 14אפריל2019 ,
ד' בניסן תשע"ט
שלום רב,
הנדון :מכרז/חוזה מספר  450/34/19מתן שירותי ייצור ו/או הספקה ,הובלה והתקנה של ריהוט משרדי
עבור חברת כביש חוצה ישראל בע"מ – מענה לשאלות הבהרה מס' 1
בשם חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן" :החברה") ,ראו להלן את מענה החברה לשאלות ההבהרה
שהופנו אליה.
 .1יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו לחברה וכי
לא בהכרח נענתה כל שאלה.
 .2עוד יובהר כי ייתכן ושאלות מסוימות נשאלו על ידי יותר ממציע אחד ולכן המענה במסמך זה מתייחס
לנוסח שהועבר באחת מהשאלות בלבד.
 .3החברה מבקשת לעדכן כי תכנית העמדה לפריטי הריהוט המתועש והמפרטים הטכניים של הפריטים
הבאים" :נ" ,"32-ר "18-ו"-ר ,"22-פורסמו באתר האינטרנט של החברה ביום .8.4.19
 .4החברה מבקשת להבהיר כי הנוסח המחייב של טפסי המכרז לצורך הגשת ההצעות הוא הנוסח אשר
פורסם באתר החברה ביום  15לאפריל .2019
 .5מובהר כי מסמך זה על העדכונים וההבהרות המופיעות בו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,
ויש לצרפו להצעת המציע כשהוא חתום בחתימה מלאה על-ידי המציע על כל אחד מעמודיו.

בברכה,
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
מצ"ב
נספח א' – מענה לשאלות הבהרה.

חתימת המציע_________________:

שם המציע_________________ :

תאריך___________________ :

1

נספח א'
מס"ד

שם המסמך

סעיף/מראה מקום
אחר

שאלה/הערה

נושא/כותרת הסעיף

מענה

.1

מפרט טכני

ריהוט מתועש

האם ניתן להגיש הצעה רק ביחס לכיסאות התשובה שלילית.
שמופיעים בקבוצה ( 1פריטי ריהוט מתועש)
מציע רשאי להגיש את הצעתו,
לקבוצת רהיטים אחת או יותר,
מהקבוצות שפורטו בסעיף 2.1
להזמנה לקבלת הצעות ,ובלבד
שהצעתו הכספית תכלול
מחירים מוצעים בגין כל אחד
מהפריטים המרכיבים את
הקבוצה.
הצעתו
שבמסגרת
מציע
הכספית לקבוצת רהיטים אחת
או יותר לא יגיש מחיר לפריט
ריהוט אחד או יותר מהפריטים
הכלולים בקבוצה ,הצעתו
לאותה קבוצה תיפסל.

.2

מפרט טכני

ריהוט מתועש

אבקש לקבל תכניות מפורשות של סעיפים  :בהתאם לתוכניות החשמל
"ר" ,"8-ר "9-ו"ר "10-הכוללות התייחסות המצורפות (לכבילה) נדרש
לגובה המחיצות בשדרה הראשית והעברת לתמחר את המחיצות לפי
גובה של  35ס"מ (פלוס מינוס )
כבילה בשדרה הראשית.
והמחיצות
(מהשולחן),
שמתחילות מהרצפה ע"פ
להיות
צריכות
התוכנית
בגובה של כ 110-ס"מ (גובה
אחיד בין שתי סוגי המחיצות).

2

מס"ד

שם המסמך

סעיף/מראה מקום
אחר

שאלה/הערה

נושא/כותרת הסעיף

מענה

.3

מפרט טכני

ריהוט מתועש

כי
האם גוון הפורמייקה במשטחי העבודה הוא מובהר
הפורמייקה חלק.
חלק או דמוי עץ?

.4

מפרט טכני

ריהוט מתועש

האם ניתן להשתמש בפורמייקה יצוקה התשובה חיובית.
בשלוחות ובארונות?

