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 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

לוח מיזוג אוויר משנה על הגג  00.08.05.0070   .1
מפח  3X1600Aעם פ"צ 

מ"מ לפחות  2דקופריט בעובי 
, ע"פ המפרט IP-55מוגן מים 

במידות אשר יתאימו להתקנתו 
 באתר ללא ביצוע שינויים.
המחיר כולל את כל הציוד 

הפנימי בלוח לרבות מהדקים, 
אדום לבן  פ"צ שלטי סנדביץ

לסימון מעגלים, הגנת פרטיקנס 
להגנה בפני מגע מקרי, 

המוליכים, ושאר האבזרים 
הדרושים לקבלת לוח מושלם 

כולל  אבזרי המיתוג והגנה לפי 
תכנית הלוח לאחר האישור . 

המחיר כולל את התקנת הלוח 
על הקיר לרבות האבזרים 

הדרושים לכך, במקום שיצוין 
לוח המפקח. הקבלן יצרף ל ע"י

 "AS MADE" תוכניות
בשלושה עותקים ללא תוספת 

 .מחיר

נבקש לתמחר את הלוח הנ"ל 
 בעתיד במידת הצורך.

לא ניתן להחריג 
סעיפים מכתב 

 הכמויות.
 

עבור הלוחות קיים 
פירוט מעמיק בגוף 

 .כתב הכמויות
בבקשה להיצמד 

לניסוח בכתב 
 הכמויות.

 

  59X250גוף תאורה   00.08.07.0220   .2
LAZARE PENDANT 

IGUZZINI מ"מ 

ספק הגופים המוגדר כתב שאין 
את הגוף הזה. אבקש להגיד 
 400מחיר יסוד של שו"ע בעלות 

 ליח'.₪ 

 ניתן להציע שווה ערך

אבקשכם לבדוק אם ניתן לציין      .3
הערה על סעיף מסוים במכתב 

נלווה או על גביי כתב הכמויות 
 המודפס.

בהתאם לקבוע בסעיף 
למסמכי המכרז  11.10

 אין להוסיף כל הערה
ו/או תוספת ו/או 

הסתייגות למסמכי 
למעט  ,המכרז ותנאיו

במקומות המיועדים 
לכך, וכאשר נדרש על 

. ידי תנאי המכרז
הערה ו/או תוספת 

 ו/או הסתייגות אשר
יצוינו על גבי מסמכי 
המכרז ו/או ההצעה 

עלולים להביא 
על לפסילת ההצעה 

 ידי ועדת מכרזים



 
 

 
 

או שוועדת מכרזים 
תקבל את הצעה 

 בהתעלמות מהם.
4.     

 
אודה על חסרות תכניות חשמל, 

קבלת תכניות אלה בדחיפות על 
 מנת שנוכל להמשיך 

 מפרט בקרת מבנה        · 

תכניות לוחות חשמל         ·
לסעיפים הנ"ל יש לדואג 

 בדחיפות

·        08.05.0020 

·        08.05.0040 

·        08.05.0050 

·        08.05.0070 

·        08.10.0440 

עבור הלוחות קיים 
פירוט מעמיק בגוף 

 .כתב הכמויות
בבקשה להיצמד 
לניסוחים בכתב 

 הכמויות.
 
 

 
 
 

 האמור במסמך שאלות ותשובות זה גובר על האמור במסמכי המכרז.
 יש להגיש מסמך זה עם הצעת המציע.

 
 
 
 

 חתימת המציע:___________________                                     תאריך:__________________________
 
 
 

 בברכה,                                                                                                               
 אוניברסיטת אריאל                                                                                                     
 בשומרון                                                                                                                             


