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 עם הליך תחרותי נוסף  1/19' מס פומבי מכרז
 לאספקה והתקנה של מנדפים כימיים באוניברסיטת אריאל בשומרון

 

 
 וכן הודעות הבהרהתשובות הבהרה, שאלות 

 מס"ד עמוד סעיף נוסח קיים שאלה תשובה

לחיבור התשתיות בתחום הכוונה 
מובהר כי מחיר המנדף  המנדף.
מטר  1עד לות התשתיות כולל ע

 או סטייה מפתח הפניקס
עלויות תשתית מעבר ל   .מנדףמה

פח סמטר ירשמו ע"י המציע בנ 1
 ט'
 

האם הכוונה לחיבור התשתיות 
בתחום המנדף ? באם הכוונה 

מחוץ לתחום המנדף אבקש 
 מדידה.פירוט החומרים ואופני 

לרבות חיבור לתשתיות 
והכל בהתאם למפורט 

 במכרז על נספחיו.

1.1 2 1.  

המועדים נדחו עקב דחיית מועד 
מתן התשובות שהועלו בסיור 

 ספקים.

האם ניתן לדחות את תאריך 
 ההגשה?

27/03/2019  
 להגשת האחרון המועד
 הצעות

3 4 2.  

הכוונה היא שיש למציע יכולת 
לבדוק שהמנדפים עומדים 

 בתקנים עוד במפעל. 

האם הכוונה שברשות המציע 
חדר בדיקות מנדפים ואנלייזר 

 6SFגז לבדיקת כליאה עם גז 
 /אמריקאי ?יעפ"י תקן אירופא

כליאת  –יכולת בקרת מנדף 
אוויר לצורך עמידה בתקני 

 איכות

6.2.1 6 3.  

 
  המכרזאין שינוי בנוסח 

 שלנו המנדפים את מייצרים אנו
 את לנו יש זאת למרות - ל"בחו

 בזמן מנדפים לספק היכולת
 8-10 כ של סביר אספקה
 היכולת את לנו ויש - שבועות

 התאמות או תיקונים לבצע
 שרק אציין)  -   למנדפים
 מנדפים סיפקנו לאחרונה

 (לאוניברסיטה

 עצמי יצור כושר בעל המציע
 בעל,  בישראל מנדפים של

 לפחות שנים 5 של ותק
 ברשותו ויש מנדפים ביצור

 מלאכה בית ובשימושו
 כימיים מנדפים ליצור

 מחלקת: הכולל, למעבדות
.• בייצור איכות בקרת
 כליאת - מנדף בקרת יכולת
 בתקני עמידה לצורך אוויר

 איכות

6.2.1 6 4.  

 - הנדרשות היכולות את לנו יש אין שינוי בנוסח המכרז
 -  ל"בחו במפעל סיור לבצע ניתן

 את לקחת יש ומאושר במידה
 הניקוד באופן בחשבון הנושא

 במכרז האיכותי

 בסיור יבחן] הייצור איכות
 [הייצור באתר

13.2.
4 

14 5.  

 לא מוסכם.
ניתן לקבל את האישור בכפוף 

 להלן. לתיקונים כמפורט 
 
 תיקונים לאישור הביטוח 

של חברת הביטוח "כלל" מ 
 : )מצורף( 10.3.19

 
 פרק א' : 1סעיף  .1

 
עבודה  נזק ישיר מתכנון לקוי/ 

מוסכם  –חומרים לקויים  לקויה/
 ₪ 200,000 -להגביל ל

 –רכוש עליו עובדים  רכוש סמוך/
  ₪ 500,000 -מוסכם להגביל ל

 

. אבקש את אישורכם 1
לתיקונים שביקשה חברת 
 PDFהביטוח לעשות עפ"י קובץ 

המצורף לדוא"ל הבקשה 
 לשאלות הבהרה. 

. או לחילופין האם תינתן 2
האפשרות להתדיינות בין חברת 

הביטוח ליועץ הביטוח של 
האונ' עד לשביעות רצונו של 

 היועץ ?