.5

מפרט טכני

ריהוט מתועש

האם נדרשת נעילה מרכזית ע"פ התקן נדרשת נעילה לכל עובד.
האירופאי בשידת המגירות?

.6

מפרט טכני

ריהוט מתועש

האם בקנטים של הריהוט נדרש עובי של  2מ"מ נדרש עובי של  2מ"מ.
בהתאם לתקן האירופאי?
ככל שלא נדרש עובי של  2מ"מ אנא הבהירו
מה דרישתכם.

.7

מפרט טכני

ריהוט אומן

בהתייחס לפריט "ר "22-אביזר שליטה ובקרת הפרטים המבוקשים רשומים
חשמל קוטר  22מ"מ דגם  4099תוצרת  B/Sבתוכנית .שם היבואן  :חברת
נבקש לקבל את פרטים נוספים אודות אופן T&S POWER
ההתקשרות.

.8

מפרט טכני

כיסאות

אילו מנגנוני כיסאות צריכים להציע ?

.9

מפרט טכני

כיסאות

האם נדרש להציע ידיות קבועות או ידיות פריט "כ "4-כיסא חדר ישיבות
מתכווננות לכיסאות " :כ( "1-כיסא עובד)" ,כ -מנגנון UP/DOWN
( "2כיסא מנהל) ו"-כ( "4-כיסא חדר ישיבות).
לפריטים "כ "1-ו"-כ"2-
כיסאות מנהל ועובד ידיות
מתכוננות.

3

נדרש

גוון

מנגנון סכרון מלא לכיסא מנהל
ועובד פריטים "כ "1-ו"-כ-
. "2

מס"ד

שם המסמך

סעיף/מראה מקום
אחר

שאלה/הערה

נושא/כותרת הסעיף

מענה
לשאר פריטי הכיסאות ידיות
קבועות.

.10

מפרט טכני

ריהוט מתועש

בהתייחס לפריטים הבאים " :נ" ,"3-נ" ,"4-נ -עובי זכוכית נדרש  6 :מ"מ ע"פ
" ,"7נ "9-ו"-נ "32-שבהם יש לוח מחיק מהו תקן.
עובי הזכוכית שצריך להיות?
נדרש לבצע חיסום זכוכית.
כמו כן ,האם נדרש לבצע חיסום לזכוכית
בפריט זה?

.11

מפרט טכני

ריהוט מתועש

בהתייחס לפריט "נ ,"16-נבקש לדעת מאיזה בהתייחס לפריט "נ ,"16-כל
היחידה מפורניר אגוז כולל
חומר אמור להיות המשטח העליון?
משטח עליון.

.12

מפרט טכני

ריהוט מתועש  +ריהוט נבקש לדעת איזה ציפוי פנים נדרש בכל מובהר כי נדרש ציפוי פנים בכל
הארונות הסגורים מסוג
הארונות הסגורים?
אומן
אפור.
פישטן
פורמייקה
בארונות הפתוחים ציפוי הפנים
 מצוינת סוג הפורמייקהבתוכנית המפרט

.13

מפרט טכני

ריהוט אומן

בהתייחס לפריט "נ ,"39-נבקש לדעת כמה סה"כ  11כריות.
כריות נדרש לספק עם הפריט ?

.14

מפרט טכני

ריהוט אומן

בהתייחס לסוגרים עבור דלתות האלומיניום דלתות האלומיניום הנדרשות
של מעביר הכבילה ,האם נדרש סוג מסוים בשולחנות חדרי הישיבות
וככל שכן נבקש לקבל את פרטי ההתקשרות .הדרישה מצוינת בתוכנית
המפרט.

