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 הבהרות לשאלות –מכרז כסאות אודיטוריום   -היכל שלמה   
 

 תשובות                  שאלות                          
 . "במפרט צוין כי נדרש כסא ברוחב שינוע1

 ס"מ ואכן אלו מידות מקובלות.  53-56 בין     
 בכתב בכמויות לספק מספר  דרשתםמצד שני     
 ס"מ ומספר  53ק של כסאות ברוחב מדוי    
 ס"מ  56כסאות ברוחב מדויק של     
     

  של. הכסאות יהיו רק בשני רוחבים שונים 1
 . מספר הכסאות בכל אחד משני 53 -ו 56    
 הרוחבים יקבע לאחר מדידה מדויקת של      
 האולם ותכנון מפורט להגדלת מספר       
 המקומות באולם.    
 כמויות הם רק מספר הכסאות בכתב ה    
 בהערכה. מספר המדויק כאמור יקבע     
 לאחר התכנון המפורט.    

 שנים  3.  חברתנו ביצעה בעבר אבל מעל 2
 האחרונות.... אולם אודיטוריום... אבל     
 מושבים באם אפשר לתת  150 -פחות מ     
 כניסיון  לתנאי סף אולמות שהחברה        
 ביצעה בחו"ל     

 לעמוד בתנאי הסף שנקבעו במכרז..  יש 2

 .*  איך מדרגים באחוזים את ההצעות היקרות 3
 ביחס להצעה הזולה        

 
 *  מה הן מידות הכסא שיש להציג לבחינת    

 ס"מ  56ס"מ או  53ועדת המכרזים רוחב        
 ועומק        

 
 *  הבהרה לחיבור רגל הכסא וחבור החשמל    

 דרך הרגל B.S.Uוכבל הרשת        
 
 

 *  מה הממשק בין קבלן החשמל לקבלן    
 הכסאות       

 
 

 *  היש תכנית של נקודות החשמל ביחס    
 לכסאות       

 
 *  מה הכוונה הרגל תהיה מעוגנת לבמת    

 בטון סמויה       
 
 

 *  ..... מבקש לציין את שם התקן והדרגה    
 הנדרשת בתקן......       

 
 
 
 
 
                               

 .* לפי התהליך החשבוני המקובל.3
 
 

 לפי  56או  53* המציע יכול להציג רוחב    
 רצונו. העומק לפי הנדרש לכסא.      

    
 

 *  כל החיבורים דרך הרגל. השקע של    
       B.S.U  לחשמל ולא לתקשורת.הוא  
 . B.S.U -שקע ו יש להתקיןכל כסא על        

 
  או בשני  ת הכסאותבצד אחד של שור *    

  תהיינה נקודות  ;הצדדים של השורה      
 .התחברות לחשמל       

 
 .* רק לשורות כפי שצוין לעיל   
 
 

 או  * התשתית אליה יחוברו הכסאות   
   ומעליותשתית בטון או תשתית פח       
 שטיח.      

 
 כל רכיבי הכסא, והכסא המושלם  *  

 , 755כמכלול חייבים לעמוד בתקנים       
      931  ,921  ,5419. 
 ושב יעמוד בתקני הבטיחותהמכל העת       
 ,755,931הרלבנטיים ויעמוד בתקנים       
      921  . 
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 תשובות                     שאלות                   

 *     מבקש להגביל את משך זמן האחסון 
 כסאות...ה       

 *   שישה חודשים

 
 *     האם המכרז כפוף להוראות ממשלתיות 

 ישראלישל העדפת מוצר        
     

 
 *  לא 

 דגם הכסא מגיע עם גב חיפוי עץ אין  . * 4
 אפשרת לכסא עם גב ריפוד       

 
 
 
 
 

 שנים  3*  האחריות שאנו נותנים היא של     
 שנים 5 -ל תיבדק האפשרות ;בדרך כלל        

 
 *  יש להכין אלו חיזוקים יהיו בה. האם        

 רצועת בטון או יריעות פח        
 
 
 
 
 

 *  היות ואין מעלית יש לתמחר שעות מעלון    
 מבקש להפחית את העלות ממחיר הכסא       

 
 
 

