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 2018אוקטובר  31

 16/2018מכרז  - אוניברסיטת חיפה 

  באוניברסיטת חיפה למבנה הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות משרדיייצור אספקת והתקנת ריהוט פומבי למכרז 

 1 מספר הבהרות מסמך

  . 12:00בשעה  08/11/2018ליום  יידחהנבקש להודיעכם כי המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 

 למען הסר ספק, יצויין כי אין שינוי במועד תוקף ערבות ההצעה.

 נבקש להביא בפניכם מס' עדכונים/הבהרות לתנאי המכרז:כמו כן,  

 מסמך מס'

 וסעיף

 תשובה שאלה

כתב  1
 כמויות

רגלי השולחנות בכתב הכמויות מעץ האם 
או מתכת? )ברשימת הריהוט בתיאור 

מ"מ מלמין יצוק ובגמר  28רגליים  מופיע
 מצוין שלד מתכת(.

ימין ושמאל, שולחנות הכוללים שלוחה. הרגליים    11, 10, 9פריטים 

מ"מ. לשלוחה תותקן רגל זוויתית  28עשויות מלמין יצוק בעובי 

נדרשת קושרת טלסקופית. מצ"ב תיאור  ולאס"מ   50*30במידות 

 .  11ו  10כמייצג גם לפריטים  9פריט 

כתב  2
 כמויות

האם ניתן לתמחר  - 24A ,24Bסעיפים 
מידות . סטנדרטי של חברת גלובלארון 

או  80ס"מ רוחב  205הארון, גובה 
ס"מ . הארון מותאם  40ס"מ , עומק   90

קומות קלסרים משרדיים  5-ל
 סטנדרטיים .

 בשינויים הבאים: 24A ,24Bהארון הנדרש הינו לפי הפריטים 

 ס"מ. 80מידת הרוחב הכללי 

 ס"מ. 210מידת גובה כללי 

 ס"מ. 84גובה ארון תחתון 

 בלבד. מדף חלוקה אחדחלוקה לפי קלסרים בארון עליון יותקן 

 שימו לב נדרש קסקטים עליונים הן לארון תחתון והן לעליון.

 24A ,24Bכמייצג פריטים  24Aמצ"ב תיאור פריט 

כתב  3
 כמויות

האם ניתן להגיש את  – 31,32סעיפים 
ו החומר ללא מילוי מחירים לסעיפים איל

 .המוצרים אינם במגוון מוצרינו –

הפריטים. תשומת לב המציעים מופנית  לכליש להציע הצעת מחיר 

 5)נספח ב' כתב הכמויותקובץ הוראות למילוי לסעיף ה' ב

 למכרז(.

4 

 

כתב 
 כמויות

גם לנושא   מבקש את התייחסותכם
חיזוק הקירות בשולחנות הרתומים 

ו   16CRמקט  כדוגמאת שולחן  לקירות
16DR  וזאת בעקבות סיור הקבלנים

בו הובהר לנו  23/10/18שנערך במקום ב
 . הם קירות גבס שהקירות

. נדרשת תמיכה חיצונית ע"ג 16A 16C 16Dראו תיאור פריטים 

מ"מ  17לחיזוק.  לוח התמיכה יבוצע מלוח סנדוויץ' עובי הקיר 

יקובע מזונית לבן טאפ, אשר  3102מ"מ   0.8עובי  המצופה פורמייק

 .לקיר אל ניצבי קיר הגבס

כתב  5
 כמויות

האם אפשר לספק את משטחי השולחנות 
בפורמיקה יצוקה )מלמין( במקום 

 פורמיקה?

 3102מ"מ  0.8עובי לא. משטחי השולחנות יחופו בפורמייקה 

 מזונית לבן טאפ.

 החלק הפנימי יחופה בפורמייקה טאפ לבן.

