מדינת ישראל

משרד האוצר – החשב הכללי

ועדת מכרזים מרכזיים לטובין ושירותים

מענה עורך המכרז לשאלות ההבהרה -סבב :2
הבהרות כלליות של עורך המכרז:
.1
.5
.0
.6
.2
.4

מועד הגשת ההצעות הינו ביום שלישי ה 11-במרץ  ,5112עד השעה  10:11כאמור במסמכי המכרז.
יש לשים לב כי המסמכים אשר מוגשים לעורך המכרז הינם הנושאים את התאריך המאוחר ביותר המצוי באתר .כל
מסמך מתאריך קודם הינו מבוטל.
ראו השינויים בחוברת המכרז בסעיפים .1.4.6.6.0-1.4.6.6.6
ראו השינויים בחוברת המכרז בסעיף .1.2.2
ראו השינויים בסל  ,0קטגוריה -5במחירון המציע ובמפרט הטכני.
ראו השינויים בסל  ,1קטגוריה  -5במחירון המציע ובמפרט הטכני.

מס"ד פרק/נספח

הסעיף
במסמכי
המכרז

פירוט השאלה

1

קטגוריה 0

רגלית ארון במפרט מדובר על סוקל מתכת אולם מהסקיצה
שצורפה עושה רושם שהרגלית כולה מפלסטיק,
מה נכון?

2

קטגוריה 5

גודל סיפונים לא מתאים לאורך המדף ,לדוגמא
מדף באורך  112ס"מ לא מסתדר עם סיפונים
ברוחב  01ס"מ.
האם אפשר לשנות את המחירון לפי מדף/מפלס
"קומפלט" ,כמו בקטגוריה 1

מחירון
מציע

סל

3

3
3
1.0 + 5.0.5

4

מפרט
טכני סל 5
כסאות -
כיסא עובד
ומנהל
סל 5

נספח
1.2.5.4.1

במפרט הטכני של כיסא עובד מצויין בנושא
רוחב גב הכיסא:
מידות גב הכיסא עם הגב הנמוך :רוחב 64-21
ס"מ ,גובה  61ס"מ לפחות.
מידות הגב לכיסא עובד עם גב גבוה :רוחב 21-
 25ס"מ ,גובה  41ס"מ לפחות .במפרט הטכני
של כיסא מנהל מצויין בנושא רוחב גב הכיסא:
מידות מינימום של הגב :רוחב  64ס"מ ,האם
נראה לכם הגיוני שגב של כיסא עובד נמוך
שגובהו  61ס"מ יהיה ברוחב  64-21ס"מ לפחות
בעוד שגב של כיסא מנהל יהיה ברוחב של 64
ס"מ ??? להערכתנו חלה טעות במיקום המידות
של רוחבי הגבים של כסאות העובד והמנהל.
כך שרוחב גב מינימאלי  64ס"מ צריך
להתייחס לגב של כיסא עובד בעוד שרוחב גב
מינימאלי  64-21ס"מ צריך להתייחס לגב של
כיסא מנהל.
בפרוט הסל – מופיע  -גלגלים ,בוכנה ,מנגנון
מושב ,מנגנון גב ,משענות יד
ישנם פריטים שלא ברור מה צריך למלאת
בטופס-
גלגלים +משענות יד – דגם הגלגל? ודגמי
משענות היד?

2

2

מענה

ראה שינויים
במסמכי המכרז.

ראה שינויים
במסמכי המכרז.

מידות הרוחב
המתוארות הינן
מידות מינימום
כמתואר במפרט.
כאמור בנספח
הטכני לסל  ,5יש
לציין את שם
הדגם ,שם
היצרן ,ומק"ט
היצרן של כל
אחד מהחלקים.