 *  אנו מספקים כסאות לאולם לא שירות   
 …..שמירה       

 
 
 
 
 

 הוא באחריות ספק *  כיסוי הרצפה    
 השטיחים; ולא באחריות הספק       

 
 
 

 א עם ידית ס*  אין אפשרות לייצר כ   
 מתרוממת       

 *  המציע יציע את מחיר הדגם שלו אם יש 
 רק גב עץ; יש לתמחר את הפריט עם       
 העץ. במידה והמזמין ירצה לבחור מוצר     
    הצעותלשאר ההוא ישווה  ;עם גב העץ    

 .שעם גב עץ    
 
 

 .שנים 5 -*  הדרישה על פי המכרז ל
 
 

 *  שתי אופציות נבדקות או רצפת בטון או   
  כל מציעמ"מ על הריצופים.  6יריעת פח     
 לעצמו ולפי    תמחר את שתי האפשרויותי    
 . במידה ותהיה החלטהזה יגיש הצעתו    
 לפני החזרת ההצעות; ההחלטה תועבר    
 לידיעת המציעים    

 
 *  כל מציע יכליל בהצעתו את עלות  

  השינוע שלו כפי שנדרש בפניה    
 .להצעות    

 
 

 המוצרים שהוא  *  כל מציע חייב לשמור על 
 .סביבת עבודתו מספק וכן על     
 בכל עבודה ובכל מקצוע זה נדרש     
 מהמציע. המציע יכול לבטח את הדברים       
 .תאם לצרכיובה הנדרשים    

 
 

 על ידי היא *  מאחר והרכבת הכסאות 
  הרי שחייבת  ;רך השטיחיםד קדוחים    
  -כל מציע על עבודתולהיות  אחריות     
 .לעילסעיף  ראה    

 
 .מתבטלת*  הדרישה לידית מתרוממת 
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 תשובות                  שאלות                          

 
 מבקשים לקבל מקדמה תמורת ערבות     *. 5

 בנקאית .....         
     

 
 

 במסמך ג' מופיעים תנאי    10*  בסעיף 
 התשלום בהם אין מקדמה תמורת ערבות.    

 
 לאור בקשה שהועלתה מוצע בזה תנאי    
  -תשלום חלופי כדלהלן:   
 
 מהיקף ההזמנה  35%.  מקדמה של 1

 נה תמורת )התמורה( ישולם עם ההזמ     
 ערבות בנקאית אוטונומית; מוחלטת;     
 בלתי חוזרת ובלתי מותנית בכל תנאי.     

 
 מהתמורה  35%.  תשלום שני בשיעור 2

 יום לאחר מועד הגעת  45ישולם בחלוף      
 כל הכסאות לאתר    

 
  20%.  תשלום שלישי בשיעור של 3

 יום לאחר  45מהתמורה ישולם בחלוף     
 ת כל הכסאות באתרהשלמת התקנ    

 
  10%.  תשלום רביעי וסופי בשיעור 4

 מהתמורה ישולם לאחר מלוי מלוא     
 ההתחייבויות הקבלן לפי חוזה זה כנגד     
 13קבלת ערבות בדק בהתאם לסעיף      
 שלהלן; כנגד חתימת הקבלן על הצהרה     
 על העדר תביעות בנוסח המצ"ב כנספח    
 ימים מיום קבלה 45להסכם זה וזאת  ג'    
 סופית של העבודות על ידי האדריכל    
 ומנהל הפרויקט ואישור החשבון על ידי     
 מנהל הפרויקט    
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 תשובות                  שאלות                          
 
 . *  מבקשים תכניות וחתכים של האולמות6

 G.W.Dבפורמט         
 

 המבוקש דרוש לכוח  B.S.U*   האם השקע    
 או לתקשורת        

 
 *   ריפוד לא צוין רף איכות... עמידות     

 לחיכוך דהייה ולכלוך        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *   במקום אחד כתוב כסא לדוגמא ובמקום   
 אחר התקנת כסא....        