כתב  6
 כמויות

בשום סעיף לא צויין סוג השיש וצבעו דבר 
 המשפיע על התמחור

בכתב הכמויות יסופקו כולל משטח  27ו  26סעיפים  32ו  31פריטים 

 גוון חרמון של חברת אורטגה או שווה ערך.  240עם כיור יצוק דגם 
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כתב  7
 כמויות

לא צויין המבנה הכולל של שלדי 
השולחנות השונים )סוג השולחן .תצורת 

 השולחן קוטרי הרגליים עובי הרגל וכו(

. לכולם רגליים מלמין 15A ,16E ,16F  ,16H, 15, 14, 13פריטים 

 מ"מ ולא יותקן שלד מתכת. 28יצוק בעובי 

 4. שלד עשוי מתכת כולל 16G ,16i ,19 ,20 ,21 ,22 ,23פריטים 

מ"מ מרותכים לקושרת עליונה במידות 80עמודים מצינור קוטר 

מ"מ צבועים ע"פ הנחיות ברשימות בגוון  20*50מינימאליות של 

 האדריכל .ראל לבחירת 

 לכל השולחנות יותקנו רגלי פילוס מתאימות. 

כתב  8
 כמויות

לא מובן נושא הקושרת הטלסקופית 
.מבקש התייחסות לגבי הקושרות 
 לשולחנות בדגש על הקושרת הטלסקופית

 אין קושרות טלסקופיות .

אישור  9
עריכת 

 ביטוחים

יש לנו כל הביטוחים פרט לביטוח 
בדף  1אחריות מקצועית )סעיף 

אם סעיף זה חובה  הביטוחים המצורף(
 ₪  10000עלות 

נא להודיע אם סעיף זה חובה לצורך 
 התמחור

על הקבלן להחזיק ביטוח אחריות מקצועית בהתאם לדרישות  

 אישור הביטוח במכרז.

 -הסכם 10
 )א(7סעיף 

ברסיטה תרכוש עבור ישהאונ  ציינתם
בסך   הקבלן ביטוח לעבודות קבלניות

 .משווי העבודות 0.3%להשווה 

ברצוני להביא לידיעתכם שאנו כחברה 
מבוטחים בכל סוגי הביטוח כולל ביטוח 

ממה   עבודות קבלניות בשיעור גבוה
נציג  במידה ונזכה. שנדרש על ידכם

 .בפניכם את הביטוחים הנמצאים בידנו

במסגרת דרישות הביטוח, האוניברסיטה עורכת פוליסה לביטוח 

-כאשר הקבלן נכלל כמבוטח נוסף תחת פוליסה זועבודות קבלניות 

 . הכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם

על הקבלן לערוך ביטוחים משלימים כמפורט בסעיף הביטוח 

 ואישור עריכת הביטוח במכרז.

 -מסמך א' 11
כתב 

ההוראות 
להגשת 
הצעות 
 למכרז

אחד מתנאי הסף להגשת המועמדות, הוא 
שנים האחרונות ביצענו  3-שצריך שב

עבודות שכל אחת מהן על סך  3לפחות 
 ₪.  370,000לפחות 

 האם זה הוא תנאי סף הכרחי?

 .חובה סעיפיהתשובה חיובית. כל תנאי הסף הינם בגדר 

 

 להלן הבהרות טכניות נוספות:

  16פריטG: 

 ס"מ. 200אורכו 

מ"מ תותקן בגובה השולחן עד  28ס"מ ממלמין יצוק עובי  15התעלה המרכזית ברוחב דפנות 
 .ע"י אחרים לריצוף. התעלה תכלול מכסה עליון עליו יותקנו אביזרי חשמל ותקשורת

 :כללי 

של חגי סחר ) או שווה   ca30806z29002ס"מ דגם  4ובה גלכל הארונות יותקנו רגלי פילוס 
 לכל השולחנות יותקנו רגלי פילוס מתאימים. להתקין סוקל.ואין צורך ערך (, 
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מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי 
 המכרז.

 המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם. 

 אישור הקבלן:

 

 

 תאריך   חתימה וחותמת הקבלן    שם הקבלן


