
 
 

 
 

 

לאספקה והתקנה של מערכת אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים  4-20מס' ז פומבי מכר
 לאוניברסיטת אריאל בשומרון

 תשובות לשאלות הבהרה
 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

1.  

 כללי 

בהתאם לתקנות פקע"ר  
התקנה רצפתית של 

מערכות סינון מחויבת 
פריקה )מפרט \במחיצה קלה

( אשר 43בהנחיית ענף מס' 
או \אינה חלק מהמערכת ו

התקנתה. לפיכך יש להבהיר 
אינה כלולה כי עבודה זו 

 בהצעה

קבלן יספק 
מפרט 

למחיצה. 
הקמת 
מחיצה 

באחריות 
 המזמין

2.  

7 

 אחיד במחיר לנקוב המציע על 5.1.3.2
 ,האספקה את הכולל )קומפלט(

 ,התקנה
 למערכות העורף פיקוד אישור קבלת

 פי על אחריות ומתן המותקנות
 ,היצרן הגדרות

 ,אוויר וסינון לאוורור מערכות 36 של
 ,זה במכרז כמוגדר

לאור ההערות בסעיפים 
הקודמים נבקש למחוק את 

המילים " קבלת אישור 
פיקוד העורף למערכות 

 המותקנות".

תשלום 
לקבלן יועבר 

רק אחרי 
קבלת אישור 
 פיקוד העורף

3.  

 
16 

 נספח א'  
 
1.4 

 המותקנת למערכת יספק הספק
 כל פי על ,העורף פיקוד אישור

 ולרבות ,והנהלים הדרישות
 הגשת ,תיאום :בכך הכרוך כל

 העורף פיקוד ביקורת תיאום ,טפסים
 "וכיו הנדרש לפי

נבקש להדגיש כי פקע"ר 
אינו גוף מאשר של 

 המערכות או ההתקנה.
פקע"ר מאשר את המרחב 

המוגן כולו, כולל דלת, חלון 
 וכו'.

ספק אשר המערכות שלו 
 4570קיבלו אישור תו תקן 

רשאי להתקין את  4חלק 
המערכות ובתום ההתקנה 

לספק מדבקות תקן 
 ואישורי התקנות כמתחייב

 4570מהוראות ת"י 
לאור זאת נבקש לשנות 

 ולכתוב: 1.4סעיף 
הספק יספק למערכת 

המותקנת אישורי התקנות 
כמתחייב מהוראות תקן 

 4570ישראלי מס' 

תשלום 
לקבלן יועבר 

רק אחרי 
קבלת אישור 
 פיקוד העורף

4.  

18 

 נספח א' 
 
4.1 

 יידרש הזוכה ,ההתקנה בתום 4.1 
 י"ע מאושרת ההתקנה כי אישור לספק
 .העורף פיקוד

 

לאור הכתוב בבקשה 
 ( נבקש לשנות:#1הקודמת )

בתום ההתקנה,  - 4.1סעיף 
הזוכה יידרש לספק 

אישורי התקנה בהתאם 
 4570להנחיות תקן 

תשלום 
לקבלן יועבר 

רק אחרי 
קבלת אישור 
 פיקוד העורף



 
 

 
 

 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

5.  

18 

 נספח א' 
 
4.2 

 יהיה לאוניברסיטה שיוצג האישור
 הרלוונטי הגורם ידי על וחתום כתוב

 ,העורף בפיקוד
 סיום עם מיד לאוניברסיטה ויועבר

 ,ספק הסר ולמען ,המערכת כל התקנת
 כל התקנת סיום

 זה מכרז נשוא היחידות 36
 
 

לאור מה שכתבנו בשאלות 
1  +2 

 נבקש לבטל סעיף זה

תשלום 
לקבלן יועבר 

רק אחרי 
קבלת אישור 
 פיקוד העורף

6.  

19 

 נספח א' 
 
4.3 

 וכן לאוניברסיטה תימסר לא המערכת
 האוניברסיטה מן תמורה תתקבל לא

 התקבל טרם
 פיקוד י"ע להתקנה סופי אישור
 יבוצע התמורה תשלום ,כן כמו .העורף
 תנאי למילוי בכפוף

 זה

לאור מה שכתבנו בשאלות 
1  +2 

 נבקש לבטל סעיף זה

 יבוטל לא

7.  
19 

 נספח א' 
 
8.2 

 להציג הספק על ,ההתקנה בתום
 כתנאי העורף פיקוד מטעם אישור

 התשלום  לקבלת

לאור ההערות בסעיפים 
הקודמים נבקש לבטל את 

 הסעיף

 לא יבוטל

 
 
 

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

 
 

 בברכה,
 אוניברסיטת אריאל
 בשומרון

 
 
 
 
 
 

 תאריך:_____________________                                                     חתימת המציע:_________________    
                                                                                                              

 