 
 
 
 
 
 
 שלב הגשת המכרז*   האם נדרשת ערבות ב  

     

 
 *  התכניות הוכנסו לאתר מכללת הרצוג 

 מכרזים     
 

 הוא  B.S.U -*  כבר פורט לעיל שהשקע ל
 כסא. לכוח והוא נוסף לשקע הרגיל בכל    

 
 : הגדרת הבד*  

 .  ריפוד הכסא יבוצע מבד חסין אש העומד 1
 5419תקן ת"י  5בדרגה  CRIB 5בתקן      
 ת עליונה לחיכוך ולכלוך.ובעלי עמידו     

 
 -.  גוון הבד ייבחר ע"י האדריכל. יבחרו כ2

 ריפוד שונים לכסאות ויסודרו  גווני 5     
 האדריכל. לבחירת -רנדומלית באולם      

 
 של חברת A GRADEבד הריפוד מסוג    .3

      CAMIRA .אנגליה או שווה ערך 
 
 הבדים יהיו חסיני אש ויעמדו בתקנים   .4
 המחמירים ביותר בעמידות בשחיקה,      

 דהייה ופילניג.      
 
 .  גוון הבד יהיה יציב לאורך זמן,בעל5

  UVעמידות גבוהה לקרינה      
     (6+ISO 105 -199 :2BO .) 

 
 עמידות לשחיקה ובלאי לפי תקן   .6

     ISO 105 1995 :12X. 
 
 .  סיבי הבד יעמדו בספיגות נמוכה  7

 ידות גבוהה כנגד לכלוך וכתמיםובעמ     
 ועמידות IOS 105  1995 :12X+4לפי      
 .( ISO 5 EN BS 105  :EO 3 בדהייה     

 
 *  כחלק מההצעה במכרז יש להציג כסא 

 מורכב על בסיס נייד; לאחר מכן הזוכה     
 ישאיר את הדוגמא באתר כדי לעבוד     
 על פי הדוגמא.     
 בשלב ראשון אתר לעם הגעת הכסאות     
 ורק לאחר  ;המציע ירכיב כסא באולם    
 יוכלו להרכיב את שאר הכסאות האישור    

 
  לא*  
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 הבהרות נוספות      

 
 

 רגלי הפלדה של הכסאות יותאמו לשיפוע של רצפת האולם. יהיו כלולים במחיר א.
 ההצעה.   
 

 . יהיו כלולים במחירבסופי השורות יותקנו מסתורי קצה להסתרת כסא האחרון ב.
 ההצעה. 

 
 -הדרישות המפורטות מהכסאות: ג.
 

 :מושב 
 
 המושב עומד במבחן עמידות המושב. אופן הבדיקה: הפלת שק )משקולת( במשקל של .1

 בדקה. 10-30נפילות בתדירות של  100,000 -ס"מ 2.50ק"ג בנפילה מגובה  57 
 
 גבוהה לשחיקה ובלאי. ספוג: פוליאוריטן מוקצף חסין אש, בעל עמידות .2
 
 ס"מ , בהתאם לכללים ארגונומיים. 10-15עובי הספוג במושב: בין  .3
 
 , בהתאם לכללים ארגונומיים. 4-8עובי הספוג בגב: בין  .4
 

 :מנגנון הכסא 
 
 מנגנון הכסא לא כולל קפיצים. .1
 
 ת ישיבות וקימו 300,000 -הכסא השווה להמנגנון עומד במבחן מנגנון קיפול  .2

 שנות שימוש(. 30 -)כ 
 
 -אחריות המציע תכלול גם: ד.
 
 המציע יהיה חייב להחליף, על חשבונו, כל כסא או חלק של כסא, אשר במהלך .1

 תקופת האחריות התברר כי יש בו כשל בצבע או בציפוי הגמר, ולענין זה ייחשבו 
 -ככשל הדברים הבאים: 

 
 .D ASTM 2244 -כפי שנבדק בהתאם ל Eיחידות של דלתא  5 -דהיית צבע של יותר מ 

 
 8( ברמה גבוהה יותר מאשר מס' CHALKINGהיווצרות משקעים או כתמים בהירים  ) 
 . ASTM D 4214כאשר נבדק בהתאם  

 
 סדיקה או קילוף של צבע או פגיעה בהדבקות של צבע למתכת. 

 
 

MA26    


