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  201918/מכרז פומבי מס'  בת ההבהרה מענה לשאלו

 לביצוע משימה חללית לחקר האטמוספירה, העננים והברקים

 :כללי .1

 ,להלןתשובותהמזמיןלשאלות.המכרזבתגובהלשאלות,ובהתאםלסמכותועלפימסמכי .1.1

זההבהכרחלנוסחשנשאלעלידיהמתמודדיםוכילאלאיובהרכינוסחהשאלותהמפורטלהלן .1.1

 בהכרחנענתהכלשאלה.

 .1.3 ייחשבוכאילונכללובמסמכי השינוייםוהתיקוניםהאמוריםבמסמךזה, המכרזכלההבהרות,

 מלכתחילהויחייבואתהמציעים.

כאמור .1.1 הפרשנות תהיה זה האמוריםבמסמך והמושגים המונחים לכל אחרת, נאמר אם אלא

 .המכרזבמסמכי

איןלהסתמךעלכלהסבראופירוששניתןבעלפהאובכתבאובכלדרךאחרתעלידימימטעם .1.1

וכןהמכרזםהיחידיםמהאמורבמסמכיהמשרד,ככלשניתן,בכלפורוםאוצורהשהיא.השינויי

כלהפירושיםוההבהרותלהם,הינםכמפורטבמסמךזהבלבד,ובמסמכיהבהרותנוספיםשיצאו

 מטעםהמשרד,ככלשיצאו.

 מסמךזהמפורסםבאתרהאינטרנטשלהמשרד. .1.1





 להלן. 21המשרד מבקש להפנות את תשומת לב המציעים באופן מיוחד לתשובה 
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 ידי המזמין:-שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו עללהלן  .2

 תשובה שאלה סימוכין מס"ד

 חלק א'

8.1סעיף .1

מבחינתתכןהמכרז,–שיגור הלוויין
ברורשהשיגורהפעלתוועלויותיו

אינןחלקמהתכןהנדרש.לכן,נבקש
לקבלהבהרהלפיהעלותהשיגורלא

תושתעלהספק.

יידרשוכמפורטבמכרזהספקיםלא
לשאתבעלותחוזההשיגורעצמו.

יחדעםזאת,הובלתהלוויינים,ביטוח,
אינטגרציה,ליוויהבדיקותוהשיגור

כולם–)בארץובשדההשיגורבחו"ל(
באחריותהספקומהוויםחלק
אינטגרלימהשירותיםבמסגרת

הפרויקט.

17סעיף .1

נבקשלקבלהבהרה–ניגוד עניינים
לניגודהענייניםלפיה,ההתחייבות

תעשהעלידימנהלהפרויקטוצוותו
בלבד.במקרההנוכחי,הספקהינו
מוסדמחקרגדולהכפוףלחופש
אקדמי,אשרחוקריומבצעים

מחקריםבתחומיםשונים,ואין
מקוםשתינתןהתחייבותגורפתבשם

כללהחוקרים,אלאבשםהחוקר
הרלוונטישמשמשכמנהלהפרויקט

וצוותו.

הסעיףישונהבאופןהבא:נוסח

יושמטוהמילים:"אומי17.1מסעיף
,לאחרהמילים17.1מעובדיו",ולסעיף

"אתעובדיו"יתווספוהמילים
"המעורביםבפרויקט".

 .3

18.3סעיף
10וסעיף

להסכם
ההתקשרות

נבקשלקבלהבהרה– ערבות ביצוע
לספקכתבותאקדמייםלפיהמוסד

קיזוז,חלףערבותביצוע.יצויןכי
הדברנכתבבאופןמפורשלגביערבות
ההגשה,וככלהנראהנשמטגםביחס

 לערבותהביצוע.

כמובערבותההצעה,כךגםבערבות
גוףסטטוטורי,חברה–הביצוע

יהיוממשלתיתומוסדלהשכלהגבוהה
רשאיםלהחליףאתהערבותבהוראת

הוראתהחשבהכלליהתאםלקיזוזב
.7.1.1.1

 2נספח א'

 .1
1.3פיםסעי

1.1-ו
לביןBreadboardמהההבדלבין

EM?

הכוונהלמערכתBreadboard-ב
שאינהבממדיםהסופיים,כרטיסים

פרושיםהמאפשריםגישהבזמן
הפיתוחוהוכחתהיכולת.

EMמערכתבתצורתההסופיתהיא
בממדיהובשימושברכיביםשאינם

חייביםלהיותחללייםויכוליםלהיות
מסחרייםאבלישלהםהמקביל

החללי.

