אל :כל המציעים
הנדון :מכרז מס'  621/מכרז משלים  -הסכמי מסגרת  -בינוי ותחזוקה
הבהרות לשאלות
להלן תשובות לשאלות הבהרה של מציעים:
 .1שאלה:לגבי סעיף מס' סעיף  100.0..01וסעיף  "100.0..0/0מתאור
הארון לא ניתן להבין מה אתם מבקשים – כתוב" :יחי' ארון במידות
 0028027/ציפוי פנים מלמין יצוק  ,ציפוי חוץ  MDFמצופה
בפורמייקה פוסט פורמינג על רגלי אלומיניום ,הארון כולל מדף
אחד"
האם הכוונה היא שכל גוף הארון עשוי מסיבית מצופה מלמין יצוק?
ציפוי החוץ  MDFמצופה פורמייקה  ,למה הכוונה לדלתות
לקסקט של הארון?
האם הכוונה לארון סגור או פתוח?
האם המחיר של הארון כולל את הקסקט? ,כי בסעיף
 100.0..0/אתם מבקשים תוספת עבור פלטה עליונה דגם פוסט
פורמינג בעובי  /8מ"מ.
בקיצור היה נכון להוציא בצורה מסודרת שרטוט של
המוצרים ,כדי שלא יהיו טעויות ,מכיוון שהכיתוב אינו ברור".
תשובה:

גוף הארון –מלמין יצוק  17מ''מ
דלתות  MDFמצופה פורמייקה (דגם 17 ,1מ''מ)
בסעיף זה ארון פתוח ,ללא דלתות וללא פלטה עליונה נוספת,
תוספת עבור דלתות עם פירוט הנ"ל בסעיף 100.0..06
ותוספת עבור פלטה עליונה דגם  P.Fעובי  /8מ''מ בסעיף 100.0..0/
 ./שאלה :לגבי סעיף  " 100.0...0האם הכוונה שלכם היא ,לקבל
קוביה עם מגרה נשלפת לתליית פיילים? ,גם כאן היה טוב יותר
לקבל שירטוט"
תשובה:
כן ,הכוונה לקבל יחידה אחת  -קובייה אחת עם מגירה נשלפת לתליית
פיילים.
 ..שאלה :לגבי סעיף  " 100.0/.01האם הכוונה למדפי תלייה על
קיר?ואם כן האם לבצע את התליה עם לייסט תליה בצורה מקובלת
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_____________
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כולל גב בחלק הקדמי לפני לייסט התלייה לקיר ,או מדף עם /
"אוזניים" שהחיבור שלו לקיר מתבצע דרך "האוזניים"
(מאד לא יציב ומסוכן) ,ובאורכים מסויימים יקבל המדף בטן.
אני מצרף לכם שרטוט על אופן תליית מדף לקיר שאנו מבצעים (כדאי
שתאמצו אותו).
מדפים מסוג זה ביצענו באלפי מטרים באוניברסיטת _______
ובאוניברסיטאות ומוסדות חינוך נוספים.
ניתן לקבל את המדף ,דו מדפי או תלת מדפי בשיטה זו".
תשובה:
בסעיף  100.0/.01מדובר רק על פלטה במידות  1/2/020.17ס''מ ,ובסעיפים
הבאים (תוספות) מדובר על תומכים בצורות שונות.
 .0שאלה :לגבי סעיף  " 100.0/./0האם הכוונה לארון פתוח תלוי על
קיר ,ואם כן אין כאן הגדרות לצורת החיבור שלו לקיר וסוג הגב".
תשובה:
כן ,הכוונה לארון פתוח תלוי על הקיר בעזרת הלייסט ,הגב מזונית  .מ''מ.
 ./שאלה :לגבי סעיפים " 100.06 100.0/..0 100.0/.// :היינו שמחים
לקבל שרטוט של הפרט"
תשובה:
לא ניתן לקבל שרטוטים .כל המעוניין רשאי בתיאום מראש להגיע
ולצפות בדוגמאות.
 .6שאלה " :בדף מס' " /מסמכי המכרז"" ,מסמך ב -כתב הצעה"
מצוין שטופס מס'  /הינו אישור רו"ח אך לכאורה טופס מס' /
המצורף למסמכי המכרז הינו טופס "ניסיון המציע" .
לעניות דעתי קיימת אי התאמה בין במסמכי המכרז שבנדון לכתוב
בדף מס' " /מסמכי המכרז"" ,מסמך ב -כתב הצעה" לעניין טופס – /
אישור רו"ח " .
תשובה:
עמוד  /למסמכי המכרז יתוקן :טופס מס'  - /ניסיון המציע ; טופס
מס'  – .אישור רו"ח.
 .7שאלה ":האם ניתן להשתתף במכרז ,מבלי להגיש הצעה לפרקים. :
?/+0+
ולהגיש הצעת מחיר לפרקים  / + 1בלבד".
תשובה:
בהתאם להוראות המכרז (סעיף  0./במסמך א) ,ניתן להגיש הצעה
רק לחלק מהפרקים.
האמור בהודעה זו גובר על האמור במסמכי המכרז.
על המציע לצרף הודעת הבהרה זו להצעתו כאשר היא חתומה על ידו.
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