ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מכרז  8/24לאספקת והתקנת מידוף תעשייתי – מענה לשאלות הבהרה
להלן יפורט המענה לשאלות ההבהרה שהתקבלו:
מס'
.1

מספר סעיף
כללי

.2

סעיף  .1.5.12האם מתאפשר שימוש בשילוב המידוף
הקיים  +המידוף החדש ,כאשר קיים
הבדל ויזואלי בינהם?
האם הרשת מסביב לגלריה יכולה להיות כן
סעיף
מסוג  10על ? 10
.1.4.3.8
האם רצפת הגלריה יכולה להיות מעץ לא ,ההצעה לא תקינה בטיחותית
סעיף
חסין אש?
.1.4.3.6
סעיף  .1.2מבקשים לקבל מידות של חדר מצ"ב שרטוט מעודכן של החדר
הקומפקטוס
פרק
"הארכיב"
סעיף  .0.5.3לאחר הסיור אבחנו כי ניתן לבצע את כפי שמצוין במכרז ,ישנה אפשרות
הארכיון בלפחות  2אפשרויות :לעשות שימוש במידוף הקיים .כל ספק
קיים רשאי להגיש הצעה אחת בלבד ,בהתאם
בחומר
שימוש
.1
 .2ללא שימוש בחומר קיים לאופן העבודה המועדף עליו.
האם ניתן להציע  2הצעות מחיר שונות?
סעיף  1.5.12האם יש אפשרות לספק מערכת ראו מענה לשאלה  2לעיל.
מגולוונת ולא צבועה ?
נדרש ניסיון בהקמת גלריות מסוג זה או לא
סעיף
שווה ערך .האם תינתן האפשרות לבחון
.0.6.5.3
את הצעתנו בהתאם לניסיון של גורם
קשור
האם הניסיון הנדרש הוא עבור הקמת ישנן מספר דרישות ניסיון שונות,
סעיף
גלריות ומידוף תעשייתי כבד ,ולא עבור המפורטות בסעיף  0.6.5למכרז.
.0.6.5.2
מערכות קומפקטוס?
סעיף  .0.1.2האם ניתן להגיש הצעה רק לאחד לא ניתן להגיש הצעה רק לאחד
הרכיבים ,ויש להגיש הצעה לשניהם.
הרכיבים
מבקש לקבל שרטוט של החדר בפורמט ראו מענה לשאלה  5לעיל
קריא
סעיף  1.3.1.2האם מידת המרווח נטו? או כוללת עובי נטו
מדף ?
האם ניתן לבצע עגלות גב אל גב לא ניתן לבצע עגלות גב אל גב
 800+800מ"מ?
שרטוט עמוד האם ניתן את השורות הצמודות לקיר כפי שמפורט במפרט השירותים,
היחידות הצמודות לקיר הן נייחות
להציע נייחות ולא ניידות ?
26
על כלל המדפים להיות בעלי מראה
האם סיפוני הפח יהיו מחוררים?
אחיד
על השבכה לעמוד בעומס לנקודת לחיצה
מבקשים הגדרת צפיפות הסבכה
1.4.3.6
של  100ק"ג ,בנוסף לעומס המרחבי
שסבכת הגלריה לעמוד בו
לעמדתנו שער הזזה לבקשתכם יוצר לאחר בחינת הנושא הוחלט להוסיף
1.4.3.9
למפרט את ההוראה הבאה:
בעיה בטיחותית  ,אנא התייחסותכם.
יש למקם שתי טבעות עיגון בקוטר 50
מ"מ לרתמת מחסנאי משני צידי השער
בכל שער בגלריה.
מצ"ב שרטוט עדכני הכולל תוספת זו.

.3
.4
.5
.6

.7
.8

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

פירוט השאלה
בהמשך לסיור נרצה לקבל בבקשה
צילום לדוגמא של גלריה שהוצג במהלך
הסיור

מענה
התמונה מצ"ב למענה זה .יובהר
שמדובר בתמונה להמחשה בלבד .אין
בה כדי לשנות מהוראות מפרט
השירותים בנוגע לגלריה.
על המידוף להיות בצבע אחיד ,גם אם
עושים שימוש במידוף הקיים
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גמר המערכת בארונות הנעים מגולוון -ראו מענה לשאלה  2לעיל
האם מקובל
האם ניתן לתת הצעה רק למרכיב אחד ראו מענה לשאלה  10לעיל
ממרכבי הבקשה ,גלריה או ארונע?
מבקשים לאפשר למגיש ההצעה לשכור ראו מענה לשאלה  8לעיל .ככל שלצורך
קבלן משנה העונה על התנאים ביצוע העבודות יתבקש לעשות שימוש
בקבלן משנה ,הדבר ייבחן בהתאם
המבוקשים
להוראות ההסכם.
האם מסילות הקומפקטוס יהיו עליונות מסילות שקועות.
ויכללו רמפות או יש לחצוב בבטון
ולהתקין מסילות שקועות
האם יש להציע מידוף צבוע בתנור (כמו ראו מענה לשאלה  2לעיל.
המדפים כיום) או מדפים מגולוונים
בלבד ללא צבע.
לא
האם יש צורך במדף גג (עליון)?
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