על המציע הזוכה להמציא 
לאונ' אישור עריכת ביטוח 

בנוסח המצורף למסמכי 
  3המכרז כנספח ב' 

17.2.
2 

18 6.  



 
 

2 

 

אחריות  – 3סעיף  .2
מקצועית, לא מוסכם 

למחוק. מוסכם להביא 
 ₪מ'  2גבול אחריות של 

 (₪מ'  4)במקום 
 

)ביטוח  5 -ו 4סעיפים  .3
אם  –צמ"ה וצ"ג צמ"ה( 

המציע )ספק( לא יעשה 
בפרויקט שימוש 

בצמ"ה, ניתן לוותר 
 עליהם.

 
בהתאם  – 6.1סעיף  .4

אי  –לאמור לעיל 
הסכמה לויתור על 

ביטוח אחריות 
מקצועית, לא מוסכם 

למחוק האמור לגבי 
נוסח פוליסת אחריות 

 מקצועית.
 

בסופו יוסף  6.4סעיף  .5
שם המבוטח המשפט : 

בביטוח עבודות 
קבלניות יכלול את 

הספק, המזמין, קבלנים 
וקבלני  משנה, מפקח, 

מתכננים ויועצים למעט 
 אחריותם המקצועית.

                                                         
 

האם הכוונה לחיבור המנדפים   1ראה תשובה לשאלה 
למערכות האספקה השונות 

בתחום המנדף ? באם הכוונה 
מחוץ לתחום המנדף אבקש 

 פירוט החומרים ואופני מדידה.

יספק את המנדפים, כולל 
חיבור המנדפים למערכות 

 .האספקה השונות

1.5 20 7.  

 ימי עבודה 14לא יאוחר מ .1
 
 
 כן.2

תוך כמה ימים  .1
קלנדרים יאשר 
הממונה מטעם 

האוניברסיטה את 
התוכנית המפורטת 

 שהוגשה לאישור ?
האם ינתן לספק  .2

ימים  45לפחות 
קלנדרים לייצור 

הובלה והתקנה לאחר 
אישור הממונה מטעם 

 האונ' ?

המציע מתחייב לספק לאונ' 
 75מנדפים ולהתקינם תוך 

ימים קלנדרים מיום קבלת 
הזמנת הרכש , התקנה 

ר אישור התכנון מלאה לאח
.... 

1.7 20 8.  

תוכניות הצבת המנדפים יועברו 
 לזוכה יחד עם הזמנת הרכש.

 העמדה תוכנית לקבל ניתן האם
 ?זה בשלב המנדפים של

 – התקנה ביצוע טרום
 את תעביר האוניברסיטה

 המנדפים העמדת תכנית

4.1 22 9.  

פעילות  תקינה של מערכות 
הבקרה והאוורור הן באחריות 

וספק  רמיזוג האוויקבלן 
הפניקס. האחריות של ספק 

 באחריות המנדף הפעלת מדוע
 הבקרה' מע אם המנדפים קבלן

 ?אחרים י"ע תסופק והאוורור

 של ותקינות הפעלה בדיקות
 המנדפים

5 22 10.  
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על המנדף ועל הינה המנדפים 
החיבור לשאר המערכות כגון 

חשמל, אינסטלציה וגז ועל עבודה 
 תקינה של המנדף.
וספק הפניקס  רקבלן מיזוג האווי

אחראים על כיול המערכת.  –
הכיול יתבצע מוקדם ככל שניתן 

 בסמוך לגמר התקנת המנדפים.
 

הבדיקה תתבצע ע"י גורם שלישי 
עלות  לא כלול במחיר המנדף. –

 הבדיקה ע"ח האוניברסיטה

תוך כמה ימים תווסט  .1
ותכוייל מערכת 

הבקרה "פניקס ע"י 
 הנציג הישראלי "

האם בדיקת המנדף  .2
בשטח עפ"י תקן 

אמריקאי/אירופאי 
כלולה במחיר המנדף 

? 

כולל בדיקה עפ"י תקן 
חובה ועפ"י תקן  –ישראלי 

 –אמריקאי או ארופאי 
 חובה

5.4 22 11.  