האםניתןלהניחשמחצית1.9סעיף .1
מהסקריםיבוצעובארץומחצית

חלוקהמדויקתלאבהכרחתיקבע
חציבסקרים.-שלחצי
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דרשיבצרפתתבסקריםשיהיויבוצעובצרפת?
,כאשרהישראליספקנוכחותה

שיידרשלהטיסכמותהמשתתפים
.בדומהתלוייםבנושאוכו'יהיו

גםהצדהצרפתייהיהשותףלכך,
לסקריםבארץ.
מטעםהספקאנשיהפרויקט

ולהשתתףבשלביהבדיקותיידרש
גםבצרפת.,והאינטגרציההכוללת


אתהמפגשיםהפורמלייםנשתדל

שווה.לחלקבצורה
 

 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים – 6נספח ב'

כללי .1
בקשלקבלהבהרהלפיהכותרתנ

התחייבותלשמירת"המסמךתתוקןל
 בלבד."סודיות

איןשינויבתנאיהמכרז.

נבקשלתחוםאתההתחייבות1 .7
איןשינויבתנאיהמכרז. שנים.5לסודיותלפרקזמןשל

 הסכם אספקת השירותיםחלק ג' 

כללי .8

נבקשלעדכןאתנוסחההצהרה
בנוגעלהעדרמניעהלאספקת

כך,'הואיל'השישיב,הפרויקט
 שהיאתהיהלמיטבהידיעה.

 

המכרז.בתנאיאיןשינוי

1.3סעיף .9
נבקשלקבלהבהרהלפיהבמקרה

זהישלםהמשרדלספקגםהוצאות
 עתידיותבלתיניתנותלביטול.

לאחרהמילים,1.3סעיףבתנאי
יתווספו,"מהעבודותשכברביצע"

"לרבותאותןהתחייבויות:המילים
שכברהתחייבעדלמועדזהואינן

ניתנותלביטול".

1.11סעיף .10
צריךלחיות–3מילהמס',1שורה

."הספק")ולא"המשרד"(

אכן,מדוברבטעותסופר.המילים
:"המשרדמתחייב"יוחלפובמילים

"הספקמתחייב".

 .11
1.19סעיפים

17.1-ו

איןחולקכי–פרסום אקדמי
במהלךחייהפרויקט,מנהל

הפרויקטוצוותויחשפולמידעסודי
שלהמשרדוישמרועליובסודיות
מלאה.אולםלמעטענייןזה,אין

בביצועהספקלהגבילאת
פרסומים,ולכןנבקשלקבלהבהרה

לפיהסעיףזהלאיחולעלפרסום
ד,עצםאספקתהשירותיםלמשר

 וכןעלפרסומיםאקדמיים.
 

מתייחסלפרסומיםבאמצעי1.19סעיף
התקשורת.למעןהסרספק,בסיום

"יובהרכי:הסעיףיתווספוהמילים
התחייבותזואינהמונעתמהספק

קיומהשללפרסםאתעצם
התקשרותעםהמשרדבנושאה

הפרויקט,וכןאינהמגבילהאתהספק
בפרסומיםמחקרייםבכתביעת

אקדמיים".

מתייחסלמידעהנוגע17.1סעיף
לביצועהעבודותואינומיועדלפרסום.
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11סעיף .11

נבקשלקבלהבהרהלפיהככלשיהיה
שינוימהותיבהיקףהעבודה
קףהנדרשת,ידונוהצדדיםבהי
התמורההנדרשבהתאם.

:יתווספוהמילים11בסיוםסעיף
"יובהרכיבמקרהשהמשרדידרוש

ולתהפרויקטכשינוייםמהותייםבת
המחייביםשינויבהיקףהתמורההדבר

יסוכםבכתבומראשויאושרבידי
מורשיהחתימהשלהצדדים".

11סעיף .13

נבקשהבהרהלפיההסעיףיהפוך
במקרהשלתשלומילהדדידהיינו,

חסר,המשרדישליםאתהתשלום
 בהתאםלתנאיםהקבועיםבסעיף.

איןשינויבתנאיהמכרז.

11סעיף .11

סעיףזהכולללהבנתנו–ביטוח
רלוונטייםשאינםתתיסעיפים

 .למהותהעבודה
 

יובהרכיהמציעיםמתחייביםלתנאי
ולאחרזכייהבמכרזהביטוחככתבם,

כלשינוילאיהיהניתןלבצעבהם
–)למעטכמפורטבהנחיותחברתענבל

https://www.inbal.co.il/HomeWe
bPages/Advice.aspx.)

 .11
-ו11.1סעיף
13.1

נבקשלקבלהבהרהלפיהיתווסף
באופןמפורשכיהספקסעיףהמגדיר

יהיהאחראיאךורקלתכןהשירותים
כפישנדרשממנו,תוךהחרגה

הפעלההשוטפתלמפורשתלשיגורו
שלהתוצריםאשרסופקועלידו

 במסגרתהשירותים.