.15

מפרט טכני

ריהוט מתועש

בהתייחס לפריט "נ "4-נבקש לקבל את מידות  150 * 320ס"מ
מסגרת הזכוכית לתא הפתוח עבור מתקן
המים ?
4

מס"ד

שם המסמך

סעיף/מראה מקום
אחר

שאלה/הערה

נושא/כותרת הסעיף

מענה

.16

מפרט טכני

ריהוט מתועש  +ריהוט מהו עובי הזכוכית הדרוש במשטחים שמעל נדרשת זכוכית מחוסמת בעובי
 6מ"מ .
הארונות?
אומן

.17

מפרט טכני

ריהוט אומן

בפריט "ר "23-איזה סוג פורמייקה נדרש ?

כפי שמופיע בתוכנית המפרט –
פורמייקה מסוג פניקס.

.18

מפרט טכני

ריהוט מתועש

מהי הכמות שיש לספק מפריט "ר?"9-

יחידה אחת המורכבת משלושה
שולחנות בהתאם למפרט.

.19

מפרט טכני

ריהוט מתועש

בהתייחס לפריט "ר "9-מהי כמות הסקרינים הגבהים – מחיצות על השולחן
החזיתיים וסקרינים צידיים שיש לספק ומהן (אורך ורוחב כ 35-ס"מ גובה)
והמידות לפי אורך ורוחב של
המידות שלהם?
השולחן פחות כמה ס"מ.
המחיצות הגבוהות שמתחילות
מהרצפה הגובה שלהם כ110-
ס"מ .תשובה זו עונה גם על
שאלות .20-23
כמות סקרינים לפריט "ר: "9-
שתי מחיצות רוחב בלבד.

.20

מפרט טכני

ריהוט מתועש

האם בפריט "ר "5-יש צורך במחיצות עבות מחיצה גבוהה לפי התוכנית.
ומהו הגובה הרצוי ואיזו כמות יש לספק?
עובי –  5ס"מ.

.21

מפרט טכני

ריהוט מתועש

האם בפריט "ר "6-יש צורך במחיצות עבות בפריט "ר "6-אין מחיצות.
ומהו הגובה הרצוי ואיזו כמות יש לספק?

.22

מפרט טכני

ריהוט מתועש

האם בפריט "ר "8-יש צורך במחיצות עבות כפי שמופיע בתוכנית המפרט
ומהו הגובה הרצוי ואיזו כמות יש לספק?
עובי המחיצות –  5ס"מ.
5

מס"ד

שם המסמך

סעיף/מראה מקום
אחר

שאלה/הערה

נושא/כותרת הסעיף

מענה

האם בפריט "ר "10-יש צורך במחיצות עבות בכל יחידת בנצ' של  6שולחנות
יש  3מחיצות אורך ו 4-מחיצות
ומהו הגובה הרצוי ואיזו כמות יש לספק?
רוחב.
עובי –  5ס"מ.

.23

מפרט טכני

ריהוט מתועש

.24

מפרט טכני

ריהוט אומן

בפריטים " :ר" ,"18-ר" ,"19-ר" ,"20-ר"21-
ו"-ר "24-נדרשות דלתיות חשמל מדגם
 .VERSAFLAPלדגם הנ"ל קיימות מספר
ורסיות ( 3יציאות 6 ,יציאות ו 12-יציאות
חשמל) .איזו ורסיה רצויה והאם ניתן לספק
דגם ש"ע?

.25

מפרט טכני

ריהוט מתועש

בהתייחס על פריטי הכיסאות האם חייבים התשובה חיובית.
להציג  3אפשרויות לבחירה של
בתמונות?כיסאות? יש להציג  3אפשרויות לבחירת
והאם ניתן לקבל דוגמאות
החברה .על פי מצב המלאי
הנמצא אצל מגיש ההצעה.
החברה נמנעת מלהציג תמונות
כדי לא לכוון למותג כזה או
אחר.

.26

מפרט טכני

ריהוט מתועש

בהתייחס לפריט "כ "2-האם לתמחר אותו עם יש לתמחר את משענת הראש
בנפרד כתוספת לבחירת
או בלי מתקן לראש?
החברה.

