
 
  

 

 
 

 

 

 החלפת גופי תאורה אצטדיון טדי ירושלים   04/2022מכרז –מענה לשאלות הבהרה 

 

בהמשך להליך שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעות בזאת אריאל   . 1
)להלן: "החברה"(, מודיעה על   חברה עירונית לניהול קריית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ 

 שינויים בהליך כדלקמן. 

שובה שניתנה בעל פה  מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל ת .2
אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת  

 השואל. 

 

 

שאל 

 ה 

 מענה  נוסח השאלה 

האם ניתן לספק ולתמחר כמות נמוכה   1

 LEVELיותר של פנסים אם נעמוד בתקן 

B? 

 . מקובל  לא 

האם הקבלן אחראי לספק את מערכת  

 ?  DMXהבקרה של התאורה ב 

  DMX-הקבלן צריך לספק את מערכת הבקרה של התאורה ב 

 עם כלל גופי התאורה. 

בסעיפים    2 בטבלה  טכני  במפרט 

מצוין שכיסוי פתח האור צריך    2.9  –ו    2.1

 להיות מזכוכית מחוסמת שקופה.

האם ניתן להגיש גוף שכיסוי פתח האור  

פולימר  -דוגמא טכנו – אינו עשוי מזכוכית 

 ?   UVשקוף עמיד חום ו 

 אם לא ניתן : 

האם אפשר לקבל תשובה מנומקת למה  

 לא ניתן ?  

 לא ניתן. 

אם הגוף עומד בכל הפרמטריים  

הטכניים הנדרשים במכרז , ואם כיסוי  

פתח האור הינו שטוח וקל לניקיון כמו  

 איזה יתרון יש    - זכוכית 

 

  96נדרש    –  4.4סעיף    16עמוד   .1 3
   –נקודות חישוב 

  96אלו     UEFAנקודות לפי    96
 נקודות מדידה.

  UEFA 2016 מפרט טכני מיוחד מבוסס על מדריך 

 :  ראה בקישור זה

https://www.jalgpall.ee/docs/UEFA%20Stadium%20Lig

hting%20Guide%202016.pdf 

https://www.jalgpall.ee/docs/UEFA%20Stadium%20Lighting%20Guide%202016.pdf
https://www.jalgpall.ee/docs/UEFA%20Stadium%20Lighting%20Guide%202016.pdf


 
  

 

רק   נדרש  זאת  בכל    96האם 
יש  )בד"כ  חישוב?  נקודות 

 הרבה יותר בחישוב( 
 

 המדריך אינו כולל התייחסות לכמות נקודות חישוב. 

 נקודות מדידה. 96המדרך כן כולל הגדרה מדויקת של מיקום 

לכן הוחלט לצורך תהליך מכרז זה, להיצמד להגדרות  

 במדריך.  UIFAרשמיות של  

יידרש בהמשך התקדמות בפרויקט להגיש  אפשר כי הזוכה  

 פי דרישות המזמין. - חישובי תאורה מעודכנים על

כידוע ממספר האצטדיונים והאולמות   4

בארץ העומדים בדרישות שידורי  

הטלוויזיה מצומצמת בכלל. יתרה מכך,  

האצטדיונים והאולמות שהוקמו/שודרגו  

מצומצמים  יותר. אי לכך   2016משנת 

מבקשים להגדיל את הטווח שנות  אנו 

.  2010הניסיון ולאשר ניסיון משנת 

הענות לבקשתנו תאפשר ליותר מציעים  

להשתתף במכרז ולהגדלת התחרות עם  

 כל המשתמע מכך. 

 . 2013תקופת הניסיון תורחב עד לשנת  –  מקובל חלקית

   

מבקשים     -  5עמוד   – 3.1.3תנאי סף  5

-2016פרויקטים בין השנים  2לאשר 

₪  לפחות   500,000בהיקף   -  2021

לכל פרויקט, לטובת הגברת התחרות  

וזאת משום שיש ניקוד לפרויקטים מעבר  

 הפרויקטים הנזכרים.  2ל

 לא מקובל 

 

  1.3סעיף   9/20מפרט טכני עמוד  6

מבקשים לאשר חברת בת של המציע  

כנציג רשמי או לחילופין הסמכה של  

 הקבלן ע"י הנציג הרשמי. 

 

חברת ספק גופי תאורה לא חייבת להיות חברת בת או  

לחילופין הקבלן לא חייב להיות נציג רשמי של יצרן גופי  

 תאורה. 

 

  – 2.1סעיף  10/20עמוד  –טכני  7

מבקשים לאשר ג"ת ללא זכוכית  

 מחוסמת.                      

 לא מקובל 

מפרט טכני למתקן   – לפי נספח א'  8

לדרישות סף   2.1תאורת מגרש, סעיף 

טכניות כלליות נדרש כי החלק האופטי  

מודולים נפרדים,   3של הפנס יכלול 

אטומים בעזרת מכסה עם זכוכית  

 מחוסמת שקופה. 

