מכרז התקנה ואחזקה של מערכת אוטומטית
לכיבוי אש במים באוניברסיטת אריאל בשומרון
סיור קבלנים
משתתפים:
מאיר כהן -מנהל מחלקת בטיחות וביטחון ,עו"ד לירז דרדיגר -יועצת משפטית ,עו"ד דן אהרון-
מחלקה משפטית ,גלעד שולמן ושרה לנקרי -רכש
ניתן דגש על כללי הגשה ,הקפדה על זמנים ,מילוי טפסים כנדרש ,תשלום דמי השתתפות וכו'.
 .1להקפיד על ערבות תקינה או צ'ק בנקאי כנדרש והגשה בזמן.
 .2במידה ויש שאלות או אי הבנות ניתן להגיש אותן באופן מסודר בשלב שאלות ותשובות עפ"י
לו"ז המכרז.
סיור מקצועי:
מטרת המכרז היא הסדרת מערכות מתזים בכל בנייני האוניברסיטה אשר טרם הותקנו בהם מערכות
אלו.
שלב א' -התקנה מיידית של מערכת מתזים ב 3בניינים בקמפוס התחתון (בניין  -55 ,54 ,52כפי
שהוצג על גבי מפת האוניברסיטה) ,כפי שמופיע במסמכי המכרז.
בניין  9מופיע גם כן במסמכי המכרז אך לאור לוח זמנים צפוף נמצא כבר בתהליכי התקנה .ככל
הנראה יסתיים עד גמר המכרז.
האוניברסיטה בתהליכי בניית בניינים נוספים .לאוניברסיטה זכות ברירה להוסיף עבודות נוספות.
בשאר הבניינים יותקנו מערכות מתזים עפ"י יכולות וקצב התקדמות.
שאלה :האם יש מקור מים בכל בניין? מקור חוץ? משאבות לכל בניין?
תשובה :אין משאבות בכל בניין .במקומות בהם יהיה צורך במאגר מים /משאבה נתקין כדי לספק את
לחץ המים המתאים למתזים.
שאלה :בד"כ מותקן ביציאה מהמבנה?
תשובה :במתן אישור ע"י כיבוי אש.
שאלה :האם מטר' כולל מאגרים ומשאבות ?
תשובה :לא כולל.
שאלה :עבודת תכנון או ביצוע?
תשובה :ביצוע.
שאלה :עבודת ביצוע עפ"י תכניות מאושרות ממכון התקנים?

תשובה :כרגע תכניות של יועץ .התוכניות ממתינות לאישור איזוטופ כרגע.
שאלה :מי המתכנן?
תשובה :המתכנן של  3הבניינים הנ"ל הינו רביד.
שאלה :העבודה היא לפי מטר'?
תשובה :כן .יש הערכה של מטר' לבניינים המידיים אך זה לא כולל את הבניינים שיבנו בעתיד או
מצויים בהליכי בניה.
שאלה :היכן קונים את מסמכי המכרז?
תשובה :אין צורך ברכישת מסמכי המכרז ,הם מפורסמים באתר .יש לשלם דמי ההשתתפות.
שאלה :האם יש חיבור לרכזת? אתם דואגים לכיבות? לא מובן?
תשובה :בכל הבניינים יש רכזות רובן של טלפייר ,חלקם של מתאל ואפקון .הכביות ?וחיבור
באחריות הספק.
שאלה :קריטי לנו לדעת לאיזו חברת רכזות אתם מחוברים .רובנו עובדים רק עם טלפייר.
תשובה :הספק אחראי על החיבור ללא קשר לרכזת ויישא בעלויות החיבור הכרוכות בכך.
העבודה בשלושת הבניינים תעשה במקביל עפ"י הנחיות המכרז לכן יש לקחת בחשבון כמות כ"א
נדרשת.
האוניברסיטה תקצה שטח עבודה מוגדר על מנת שהעבודה תתבצע בצורה הטובה והבטוחה ביותר.
בתחילת שנת הלימודים חייבות להיות בבניינים מערכות מתזים.
שאלה :כיצד זה אפשרי? הגשת ההצעות רק באוגוסט ,התשובות יהיו לפחות בסוף אוגוסט,
ובאוקטובר חגים...
תשובה :כרגע זה הלו"ז ,יכול להיות שנאשר חריגה אבל דחוף מאד לסיים זאת עם תחילת הלימודים.