.27

מפרט טכני

ריהוט מתועש

בהתייחס לפריט "כ "5-שילוב של שני גוונים נדרש להציג לחברה כיסא אשר
מייקרת את המחיר לעומת גוון אחד .מה ניתן לספק אותו לפחות בשני
גוונים לדוגמא  :שחור או לבן.
נדרש?
הכיסא חייב להיות בצבע אחד.
6

ספק הריהוט נדרש רק להכין
את ה"מגרעת" שבה יותקן
ספק
הנדרש.
הרכיב
המולטימדיה יספק לספק
הריהוט דוגמאות לצורך
הטמעת דלתיות החשמל
בשולחנות.

מס"ד

שם המסמך

סעיף/מראה מקום
אחר

נושא/כותרת הסעיף

.28

כרך ב' –
ההתקשרות.

חוזה סעיף 3.19

והתחייבות
הצהרות
נותן השירותים.

.29

כרך ב' –
ההתקשרות.

חוזה נספח ז'

 – SLAפתיחת קריאה

שאלה/הערה

מענה
החברה מבהירה כי נוסח סעיף
 3.19יתוקן כדלקמן:
" נותן השירותים מתחייב כי
בעת אספקת ,התקנת והרכבת
הריהוט הוא יבטיח את
שלומם של כל הנמצאים
במקום ההתקנה ו/או בסמוך
אליו ,לרבות במעברי הגישה,
וכן את שלמות הציוד המצוי
באתר בו מותקן הריהוט ,וכן
מתחייב לשמור על ניקיון וסדר
האתר בו יותקן הריהוט,
ולהשאירו בתום ההתקנה
וההרכבה נקי ומסודר באופן
בו קיבל אותו.
נותן השירותים מתחייב,
לפנות כל הפסולת שתיווצר
מהעבודות במשרדי החברה
לרבות :קרטונים ,ניילונים,
וכל פסולת אחרת שתיווצר
מאספקת והרכבת הריהוט
במשרדי החברה".

מבוקש להגדיל את טווח ההגעה למרכיב הבקשה מתקבלת.
שירות "פתיחת קריאה" מ 3 -ימים ל 5-ימים? להלן הנוסח המתוקן של
מרכיב שירות "פתיחת קריאה"
בנספח ז' לכרך ב' (חוזה
7

מס"ד

שם המסמך

סעיף/מראה מקום
אחר

שאלה/הערה

נושא/כותרת הסעיף

מענה
ההתקשרות)" :הספק מתחייב
להגיע לכל קריאה תוך  5ימי
עבודה מרגע פתיחת קריאה על
ידי החברה במשרדי הספק
אשר בוצעה בשליחת פקס,
שליחת מיל או שיחה
טלפונית".

.30

כרך ב' –
ההתקשרות.

חוזה נספח י'

לוחות זמנים – סעיף 3

.31

כרך ב' –
ההתקשרות.

חוזה סעיף 18

בטחונות

האם ניתן לשנות את פרק זמן ההודעה במקום הבקשה מתקבלת חלקית.
 72שעות ל 10-ימי עבודה?
להלן הנוסח המתוקן של סעיף
 3לנספח י' לכרך ב' (חוזה
"אספקת
ההתקשרות):
הריהוט למשרדי החברה
בחולון תחל מה.1.7.19 -
על כל שינוי בתאריך המיועד
תודיע החברה לספק  5ימי
עבודה לפני המועד שנקבע".
מדוע נדרשת ערבות לתקופה של  48חודשים?

8

כמפורט בסעיף  18.2לכרך ב'
(חוזה ההתקשרות) הערבות
משמשת ,בין היתר ,גם כערבות
טיב ,ועל כן נדרשת ערבות
תקפה באופן רציף לכל תקופת
מתן השירותים כהגדרתם
בחוזה.

