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13/2021מכרז מס'   

 לייצור, אספקה והתקנת ריהוט משרדי בבניין הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה
 1מסמך הבהרות מס' 

 
 להלן מענה לשאלות הבהרה.

 שאר ללא שינוי ככתוב במסמכיתוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יימובהר כי כל סעיף שלא 
  המכרז.

חתימת בעל זכות (על המציע לצרף למסמכי ההצעה למכרז הודעה זו כשהיא חתומה ע"י המציע 
 החתימה בחברה + חותמת החברה(.

 
 :הבהרות למסמכי המכרז

 

 תשובה שאלה עמוד הסעיף סודר

 7.1סעיף  1
להסכם 
 )מסמך

 ה'(

כל דרישות סעיף הביטוח קיים  34
אצלנו בעסק אך לא תחת 

 אאל –כותרת עבודות קבלניות 
ביטוח עסק /  –תחת הכותרת 

כידוע  .אחריות המוצר
המוצרים הנדרשים מסופקים 
לאתר בשלמותם האם זה 

 ?ביטוח מספק

 להסכם 7.10 – 7.1 פיםסעי
בביטוחים  יםעוסק )מסמך ה'(

 שהאוניברסיטה עורכת.
ואילך עוסקים  7.11יף סע

בביטוחי הקבלן ובהם נדרש 
ביטוח אחריות המוצר ואין 
 דרישה לביטוח עבודות קבלניות.

סעיף  2
15.10.10 
למפרט 

 הטכני

רשום מנעול  15.10.10בסעיף  15
בעל יכולת שליפת ליבה 
ומערכת רב מפתח מסדרת 

של חברת ח.ג ובשרטוט  8000
N68  מצוין מנעול נעילה תוצרת

EVERYAAD. 

מנעול בעל יכולת שליפת ליבה 
 8000ומערכת רב מפתח מסדרת 

 .וה ערךשל חברת ח.ג או שו

 1סעיף  3
למפרט 
 הטכני 

יש סטייה בעובי משטח  21
 25-28כתוב במלל  - העבודה

 .מ"מ 30בשרטוט מצוין 

 25הדרישה למשטחים בעובי בין 
 .מ"מ 28-ל

 1סעיף  4
למפרט 

 הטכני

בעובי הקנט עץ יש סטייה  21
    21בעמוד 30מסיבי בשרטוט 

 מ"מ 25-28

 28-ל 25הדרישה לקנט בעובי בין 
 .מ"מ

 1סעיף  5
למפרט 

 הטכני

האם יש החלטה לגבי מידות  21
יש במלל שני סוגים  ?הפרופיל

 .שונים

פתוחים גם ליבוא וגם לייצור 
 .אופציות 2מקומי לכן יש 

שרטוטים 6
R1 R4 R5 
R14 R15 

R17 
 למפרט
 הטכני

יש סתירות בין הכתוב במפרט  21-28
 .לתוכנית אדריכל

קנט  -כתוב משטח פורמייקה 
 הדוגמלעץ כשהדגמים שנתתם 

עשויים מפורמייקה יצוקה. 
כתוב גם קנט עץ שבתוכנית 

 .PVCאדריכל יש קנט 
 .אבקש לשלוח מפרט סופי

הדרישה למשטחים מצופים 
ולא פורמייקה יצוקה.  פורמייקה

סיבי בהתאם קנטים מעץ מ
 .למפרט הטכני
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7 

 9סעיף 
לכתב 

 הכמויות

 70בכתב הכמויות מצוין רוחב  24
 .60 כתוב R20ובשרטוט 

ס"מ  70רוחב העמדות הינו 
 .בכתב הכמויותלמופיע  בהתאם

8 

שרטוטים 
R18 R17 

למפרט 
 הטכני

האם הספק מספק את שקעי  35-36
 החשמל ותקשורת של

APPART  שווה ערךאו? 

התאמות לתשתיות ספק מבצע ה
החשמל בלבד ואינו נדרש לספק 
את פריטי ושקעי החשמל 

 .והתקשורת

9 

שרטוטים 
N62 N63 

מפרט ל
 הטכני

לא ברור מבנה הפלטה העליונה  45-46
וחיפוי הזכוכית, האם אף 

 ?המים מחופה גם כן בזכוכית

לא נדרש אף מים, פלטה עליונה 
מחופה פורמייקה + קנט  28

חיפוי זכוכית פי.וי.סי ומעל 
 במידות המשטח בהתאם למפרט

 הטכני.

10 

שרטוטים 
N65 N64 

 N68 N66 
מפרט ל

 הטכני

בתיאור מצוין שבבית דחוסה  47-50
-צדדים בגמר 2מצופה מלמין 

 .רשום גמר פורמייקה

סיבית דחוסה גמר מלמין כפי 
  במפרט הטכני.שמופיע 

 

11 

שרטוט 
N69 

למפרט 
 הטכני

מסד  מסנדוויץ +כתוב ארון זה  50
פורמייקה יצוקה נכון? אין 

 ?טעות

 -ארון בחדר רטוב , אין טעות
דוויץ נ)חדר דגים(  גוף ומסד מס

מצופה פורמייקה כולל חזית 
 .דופן מדפים וקסקטים

12 
צריך לשלוח  העמדה לדוגמ  כללי

אליכם או שיש אופציה 
 שתבקרו בתצוגות?

יש להביא דוגמאות 
 .לאוניברסיטת חיפה

 
 אישור

 
 הרינו מאשרים את האמור בהודעה זו לעיל.

 
 שם המציע: _____________________

 
 חתימה:________________________

 


