
 

 

 

 

 ייצור ,אספקת והתקנת ריהוט מעבדות ומנדפים. – 01-15מכרז  -הבהרה שאלותמענה ל הנדון: 

 :/ ארונות לוח10-, נ05-פריטים נ. 1

 בכתב הכמויות לא מוגדרות מגירות בארון תחתון אך משורטטות מגירות

 נגרות . האם נדרשות מגירות ? ברשימות

 .1-תשובה:נדרשות מגירות,פירוט ע"פ המגירות בפריט נ

 

 :/ כוננית גידול צמחים20-פריט נ. 2

 נא להגדיר כמות והספק גופי תאורה מתחת לכל מדף והאם נדרש חווט.

 .ts-2x28wמדפים,.כמו כן יש להוסיף למכרז חמישה ג"ת  6תשובה:יהיו 

 ושקע כפול  A 16ף יש להוסיף עוד נקודות שקע בודד בנוס 08.2.010סעיף  

16   A  .אחד 

 :1-/ מפוח מפ15.01.0010סעיף . 3

 נא לציין ספיקה נדרשת למפוח עבור ראש יניקה לאוטוקלב.

 .1-, מפ 49-3ראה טבלת ציוד תכנית :תשובה

 :6, 5, 4, 3-/ מפוחים מפ15.01.0020סעיף . 4

 רמל"ד.  1100מ"מ,  1800בתכנית אוורור מוגדרת ספיקה מקסימלית למנדף 

 מ"מ ומהירות ממוצעת   720בהגדרת המנדפים מצוין מיפתח מקסימלי 

 מ'/שנייה  0.52נדרשת  

 מ' / שנייה ניתן לקבל מיפתח  0.52רמל"ד עם מהירות  1100בספיקה  

 ח?מ"מ בלבד . האם להגדיל ספיקת המפו 530מקסימלי של 

 

 במפרט הטכני. 60תשובה:עמוד 

 FACE VELOCITY"מהירות זרימה 

 מטר לשנייה . ובטווח מהירות 0.55המנדף הכימי  יתאים לעבודה במהירות 

 מטר לשנייה כך שניתן יהיה לשנות את מהירות  0.65. ועד 0.5פנים של 

 הזרימה לפי צורכי העבודה בפועל ,מבלי לפגוע בבטיחות העובדים.

 טיפוס,וביצוע כיוון למנדף בזמן-זו מחייבת את בדיקות אבמהירות 

 מסירה אם לא נאמר אחרת".

 מטר . ספיקה 0.72מטר , גובה חלון פתוח  1.74למנדף יש דפנות רוחב פתח  

 רמל"ד ) תוכניות יעודכנו בהתאם , 1460מקסימלית של המנדף צריכה להיות  

 מטר לשנייה. 0.65עד  0.5  תעלות ללא שינוי( המפוח יבחר לטווח של מהירות

 

 

 

 



 

 

 

 

 :צדדי-/ שולחן דו03-פריט נ. 5

 נא לציין סופית אם נדרשות תעלות חשמל ושקעים לאורך השולחן או רק 

 הכנת לוח עץ לתעלות שיסופקו ע"י אחרים.

 בכתב הכמויות מופיע שיסופק ע"י קבלן -תשובה:תעלת שקעים על השולחנות

 החשמל.

 

 :מנדפים כימיים/ 38-, נ37-פריטים נ . 6

 , 66מדף פנימי. במפרט טכני ) עמוד ברשימות נגרות מופיע ארון תחתון עם 

 ( מוגדרים מדפים נשלפים עם מעקות / מאצרה. 6.2.6.14סעיף 

 נא לציין סופית מה נדרש.

 תחתון של המנדפים שמשמש גם  כארון תשובה:יש לייצר מגירות בחלק ה

 עם מעקות /מאצרות.  heavy dutyאחסון מאוור. המגירות צריכות להיות 

 ס"מ עומק  109ממדי הארון כימיקלים המאוור בחדר כימיקלים רוחב 

 ס"מ. 165ס"מ , גובה  45

 

 מוגדר עם גב אחורי  01-משטח טרספה לארונית עם כיורים כדוגמת פריט נ .7
 מים באזורים  רטובים ?מ"מ וחזית משופעת. האם לא נדרש אף  100בגובה 

 
 יש לבצע בהתאם לתוכניות קיימות.תשובה: 

 
 הארונות התחתונים? בכלהאם נדרשת נעילת דלתות ומגירות  .8

 
 תשובה : צריכה להיות בארונות שבמסדרונות נעילה וכן בארון שנמצא בחדר מורים.

 
כלים,סבוניות,ניגוב ידיים,כיורים מופיעים פריטים ) מתקני ייבוש  01 -פריט נ 06.01.0010בסעיף   .9

וברזים( שמפורטים גם בסעיפים פרטניים נפרדים האם לתמחר במחיר הפריט ,או בסעיפים 
 הפרטניים?

 
אינם כוללים מתקני ייבוש כלים,מתקן לניגוב ידיים,מתקן סבון  06.01.0010תשובה : לסעיף  

 נוזלי,כיורים וברזים יש לתמחר בנפרד כמופיע במכרז.
 שים לב במקומות בהם מופיע משטח עבודה מפלב"ם ,הכיור הוא חלק ממשטח הפלב"ם יש ל

 ( להיצמד לכתב כמויות. 06.01.370) לדוגמא בסעיף 
 

מופיע בכתב כמויות מפרט לארון כימיקלים ,כאשר סעיף ארון כימיקלים בוטל, האם לבטל גם את  .10
 סעיף המפוח?

 
 המזמין ,תעלות +מפוח יבוצע ע"י קבלן ריהוט.תשובה: ארון אוורור כימיקלים יסופק ע"י 

 
 מהניסיון לעמוד מול רשויות כמו מכוןבתחום העיסוק שלנו אין לנו את הידע  – 16.3.0020סעיף  .11

 התקנים ,רשות כיבוי אש ,בדיקות אינטגרציה או כל רשות נדרשת אחרת .
ו עשויה לגרום לכך שלא אנו מבקשים להגיש את המכרז ללא מענה לסעיף הנ"ל , סירובכם  לבקשתנ

 נוכל להגיש את הצעתנו .
 

 והדבר יילקח בחשבון בבדיקת הצעות מחיר. 15.03.0020תשובה : הקבלן יכול להסתייג מסעיף 