 
תתבצע  בדיקה, מטעם 

האוניברסיטה,  ע"י גורם מוסמך  
בלתי תלוי. תוצאות הבדיקה 

יועברו ליצרן והוא יצרף אותם 
 לתיק המתקן.   

 
 

האם יתקבל דו"ח ע"י  .1
בודק מנדפים של 

 היצרן ?
באם הסעיף הר"מ לא  .2

מקובל האם יוכל נציג 
האונברסיטה להפנות 

אותנו למעבדה 
מוסמכת לבדיקת 

 מנדפים ?

יע יכין ....... דו"ח מלא המצ
על בחינות התקינות ערוך 

 ע"י מעבדה מוסמכת.

5.5 22 12.  

עד  –מידות גובה חיצוניות 
 התקרה

מסתפקים  –מידות גובה פנימיות 
בשלושה גבהים שייקבעו 

בהסכמה. ייתכן ויידרש לייצר 
 מנדפים בודדים במידות אחרות. 

האם יגובשו מספר אפשרויות 
מנדף  של מידות גובה או כל

ייוצר בגובה מיוחד עפ"י מידת 
 גובה התקרה ?

יש לשים לב שגובה  -הערה
המנדפים הסופי ייקבע ע"י 
מדידה בשטח והגובה יכול 
להשתנות עקב שינוי בגובה 
 תקרת המעבדות.

2.5 25 13.  

 
החיבור בין המנדף לפניקס 

 באחריות ספק המנדפים.
 הפניקס מגיע לקרבת המנדף.

 1.25 חיבור באמצעות תעלת פח
לדעתנו אין צורך בפתיחת תקרות 

 אקוסטיות.
פניקס אופקי ע"י תעלת פח, 

פניקס אנכי יש להוסיף קופסא 
דקה שתחבר את הפתח המלבני 

 10לאוורור בגג המנדף לפניקס 
 אינצ' אנכי הנמצא קצת מעליה.

מי אחראי לביצוע החיבור בין 
דף לשסתום הפניקס? נגג המ

אם החיבור באחריות קבלן 
פיםהמנד  

  באיזה מרחק מהמנדף
 נדרש להתחבר?

  האם נדרש חיבור
באמצעות תעלה גמישה 

 או קשיחה?

  אם נדרשת תעלה קשיחה
מאיזה חומר ועובי? 

(PVC / PPS ) 
מי אחראי על פתיחת תקרות 

אקוסטיות וביצוע פתחים 
 בתקרת גבס?

 חיבור) האוויר יניקת פתח
 בגובה יהיה( לפניקס המנדף

בין הנע   
 מ"ס 210 ל מ"ס 185

2.6 26 
 ולפי

 שאלות
 שעלו

 בסיור
קבלנים

 נבקש, 
 החלטה
 בנושא

ל"הנ  

14.  

רק במידה והגורם לרעש נובע 
מהמנדף או מחיבור המנדף 

למערכת האוורור אזי האחריות 
 על קבלן המנדפים

 י"ע תסופק ואוורור בקרה' מע
 רעש רמת מדוע, אחרים

המנדפים קבלן באחריות ? 

 מהמנדף הרעש רמת"
 ...."הכימי

2.8 26 15.  

האם נדרש מנדף עם דופן  ללא דופן כפולה –המנדפים 
 כפולה? אם כן,

  האם צריך עמודים
עשויים אלומיניום בחזית 
ובחלק האחורי או שניתן 

 לבצע קופסא מלביד?

 3 התא דפנות
 כולל

שרטו
 ט

27-28 
 ולפי

 שאלות
 שעלו

 בסיור
קבלנים

 נבקש, 

16.  



 
 

4 

 

  האם השקעים צריכים
להיות ממוקמים על גבי 
עמוד חזית מעל משטח 

 העבודה?

  האם הברזים צריכים
עמוד להיות ממוקמים על 

 החזית?
האם נדרש פתח מעבר כבלים 

 מעמוד חזית לתוך תא המנדף?

 החלטה
 בנושא

 ל"הנ

עץ לבוד או  –כפי שמופיע במכרז 
 טרספה. 

