת החברה.

ההצעות במכרז  להגשת אחרון להזכירכם, המועד אין שינוי ביתר מסמכי המכרז ו/או דרישותיו. .4
 .בדיוק 12:00בשעה  20.2.20  חמישיהינו עד ליום 

פים לחתום בכל מסמך זה, על צרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, על המשתת .5
 עמוד בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי המכרז.

 

 

 

 

  