אנו מבקשים לאשר גם פנס עם מודולי  

לד צמודים , העונה על דרישות הטכניות  

והפוטומטריות , בעל מבחר סוגי פיזור  

 דרגות ריכוז שונות.  9אור סימטרי ב 

שמאלה ,    - לצידוד ימינה עם אפשרות  

 מ"מ לפחות.  50אחורה ל  - קדימה 

ובעל   UEFA LEVEL Bהעונה על דרישות 

יכולת ביצועית לעמוד בדרישות  

 מקובל. 

אשר עונה לכל הדרישות    גוף תאורה להגיש   אין מניעה

בתוך מעטפת חיצונית    LEDהמפרט, עשוי מספר מודולי 

 אטומה אחת. 

 



 
  

 

 UEFA LEVEL Aהמחמירות ביותר של . 

ELITE 

מצורף מפרט טכני של הפנס דגם  

LEDMASTERONE    תוצרת חברת

FAELLUCE   ,איטליה 

הפנס מותקן במספר רב של אצטדיונים  

ברחבי העולם ומאושר לפי סטנדרטים  

 . UEFA/FIFAשל  

לתנאי הסף דורש ניסיון    3.1.3סעיף  9

לאספקה והתקנה של מערכות בתנאים  

לשידורי טלוויזיה בשני פרויקטים  

לפחות. מכיוון שהמכרז מתייחס לגופי  

תאורה מסוג לד הממושק למערכת  

לא נכון יהיה לדרוש ניסיון   DMXבקרה 

 רק לגופי לד? 

 לא מקובל 

האם ניסיון גופי   – 1.5נספח א' סעיף  10

התאורה יכול להיות במתקני ספורט  

ברחבי העולם, או רק ניסיון בשטח  

 ישראל בלבד? 

בהם המציעה קיבל ניסיון ביצוע   אין הגבלה של מדינות 

 פרויקטים ברמה של אצטדיון. 

 

יכול   3.1.3האם המציע לפי תנאי סף  11

באספקה והתקנה של   להשתמש בנסיון 

 ספק הגופי התאורה 

 לא מקובל  

   

מבקשים לשנות את הדרישה ל"יצרן   12

שנים   5גופי התאורה בעל ניסיון של 

 לפחות בישראל".  

המציע במכרז זה נדרש להיות קבלן ולא  

ספק ועל כן אין זה הגיוני שיידרש להציג  

 ניסיון כיבואן ונציגו של יצרן הגופים. 

יתר על כן, דרישה זו מגבילה שלא  

בינלאומי רב  לצורך יצרנים בעלי ניסיון  

וספקים בעלי ניסיון רב בגלל ששיתוף  

שנים,   5- הפעולה ביניהם הינו פחות מ

 ובכך מהווה פגיעה בתחרות. 

 של מפרטים טכניים   9/20מע'   1.4הנוסח של תנאי סף 

 אינו מתייחס כלל לניסיון יצרן בארץ. 

תקופת נציגות של ספק גופי  לניסיון ומתייחס הנוסח המדויק 

 בחו"ל.   תאורה עם היצרן

פי תנאי סף זה נדרש להיות בעל ניסיון עבודה -ספק גו"ת  על

 עם היצרן הספציפי. 

להלן ציטוט מתוך רשימת תיוג, מיועדת למילוי על ידי ספק  

גופי תאורה. עקב כך כאן "המציע" הוא "הספק בארץ אשר  

 צרן בחול": מציעה את גופי תאורה של י

 
 להוכחה נדרש להגיש מכתב הסמכה של היצרן: 

 
 

אנא אשרו כי ניתן להציע גופי תאורה   13

 ללא זכוכית.  

במקרה תקלה / השתחררות, פלטת  

זכוכית עלולה ליפול על הקהל /  

 העוברים באזור ולסכן את חייהם.

בנוסף, הזכוכית מעלה את משקל הגוף  

 ומכבידה על הקונסטרוקציה.  

 . לא מקובל 

 



 
  

 

גופי התאורה המוצעים הותקנו  

, שם  FIFAו   UEFAבמגרשים גדולים של 

 לא הועלתה דרישה דומה. 

מלא   CBאנא אשרו כי ניתן להגיש דו"ח  14

(  CB)אימות   20וכי ניתן יהיה להגיש ת"י 

 לאחר הודעת זכיה. 

 לא מקובל. 

מכרז בסדר גודל כזה הדורש התאמה   15

לתקני תאורה מחמירים, דורש תכנון  

 תאורה מקצועי ומעמיק.  

עקב היעדרויות בגין נגיף הקורונה,  

מבקשים לדחות את מועד הגשת המכרז  

בשבועיים נוספים, על מנת להשלים  

 תכנון. 

צעות יידחה עד ליום  ההמועד האחרון להגשת  –מתקבל  

 . 12:00בשעה  8.3.22

 

 

בהתאם לתנאי הסף הקבוע   .2 16

  -למסמך א'  3.1.3בסעיף 

ההזמנה להציע הצעות, על  

המציע להיות בעל ניסיון מוכח  

באספקה והתקנת של מערכות  

תאורה במתקני ספורט  

  2  -באולמות ו/או אצטדיונים ב 

השנים  פרויקטים לפחות, בין 

בהיקף של   2016-2021

₪ )כולל מע"מ(,   1,000,000

לפחות לכל פרויקט )להלן:  

 "תנאי הסף"(. 