 רשום אבל עץ מאושר זה בסעיף
"   אש מפני מוחלטת הגנה" 

 העובדה לאור האם -:  השאלה
 מוחלטת הגנה מבקשים שאתם

?   מאושר עדיין עץ האם, ץעל
 ניתן האם:   נוספת שאלה
 מעקב PPS  פוליפרופילן להציע
 הסתם מן מדובר?  בעירה
 מאושר שגם עדיף בחומר

 של הפנימי לחלק אצלכם
 (27 עמוד 3 סעיף)  המנדף

 מ"מ 17 בעובי לבוד עץ
 שווה או פורמייקה מצופה

 הגנה הכולל מאושר ערך
 או. אש מפני מוחלטת
 או לאב-טופ מסוג טרספה

 של בעובי מאושר ערך שווה
 .מ"מ 17 לפחות

4 29 17.  

לא יהיה שוני בין המנדפים 
 מבחינת הרכב החומרים 

 בעלי יהיו מנדפים וכמה האם
 לבוד מעץ חיצונית מעטפת

 ?טרספה מעטפת בעלי וכמה

"עץ לבוד .......או 
 טרספה......"

4 29 18.  

 כיור וגם כוסית ניקוז נדרש גם
 

האם נידרש למנדף גם כיור  וגם 
 כוסית ניקוז ?

למנדף : ברז מים, כיור 
עמיד בכימיקלים וכוסית 

 ניקוז

6.3.6 30 19.  

 
 
 
 חומר עמיד לכימיקלים.1
 
 התקנה תחתונה..2
 
 לא.3
 

במפרט מצוין כוסית ניקוז 
 מ"מ לפחות 40בקוטר 

  מאיזה חומר נדרשת
 הכוסית?

  התקנה האם נדרשת
 עליונה או תחתונה?

  האם ניתן להשתמש
בכוסית ניקוז 

 פוליפרופילן מלבנית?

 .P.E כוסית ניקוז מחומר
מ"מ  40בקוטר  .P.Pאו 

 לפחות

6.3.6 30 20.  

ברז המים לא מיועד ללחצים 
, גבוהים ולא למים מטופלים

כלומר מדובר בברז מנדף 
 סטנדרטי.

האם הכוונה לברז מים למנדף 
בר או לברז  10העומד בלחץ 

המשמש בדרך כלל  P.Pעשוי 
למים מטופלים ואינו מיועד 

 ללחצים גבוהים ?

ברז המים יהיה מחומר            
P.P או שווה ערך מאושר 

6.3.8.
5 

30 21.  

כל הבקרים יורכבו על פנל חזית 
שקוע  –בסמוך לשקעי החשמל 

בפנל ומוגן עם כיסוי שקוף. 
 .36, 32בנוסף ראה תשובה 

 

 הפניקס בקר ממוקם היכן
 ?משולשים או כפולים במנדפים

 מהירות בקרת יחידת
 פניקס של זרימה

11 32 22.  

כל המנדפים יהיו עם פנל הפעלה 
 בחזית

 פנל עם יהיו מנדפים כמה
 צד פנל עם וכמה בצד או בחזית

 ?כפול

  .23 33 12 בחזית הפעלה פאנל

 
כן, נדרש מפסק להפעלת גוף 

 התאורה
 
 

האם נידרש גם גוף  .1
 תאורה ומפסק ?

האם הזנת המנדף  .2
מגיע מלוח עם הגנות 

ופחת ודרושה רק 

חשמליים ימוקמו  שקעים 6
......... 

13 33 24.  
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דרוש לכל מנדף לוח חשמל עם 
 הגנות, פחת וחצי אוטומט.

קופסת חיבורים או 
לחילופין דרוש לכל 

מנדף לוח חשמל עם 
הגנות ,פחת וחצי 

 אוטמט ?
הוחלט שבמסגרת מכרז זה 

ארונות  תזמיןלא האוניברסיטה 
מסוג חסין אש  אחסון בטיחותי

  או קורזיביים 
 

 ים אלהפריטאין צורך לתמחר 
 במכרז. 

