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17.8.20 

 קובץ הבהרות - לרכישת והתקנת וילונות 20/6פומבי מספר  מכרז

 ( להלן הבהרות למכרז. "המכרז" למכרז שבנדון )להלן: 9.1בהתאם להוראות סעיף  1

כדי לא לחשוף את זהות הפונה, ההתייחסות לפניות אינה על פי זהות הפונה, אלא על פי נושא  2

 הפניה.

 השאלה, הנוסח אינו זהה בהכרח לנוסח שנשלח על ידי הפונה.במקרים שבהם מפורט נוסח  3

יש לראותה כבקשה שנדחתה על ידי ועדת  -כל בקשה שאין לה מענה ישיר בתשובות שלהלן  4

 המכרזים.

, ובכל מקרה חלק בלתי נפרד מהליך המכרזמהוות ובהר, כי ההבהרות המפורטות במסמך מ 5

 .רז תגבר ההבהרהשל סתירה בין תוכן ההבהרה לבין הוראות המכ

 .0031:, בשעה 8.202062.', דיום הצעות למכרז נדחה לההמועד האחרון להגשת  6
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 1.13סעיף 

 
מצוין בסעיף זה "בצירוף 

                                        תקופת אחריות של שנה אחת
 5.16או........" כאשר בסעיף 
 מצוין "מתן אחריות של

שנתיים לפחות" מה הנכון 
 מהם?  

 
מדובר בטעות הגהה. הדרישה 

שנתיים מינימום של היא ל
 .אחריות
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 5.13סעיף 

 

מתקינים. רק  10 דורשסף התנאי 
 10חברה אחת בארץ מעסיקה 

 חברת אורגון.מתקינים והיא 

האם תוכלו לבטל תנאי סף זה כדי 
 שגם חברות אחרות יוכלו התמודד?

 

תנאי הסף  הבקשה מתקבלת.
 5צוות של  תהמעודכן הינו העסק

לפחות, שעוסקים בהתקנה  עובדים
 של וילונות.

3 
 

 
 5.15סעיף 

 
גודל מסוים של וילון  נדרשהאם 

 דוגמא לצירוף?

 
גודל הדוגמא . התשובה שלילית

איכות לאפשר בחינה של  ךצרי
 ילון.והמנגנון והו

4.  
 
 
 

וילונות ודגמים שיש המכרז דורש 
אנו לא פועלים לפי . לאורגון בלבד

  .דגמים של אורגון

יש בחברתנו מגוון נרחב של 
אנו  דוגמאות ובדים של וילונות.

אך אין  ,להשתתף במכרזמעוניינים 
 ביכולנו לתמחר וילונות של אורגון.

 "כדוגמת"וילון  דורשהמכרז 
 אורגון, מבחינת מפרט ואיכות.

 "כדוגמת"כל יצרן יכול להציע וילון 
ובלבד  ,לאורגון "שווה ערך"או 

 .נדרשההאיכות מפרט שהוא עומד ב
לבים פריטים ובעבודת התכנון מש

מוצרי מדף המבוססים על רבים 
מוצר אין כוונה לרכוש אולם, בשוק. 
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ההפניה  .דווקא של יצרן מסוים 
 בלבד. מפרט למוצר היא לצורך ה

 "כדוגמת"ניתן להציע וילון  ,על כן
 לווילון אורגון, "שווה ערך"או 

של  את המפרט המלא הצעהולצרף ל
 .הווילון המוצע

 
 טופס הצעת המחיר -נספח א' למכרז 
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1,2,4,5,6 

 

 
וילונות גלילה לסוגם על פי מפרט 
אורגון מגיעים עם פרופיל אחורי 

וילון בגוון דומה לגוון הבד, ולייצוב ה
 שכזה? האם נדרש פרופיל

 
הגוון  הווילון. לייצובפתרון נדרש 

 זהה לגוון הבד.צריך להיות 
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וילונות סאן סטריפ על פי מפרט 
           אורגון מגיעים עם קסטה
דקורטיבית סגורה בגוונים שונים 

נדרשת   בהתאם לגוון הבד, האם
 קסטה שכזו?

 
בגוון שיהיה  ,נדרש כיסוי למנגנון

 הבד. 
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 7סעיף 

 

פירוק וילונות קיימים והתקנה לגבי 
  .בקמפוס השחר

האם הפירוק כולל מסילות, והאם 
ההתקנה בקמפוס השחר כוללת 

 מסילות חדשות?

 

המסילות הוא לשיקול דעתו פירוק 
 של הספק.

ההתקנה בקמפוס השחר כוללת 
 התקנת מסילות.
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  7+8סעיף 

 
 ילונות?והיכן ניתן לראות את הו

 

 
תקנים בקמפוס צפון ווילונות מוה

 ובקמפוס נמיר.
מציע שמעוניין לראות את הוילונות 

במקום מוזמן לתאם סיור 
 באמצעות פניה לדוא"ל:

Tsipi.edri@smkb.ac.il 
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 9סעיף 

 
האם מדובר במסילה רגילה או 

מתאימה  ההאם מידת ?חשמלית
לחדר הצילום החדש או שמא צריך 

 ?הלקצר

 
 רגילה. שאינהמסילה מדובר ב

 המסילה אינה חשמלית
אך היא מותאמת לנשיאה של 

לוילונות יש וילונות כבדים במיוחד. 
שרשרת מתכת בחלק התחתון גם 

ייצוב, מה שמעלה את משקל צורך ל
 הוילון.

סילה הנדרשת בחדר הצילום המ 
 .החדש קצרה יותר

וילון ולהתאימו את הויש לפרק 
 .קמפוס שחרלגודל החלון ב
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 10סעיף 

 

 מה סוג המסילה הנדרשת?

מדובר במסילות רגילות  האם
 ובאיזה גובה ההתקנה?

 

 מסילה רגילה.מדובר ב

 3 -כ -ההתקנה היא בגובה התקרה 
 מטר.
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