ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מכרז  9/24אספקה ,התקנה ושירותי תחזוקה למערכות מיזוג אויר – מענה לשאלות הבהרה
להלן יפורט המענה לשאלות ההבהרה שהתקבלו:
מס' מספר סעיף
1.2
.1

מענה
פירוט השאלה
האם ניתן לקבל פירוט של סוגי  6יחידות טיפול אויר מפוצלות תוצרת יוניק.
ניתן לעיין בתיק מיזוג כולל תוכניות,
המערכות הקיימות באתר –
בתיאום מראש בממ"ל.
התכניות קיימות בממ"ל – ניתן לעיין בהם
בתיאום מראש .הספק הזוכה יורשה להכין
העתק של התוכניות.
יציקת בטון  +זיון ואף מיים עם תיקון
יריעות איטום

.2

1.5.12

.3

1.5.13

האם ניתן לקבל תוכניות בנייה לצורך
אישור קונסטרוקטור לבדיקת הלוכדים
שבגג –
איזה סוג בסיס דרוש ( רצועות  ,יציקה
) האם ניתן לקבל פרט לביסוס הבטון –

.4

1.7

.5

1.7.12

.6

1.7.12

בכתב הכמויות לא מופיע מפוחי שחרור מפוחי עשן ללא שינוי ואינם חלק מהפרויקט
עשן במפרט הטכני מופיע לפי מה
להתייחס בתמחור -
האם מערכת הבקרה שמותקנת מערכת הבקרה לא נעולה ע"י סיסמה
ביחידות  ,פתוחה? נעולה ע"י סיסמה ?
האם יש לכם רשימת רגיסטרים -
איזה דגם הבקר ?
הבקר מסוג ( 120VISIONמצורפת תמונה
בעמ' הבא)

.7

1.7.12

.8

15.1.10

האם ובמידה לא ניתן לגשת לבקרה להחלטת המציע .בכל מקרה באחריותו
והיא נעולה האם ניתן לדרוס את לוודא תקינות עבודה של היחידות עם
התוכנה החדשה
הבקרה ולכתוב תוכנה חדשה –
יחידה מסוג  PCP 16של יוניק הינה יחידה מפוצלת
יחידה מסוג פקג ,בסיור הקבלנים דובר
על יחידה מפוצלת מאייד בנפרד ומעבה
בנפרד לפי מה להתייחס?
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