 
טבלת הצעת מחיר מתוקנת 

 תפורסם בנפרד
 

עפ"י המידות והדגם שצויין 
לדוגמה הכוונה לארון מתוצרת 

JUSTRITE, 
מחיר ארון מתוצרת  .1

ASECOS  או שווה ערך
כפול ואף יותר מארון 

 JUSTRITEמתוצרת 
האם לתמחר את 

מחיר המנדף +ארון 
חסין אש עפ"י 

 2האפשרות לשימוש ב 
 האפשרויות ?

חיבור הארון למערכת  .2
השאיבה במנדף בעל 
דפנות בודדות דורש 

הרחקת המנדף 
 60מהקיר האחורי בכ 

 מ"מ,
או לחילופין האם 

יאושר חיבור השאיבה 
למשטח העבודה 

באיזור פלנום היניקה 
 האחורי של המנדף ?

ארון אחסון בטיחותי ממוגן 
וממונדף )חיבור הנידוף ע"י 

הספק( כדוגמת חברת 
JUSTRITE  אוASECOS  או
 שווה ערך

14 33 25.  

מצוין במפרט שנדרש ארון   25ראה תשובה לשאלה 
 ASECOSאו  JUSTRITEבטיחות 

הארונות הנ"ל אינם שווה  –
 ערך, 

 איזה סוג נדרש?
 ?האם יש דגם מאושר 
  עבור אילו חומרים נדרש

הארון? 
חומצות/סולבנטיים/בסי

 סים/דליקים וכו'..

האם נדרש ארון נוסף 
ברווח שנשאר  HPLמלביד/

לאחר מיקום הארון או 
 שנדרשת סגירה לדופן?

 ארון בטיחותי ממוגן ומנודף
)חיבור הנידוף ע"י הספק( 
 JUSTRITEכדוגמת חברת 
 שווה ערך או  ASECOS או

14 33-34 26.  

 25ראה תשובה לשאלה 
 

המפורט עבור ארון  884800דגם 
JUSTRUITE אינו מוכר ליבואן   

  איזה דגם נדרש
 עבורכם?

  איזה סוג ארון
בטיחות? לאיזה 

 חומרים?

 באתר 884800 מודל
Justrite 

14 33-34 27.  

האם מחיר המנדף כולל סבכה  כולל הכנה לרשת כימאיםהמחיר 
 לקולונות ?

סבכה לקולונות )רשת 
כימאים( תבוצע ממוטות 

 נירוסטה..........

17.1 34 28.  
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בכל המעבדות התקרות גבוהות מ 
ס"מ, יתכנו מקומות בודדים  240

עם תקרות נמוכות יותר במספר 
 ס"מ.

 בכל בגובהן שונות תקרות כמה
 ?המעבדות

  .29 35 19 מידות התאמת

ספק המנדפים יבצע כיול 
למנדפים כולל רגש דלת 

שסתום הכיול  ופתיחה/סגירה.
ובדיקת מערכת הספיקה תתבצע 

על ידי קבלן מיזוג אוויר וספק 
 הפניקס. 

 
לאחר מכן תתבצע  בדיקה, 

מטעם האוניברסיטה,  ע"י גורם 
 מוסמך  בלתי תלוי.

 

האם כיול ובדיקת  .1
מערכת ספיקה 

משתנה של נציג 
מערכת הבקרה 

)פניקס( תספק את 
 האונברסיטה?

האם בדיקה באתר  .2
הלקוח של בודק 

מטעם יצרן המנדפים 
תספק את 

 האוניברסיטה ?
האם ידוע  .3

לאונברסיטה באם יש 
גורם בלתי תלוי שיש 

ביכולתו ושיש ברשותו 
את הציוד לביצוע 

בדיקת המנדף עפ"י 
תקן 

 רופאי/אמריקאי ?אי
באם כן האם תוכל 

האונ' לספק לנו מידע 
 זה ?

לאחר התקנת המנדף 
ולצורך קבלתו יציג הקבלן 
בדיקה של גורם בלתי תלוי 

 לפי התקן.....

22.7 37 30.  

בדיקת המנדפים תעשה  ע"י גורם 
 מוסמך  בלתי תלוי באתר.  

