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

 

  סיור קבלנים
 

  :משתתפים

 .רכש -דריה אדמוביץ , לילך יונאי, משפטית מחלקה – גלית אבוחצירהד "עו, מהנדס מחלקה לכימיה –רמי קריגר 

 
 10:10: שעת התחלה

 

 : גלית

 הקפדה על לוחות זמנים ובפרט לעניין חשיבות הגשת ההצעה למכרז עד למועד האחרון, ניתן דגש על כללי הגשה

  והובהר ,והנספח הביטוחי, לרבות ערבות, קריאה בעיון של כל מסמכי המכרז, מילוי טפסים כנדרש, להגשה

  או בקשה לעריכת שינוי במסמכי המכרז לרבות לעניין הנספח הביטוחי/למשתתפים כי ככל וקיימת אי בהירות ו

  עליהם להעביר אותם במסגרת שאלות ההבהרה עד למועד האחרון הנקוב במסמכי המכרז להגשת שאלות

המכרז ההצעה הם מקבלים עליהם את נוסח   בהגשת .בלבד michrazim@ariel.ac.ilל "דרך כתובת דוא ההבהרה
  .הנספח הביטוחי והערבות ולא יתאפשר לערוך בהם שינויים לאחר מכןכולל 

 

 או בקשות תיקונים במסמכי המכרז לאחר סיום שלב שאלות הבהרה ולאחר הכרזת, הובהר כי לא יתקבלו הערות

 .זוכים
 

 .ולהיכנס לאתר הבניה, ניתנה אפשרות לעיין בתכניות

 : תן הסבר כללי על הפרויקטינ

מכיל מעט  –מזרחי , פעימה הראשונהעבורו ככל הנראה יוזמנו מנדפים ב  –מערבי . אגפים 3-הבניין מחולק ל
  . רוב המעבדותמכיל את  –ואגף האמצעי , מעבדות

ורה נמוך יחסית ולא זהה בכל החללים לכן חשוב מאוד לבצע מדידות בצהוא יש לקחת בחשבון שגובה התקרה 
הפניקס עד  –מנדף בודד  בין היתר, כדי להתגבר על הבעיה של גובה תקרה נמוך חשבנו על כמה פתרונות. מדויקת

 (. אחד לשלושתם פניקס בעלי מנדפים צמודים  3 למשל–או מקבצים של מנדפים , מ"ס 90לתקרה פנימית של 

המנדפים למערכות ולמבנה תוך זמן קצר חשוב שהספק יהיה יצרן ולא משווק כדי שתהיה לו יכולת להתאים את 
 . וברמת דיוק גבוהה יחסית
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  :סיור מקצועי
 

 
 ?מוכנות  יש תעלותהאם  :שאלה

 ('גלאים וכו, פתח)הקיימים יתאימו לפניקסים ספק המכרז צריך לדאוג שהמנדפים . יש פירים ופניקסים :תשובה
 . ולחברם למנדף עם מחבר מתאים

 ?פניקסהשל  טחיוואת המי מבצע  :שאלה

 .הקבלן הזוכה –מנדף קופסת הבקרה ולל .פניקסהספק של ה -עבור הפניקס  :תשובה

 ?א רק את הקופסה שלו"ז, אנחנו צריכים לספק רק את המנדף האם  :שאלה

, ברזי מים)את המנדף כולו כולל אביזרים נלווים כפי שמפורט במסמכי המכרז  ספק הספק הזוכה י :תשובה
ובדיקה שלכל  החיבורים של המנדף לתשתיותכולל )התקנה של המנדף הצע את יבוכן '( וכוברזי גז שקעים 

 . (שצריך המערכות פועלות כמו

 ?ניתן להשאיר רווחשמנדף עד התקרה או את ההאם צריך לסגור  :שאלה

מכל מקום המדידות צריכות להיות מדויקות  .יש להעביר את השאלה בשאלות הבהרה והנושא ייבדק :תשובה
 .ולאחר מכן מועברות לאישור האוניברסיטה

 ?של המנדף צריכים להיות בחלק התחתון או באחד מהצדדים  חיבורי החשמלהאם  :שאלה

 .הנושא ייבדק :תשובה

 ?קופסה של המנדף עשויה ממנוהחומר שמה סוג ה, צנרתמה סוג ה, נדרשים איזה סוגי ברזים :שאלה

 .בשלב שאלות הבהרה הגישן אם יש שאלות נוספות למפרט ניתן ל .בהתאם לקבוע במסמכי המכרז :תשובה

 ?האוניברסיטה " שיוזמנו ע מנדפיםההמידות של  ןמה :שאלה

היא של האוניברסיטה פה איהש. כפי שכתוב מ"ס 10סטייה של  כאשר תיתכן, הגדלים מצוינים במפרט :תשובה
ין לאוניברסיטה יש אופציה להזמיש לקחת בחשבון ש עם זאת, ייתכן גם במקבצים ,הניתןד ככל ילגודל אח
 .אם יידרש דלים נוספיםגמנדפים ב

  ?מים  למנדפים/גז  /חשמל יחיבור היכן ממוקמים  :שאלה

 .הנושא ייבדק  :תשובה

 ? תכנוןאת המי ביצע  :שאלה

 .עדי קורמן, נעזרנו ביועץ חיצוני .תכנן אדריכל האוניברסיטה :תשובה
 
 

 
 
 

 .יש להגיש מסמך זה עם הצעת המציע
 

 : _____________________תאריך: ___________________              חתימת המציע