כידוע, חברתנו הינה חברה מובילה,  

בעלת ניסיון עשיר, בין היתר גם בתחום  

 המערכות בכלל ומערכות תאורה. 

סיפקה   2016כך, בין היתר, בשנת 

והתקינה חברתנו מערכות תאורה  

₪   3,700,000 - ככנדרש בהיקף של 

יותר מפי שלוש   - )לא כולל מע"מ(

 מהנדרש בתנאי סף.  

, סיפקה והתקינה  2012גם בשנת 

חברתנו מערכות תאורה כנדרש בהיקף  

  -₪ )לא כולל מע"מ(  1,600,000 -של כ 

 מעל הנדרש בתנאי הסף. 

מכאן שאין ספק כי לחברתנו הניסיון  

הנדרש )ומעבר לכך( לביצוע העבודות  

 שר בנדון.  נשוא המכרז א

לאור האמור לעיל, נבקשכם לעדכן את  

 נוסח תנאי הסף, כך ש: 

תתאפשר הצגת פרויקט אחד   . 2.1

 בהיקף גבוה מהנדרש.  

 

 ראו תשובתנו לעיל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
  

 

 - לחילופין

תתאפשר הצגת שני פרויקטים   . 2.2

בהיקף הנדרש )או גבוה ממנו(, בתקופה  

 .  2012-2021שבין השנים 

וכן נבקשכם לתקן בהתאם את נספח  

 רז. ( למסמכי המכ3א)

לאור השינויים המתרחשים בעולם   17

הייבוא בשנה האחרונה, הזמן שהוגדר  

 לביצוע העבודות אינו ריאלי. 

 יום.  180 – מתבקש לשנות ל 

 לא מקובל 

 

  2 –מבקשים לחלק את הניסיון ל   18

 חלקים: 

ניסיון באספקה ג"ת, המציע   א. 

אספקת    –יעמוד בניסיון בתנאי הסף 

ג"ת מהסוג המוצע על ידי הצגת ניסיון  

יצרן גופי התאורה בשני פרויקטים  

לפחות, כפי שמוגדרים ע"י הסעיף )אופי,  

 היקף...( 

המציע   –ניסיון בהתקנה ג"ת   ב. 

יעמוד בתנאי הסף ההתקנה, ע"י הצגת  

ניסיון ההתקנה כאמור בסעיף. לצורך  

עמידה בתנאי זה, נא לאשר כי המציע  

יוכל להשתמש בניסיון המתקין מטעמו,  

לרבות הצגת הסכם מחייב לביצוע  

 העבודה בינו לבין המתקין. 

 

באופן זה המציע מצהיר על ניסיון  

מתאים בשני המרכיבים העיקריים  

הן בהיבט הטכני של ג"ת   –לפרויקט 

המוצע והן בחלק המקצועי של ביצוע  

 פרויקט מסוג זה. 

 לא מקובל 

נא לאשר כי המציע יוכל להתבסס על   19

סיווג קבלן המשנה שלו בכפוף להצגת  

יצוע העבודה בינו לבין  הסכם מחייב לב

 המתקין. 

 לא מקובל 

- אל DMXבמקרה של מערכת בקרה  20

וטית הכוללת כל התכונות הנדרשות  ח

האם ניתן להתעלם מכל   –במכרז 

כולל   19הסעיפים מפורטים בעמוד  

 סיבים אופטיים? 

 אלחוטי בפרויקט מסוג זה   DMXלעבוד עם  אין אישור 



 
  

 

  1(3כמו כן, בהתאם לנספח ג)  21

למסמכי המכרז, נדרש המציע הזוכה  

להמציא העתק פוליסת אחריות  

מקצועית, נודה על אישורכם כי לעניין  

הוראה זו ניתן להמציא אישור כי פוליסת  

אחריות מקצועית הנה משולבת עם  

 מוצר. 

 קובל לא מ

 

מה הוא התוקף של הצעת המחיר   22

 ממועד הגשת ההצעה  

במקרים של עיכובים משמעותיים של  

הביצוע כמו עתירות משפטיות שעיכבו  

התארגנות  את התנעת המכרז או 

לביצוע ארוכה מהמתוכנן, האם יש תוקף  

 להצעת המחיר של הזוכה ? 

 יום  60

  ACAD, לקבלת שרטוט 16כפי שכתוב במפרטים טכניים עמ'  מבקשים תכניות בפורמט אוטוקד.  23

 לפנות למזמין. יש  

   

 

 

בשעה   8.3.22שלישי   עד ליום  הינה  וההגשה נדחה,   המועד אחרון להגשת ההצעות במכרז .3

 באופן המצוין בהליך. _12:00
 

מסמך זה, על צרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, על המשתתפים לחתום בכל עמוד   .4

 . ההבהרות יחד עם מסמכי המכרזבחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי 

 

 

 

 

 