 
תזמין ותשלם  האוניברסיטה
 עבור הבדיקה

 
 לא

  אנחנו מוסמכים
ומבצעים בדיקות 

לתקן אירופאי עבור 
המנדפים שלנו, האם 
 נדרשת בדיקה באתר?

  מי אחראי להזמין את
 הבדיקה?

  האם נדרש לתמחר
 בנפרד?

בדיקה של גורם בלתי תלוי 
 BSEN14175 לפי התקן

22.7 37 31.  

המנדפים הצמודים יורכבו ללא 
אך מס'  -דופן מחברת פנימית 

החלונות כמספר המנדפים 
 3מנדפים יהיו  )לשלישיית

 חלונות(

 חלון עם יהיו מנדפים כמה
 ?מרכזי

 שלישיית או זוג חיבור
 מנדפים
 – מחברת דופן ללא צמודים

 זהה
 מבחינת בודד מנדף לחיבור
 תעלות

2 55 32.  

מערכת הבקרה מסופקת ע"י  .1
 האוניברסיטה )קבלן אחר( 

 
האחראי להתקנת קופסת  .2

ההפעלה )לחשמל המנדף(, 
למערכת הרגשים והחיבור 

הפניקס הוא קבלן המנדפים, 
התקנת הפניקס באחריות 
קבלן מיזוג האוויר וספק 

 הפניקס.
 

האחריות לספק את לוח החשמל 
וההגנות של הפניקס באחריות 

קבלן מיזוג האוויר )מלבד ההזנה 

מי אחראי לספק את  .1
מערכת הבקרה מסוג 
פניקס )רגש דלת/רגש 
נוכחות/מוניטור/שסת

 ום(
 

מי אחראי להתקנת . 2
 הרכיבים כמפורט?

  מי אחראי על חיווט
 הרכיבים?

  מי אחראי לספק את לוח
החשמל והגנות של 

 הפניקס?
 

סעיף  חיבור מערכת הפניקס
2 

55 
ולפי 

שאלות 
שעלו 

בסיור 
קבלנים
, נבקש 

החלטה 
בנושא 

 הנ"ל

33.  
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ת ההפעלה אוההגנה של קופס
 שבאחריות ספק המנדפים(

 
 30לגבי כיול ראה תשובה  .3
 

מי אחראי לבצע כיול . 3
מערכת בקרה והפעלה 

 למנדפים?

 
האחריות לחיבור החשמל על 

 קבלן המנדפים 
 

עד  –בתחום המנדף הזנת חשמל 
 כמטר אחד. 

 
הגנות בקופסת החשמל של 

 באחריות קבלן המנדפיםהמנדף 

מי אחראי לביצוע הזנת/חיבור 
חשמל למנדף? אם החיבור 

 באחריות קבלן המנדפים
  מהמנדף באיזה מרחק

 תהיה הזנת החשמל?
  האם הגנות חשמל

לאחריות קבלן המנדפים 
או שהם יהיו בלוח 

 ראשי?

 חיבור המנדף למערכת
 החשמל

סעיף 
2 

55 
ולפי 

שאלות 
שעלו 

בסיור 
קבלנים
, נבקש 

החלטה 
בנושא 

 הנ"ל

34.  

 
חיבור התשתיות בתחום המנדף 

  הזוכה.באחריות 
יפרט המציע בנספח ט' בהר כי ומ

ת )מעבר ל וספונ עלויות תשתית
 מטר הכלולים במחיר המנדף(1
 

 –במכרז הגדרנו לגבי הסיומת 
 קוטר צינור נחושת עבור גזים. 

 
צנרת  –עבור מים ושפכים 

 סטנדרטית
 
 

מי אחראי לביצוע חיבורי 
אינסטלציה למנדף? אם 
החיבור באחריות קבלן 

 המנדפים

  באיזה מרחק מהמנדף
 יבוצעו ההכנות?

  באיזה סיומת תחכה
 ההכנה?

  אין סוג צנרת נדרשת
)עבור גזים, מים 

 ושפכים(?