איןשינויבתנאיהמכרז.

סעיפיםאלומתייחסיםרקלאחריות
הספקבמסגרתמתןהשירותים.

17סעיף .11

הספקהבהרהלפיהנבקשלקבל
יוותרבעליםבלעדישלכלידעו/או
קנייןרוחניקים,שנעשהבושימוש

עלידובמסגרתמתןהשירותים.

:יתווספוהמילים17.1בסיוםסעיף
"במידהובמסגרתמסמכיםאומידע

,אשרכאמורמופיעידעקייםשלהספק
אובמסגרתמתן\לאפותחלצורךו

זאתבמפורשעליולצייןהשירותים,
ולהגדיראתאותוידעקייםבמדויק.
במקרהזהתישמרבעלותושלהספק
עלהידעהקייםוהמשרדלאיפרסמו

ללאאישורהספק".

17סעיף .17

הספקנבקשלקבלהבהרהלפיה
יוותרהבעליםבזכויותהקנייןהרוחני
ובזכויותהיוצריםבתכןאשריסופק
עלידובמסגרתהשירותים.למשרד

ינתןזכותשימושבלבד.ת

איןשינויבתנאיהמכרז.

 .18

סעיפים

10.1-10.3

בקשלקבללבטלאתמנגנוןהפיצוינ
המוסכם,שאינוהוגןבמיוחדמכיוון
שמדוברבעבודהשתלויהבגורמים
אחריםומתאמיםמןהצדהצרפתי.

מדוברבפרויקטמורכבביותר,

המכרז.בתנאיאיןשינוי

הפיצויהמוסכםנתוןלשיקולדעתושל
המשרד,אשרמחויבלפעולבאופןסביר

לנסיבותהעניין.והוגןבהתאם

https://www.inbal.co.il/HomeWebPages/Advice.aspx
https://www.inbal.co.il/HomeWebPages/Advice.aspx
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והעיכוביםבועלוליםלהיגרםעלידי
גורמיםשוניםלרבותגורמיםמהצד
הצרפתי,ולכןלאנכוןלהטיללעשות

 שימושבמנגנוןכאמור.

נבקשלהגדירפרקזמןלתיקון10.10סעיף .19
 .יום30-ההפרההנטענתשלאיפחתמ

המכרז.בתנאיאיןשינוי

כללי .10

נבקשלקבלהבהרהלפיהכלעיכוב
שלהצדהצרפתילאיחשבכהפרהשל

 הספק.


כן,נבקשלקבלהבהרהלפיהכמו
ככלשהעיכוביםשלהצדהצרפתי

לספקיהיולאסבירים,הדבריאפשר
 .לסייםאתההתקשרות

המכרז.בתנאיאיןשינוי

המשרדמחויבלפעולבאופןסביר
והוגן.

 הצעת המחיר – 10נספח ב'

 .11

כמותהלווייניםאיננהידועהבשלב
זהומשמעותיתלתמחור.

לתמחרבהצעה?כמהיחידות

מספרםהסופישלהלווייניםצפוי
3-,תוךכAלהיקבעבתחילתפאזה

חודשיםמתחילתהפרויקט.

במסגרתמתןהשירותיםהספקנדרש
,שאחדמהםיכוללשמשQFM1לפתח

מטע"דבלווייןהשלישי.

-ננו3פערהכספיבעלותפיתוחה
רקיבואלידיביטוי1לווייניםלעומת

,דהשלישי"אינטגרציהשלהמטעב
.Dבפאזה

התבססעלישלבהצעתהמחירלפיכך,
במידה .יניםילוו3הנחיהשיידרשו

וייקבע על ידי המשרד שהפרויקט 
לוויינים בלבד, יופחתו מהצעת  2יכלול 

 D 500,000המחיר של הספק לפאזה 
₪.

כללי

 .11
האםניתןלקייםפגישהעםהחוקרים

ללמודעלצרכיהםהראשיים,במטרה
הפרטניים?

איןלקייםפגישותעםהחוקריםבשלב
זה.הגדרותהפרויקטכפישהןבמסמכי

המכרזמספיקותלהגשתהצעה.

 .13
מהופורמטהדחיסההנדרשלהעברת

התמונותמהמצלמהללוויין?

נקבעאםתהיהדחיסהבשלבזהטרם
דאיוובולאינפורמציהשלהתמונות,

.שלאנקבעהפורמט

.Aתבררבמהלךפאזהצפוילההנושא

1-ו1ותלשאלותנאר'התשוב–שליליהאםניתןלהניחשכלהפעילותשל .11
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CNES,שלהמבוצעתבמעבדות
CNES,לרבותאינטגרצית

המטע"דים,הפעילותבחדרהבקרה,

השיגורועוד..,יבוצעובמימון
CNES?

לעיל.