 חיבור המנדף למערכת
 אינסטלציה

סעיף 
2 

55 
לפי ו

שאלות 
שעלו 

בסיור 
קבלנים
, נבקש 

החלטה 
בנושא 

 הנ"ל

35.  

 
 כן, שסתום פניקס אחד.1
 
 
זהו למעשה מנדף אחד ברוחב .2

מנדפים, בעל שלושה  3של 
חלונות נפרדים כ"א בעל רגש 

בנוסף למנדף , של הפניקס גובה
כולו, מערכת בקרה אחת 

 שסתום פניקס אחד.ו
 
 
 
ההתיחסות כמנדף אחד רחב .3

 מבחינת עמידה בתקן
 
 
 
 חיבור מערכות הפניקס לתעלות.4

האוורור יתבצע על ידי קבלן מזוג 
אויר. למרות זאת אנו מבקשים 

לשמר את האופציה שיצרן 
המנדפים יתן מענה ועל כן אנו 

 לתמחר זאת. מבקשים 
 למטריש להתייחס בסעיף זה 

 של תעלות ולא למטר רץ.  רבוע

האם כל מנדף מזוג או  .1
שלשיית מנדפים 

יחובר לתעלה מאספת 
שתחובר לשסתום 

 פניקס אחד ? 
או לחילופין איך 

 יחוברו המנדפים ?
באם שיטת החיבור  .2

תהיה לשסתום פניקס 
אחד עבור זוג או 

שלשיית מנדפים האם 
בווסט אויר אין צורך 

ידני לכיול הזרימות 
 בין המנדפים.

באם שיטת החיבור  .3
תהיה לשסתום פניקס 

אחד עבור זוג או 
שלשיית מנדפים האם 
מישהו בדק שבשיטה 

זו יוכלו המנדפים 
 לעמוד בתקן ?

תעלות יניקה  .4
מתומחרות בד"כ עפ"י 

מטר רבוע, עבור כל 
נפח זרימה מתוכננת 

תעלה בחתך שונה 
 וחישוב שונה עבור

חיבור זוג או שלישיית 
מנדפים צמודים ללא דופן 

זהה לחיבור מנדף  –מחברת 
 בודד מבחינת תעלות

2.2 55 36.  



 
 

8 

 

אביזרים כמו קשתות 
ומעברים, האם אנו 

נידרשים לציין מחיר 
משוקלל למטר אורך 

שיכיל את כל מגוון 
 האפשרויות ?

נדרש לוח חשמל כולל נתיכים 
 הגנות ופחת

קופסת חיבורים  האם נידרשת
בלבד או לוח חשמל הכולל 

 נתיכים, הגנות ופחת ?

חיבור המנדף לתעלת 
 חשמל.

3 55 37.  

האם הכוונה למטר רץ צנרת  צנרת מים + צנרת ניקוז
מים + מטר רץ של צנרת ניקוז 

 ? 

  .38 55 5.2 מחיר צנרת למטר רץ

 
 כן

האם נדרשת סגירה מעל מנדף 
ועד לתקרת גבס במעבדה ע"פ 

 משתנה בין החדרים?גובה 

ולפי   
שאלות 

שעלו 
בסיור 

קבלנים
, נבקש 

החלטה 
בנושא 

 הנ"ל

39.  

הספק לא יישא בהוצאות התיקון 
תקלות שנגרמו באשמת הלקוח ל

עקב שימוש שלא בהתאם 
 להוראות.

האם הכוונה שהספק ישא 
בהוצאות התיקון גם לליקויים 

 שניגרמו באשמת הלקוח ?

הספק יספק לאוניברסיטה 
תחזוקה ואחריות שירותי 

במסגרתם יעניק 
לאוניברסיטה אחריות 
כוללת ובלתי מוגבלת 

לתיקון תקלות ו/או 
ליקויים במנדפים הכימיים 

שסופקו על ידו )לרבות 
תקלות שנגרמו עקב שימוש 

לקוי או שימוש שאינו 
 בהתאם להוראות השימוש(

4.1 59 40.  

האוניברסיטה תבצע  –לא 
בדיקות תקופתיות כנדרש ע"פ 

. שירותי תחזוקה ואחריות החוק
שנים הינם באחריות  5למשך 

 בלעדית של הספק הזוכה. 

האם הכוונה לתחזוקה 
ובדיקות שאמורות להתבצע 

ע"י האוניברסיטה כולל 
 תיקונים ובדיקות ?

לרבות עבור שירותי 
 5תחזוקה ואחריות למשך 

 שנים.

4.2 59 41.  

 
מהזוכה/ים  השירותים יוזמנו 

. המכרזמכרז בכפוף למסמכי ב
הסעיף נועד לאפשר 

לאוניברסיטה במקרה הצורך 
וככל שתראה לנכון להזמין 
שירותים נוספים או אחרים 
מספק חיצוני למכרז, למשל 
כאשר האוניברסיטה רוצה 

 להזמין מנדף שלא כלול במכרז. 
 

 בו המכרז פורסם מטרה לאיזו
 אם, במכרז יחיד זוכה יזכה
 ?לאחרים לפנות רשאית' האונ

  .42 66 17 בלעדיות העדר
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 לתשומת לב המציעים :  –הבהרות 
 
 (למסמכי המכרז 3בעמוד  1.10סעיף ) לגבי הזמנות לפי שלבים .1

האוניברסיטה מודיעה כי סביר להניח במסמכי המכרז לפיו "לא יוזמנו מנות במקביל" על אף האמור 
 הקודמת.שתוזמן מהספק הזוכה מנה חדשה של מנדפים טרם אספקת המנה 

בתיאום עם נציג  תהיה באופן מדורג המנדפים אספקתהאוניברסיטה מבקשת להבהיר כי עם זאת, 
 . האוניברסיטה

 
עם או  מנדפים עם ארון נידוף לחומרים קורזיביים לא יוזמנו, בקובץ זה 25בתשובה לשאלה מס'  כאמור .2

 .ארון חסין אש
 . נספח ז'ב  1מס' הצעת המחיר  תטבלב בהתאם לכך שונו המשקולות של סוגי המנדפים השונים

 
יש לציין מחיר  וורורכת הפניקס לתעלת האמער לחיבור ביחסבקובץ זה,  36בהתאם לתשובה לשאלה מס'  .3

 של תעלות ולא למטר רץ כפי שנכתב במקור. למטר רבוע
 

 בקובץ נפרד.  םמפורס -נספח ז' הכולל הצעת המחיר מתוקנת  .4
 במקום הקובץ הכלול במסמכי המכרז. מעודכן כאמור, יש למלא את נספח ז' ה

 
 ישונו כדלקמן: (מהציון הכולל 70%סה"כ ) רכיב המחירמשקולות  .5

  %85 - נספח ז' המעודכןתמחור המנדפים ע"פ  : 1סעיף 
 %5 –בעל עומק ייחודי : תמחור מנדף 1.1סעיף 
  %10 -נספח ז' המעודכן ע"פ  מחור ועלויות חיבור למערכות המבנהת : 2סעיף 

 
מטרים, בעל שלושה חלונות,  3מנדף אחד ברוחב  –שלישיית מנדפים צמודים של מטר כדוגמה, הכוונה היא  .6

כל אחד ברוחב מטר. למנדף פניקס אחד, בקר אחד ושלושה רגשים )אחד על כל חלון(. שלישיית מנדפים 
וחצי מטרים, כנ"ל לגבי זוג מנדפים  של מטר וחמישים כל אחד הוא למעשה מנדף אחד ברוחב ארבע

 צמודים.
 

ות סמכככל שתוגש הצעת מחיר שאינה בהתאם לנספח ז' המעודכן, ועדת מכרזים שומרת לעצמה את ה .7
 ות אלהלרבות הבהר טיים ובהכל בהתאם להוראות המכרזלקבל את ההצעה בהתעלם מנתונים שאינם רלוונ

 . החדשיםוע"פ המשקולות 
 

 גובר על האמור במסמכי המכרז. זה, כולל ההבהרות לעיל,  שאלות ותשובותהאמור במסמך 

 יש להגיש מסמך זה עם הצעת המציע.

 

 

 

 חתימת המציע:___________________                                     תאריך:__________________________
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