
 

 

 2018מאי  15

 ' סיון תשע"חא

 אל: כל המציעים 

 

 שלום רב, 

 להספקת ריהוט עבור תאגיד השידור הישראלי 2018/14מכרז פומבי מס' הנדון: 

 2תשובות לשאלות הבהרה לקט מספר 

 

 למכרז, ישונה כדלקמן: 8.2.4תנאי הסף הקבוע בסעיף 

, ריהוט משרדי שקדמו למועד הגשת ההצעותהשנים  5במהלך סיפק מציע ה 8.2.4
או בנקים או ושתי  גופים ציבוריים ניש מתוכם הינםש לקוחות לפחות 5-ל

 במסגרת פרויקט אחד כספי של הריהוט שסופקהההיקף ש, חברות הייטק
  ללקוחות כאמור, הוא: )כלומר לא צבר הזמנות(

לא , ₪ 1,200,000 שלסופק ריהוט בהיקף לקוחות  2-ללפחות  8.2.4.1
 ., לכל לקוחכולל מע"מ

, לא ש"ח 500,000לקוחות סופק ריהוט בהיקף של  3-לפחות ל 8.2.4.2
 ., לכל לקוחכולל מע"מ

 

 תשובתנו לשאלות הבהרה שהתקבלו: להלן

מס' 
 שאלה

הסעיף במסמכי  מסמך
 המכרז/בהסכם/בנספח

 תשובה שאלה

מסמכי  .1
 המכרז

בהמשך להשתתפותי   1.6סעיף 
במפגש מציעים, אודה 
לקבלת עדכון על זמני 

האספקה לאחר אישור 
 הזמנה ובחירת ספק. 

ישלח קובץ באמצעות 
הדואר האלקטרוני לכל 

 המציעים.משתתפי כנסי 

דרישה לתנאי סף לחברות   8.2.4סעיף   .2
הייטק אינה ממין העניין 

ואינה רלוונטית למכרז 
הנ"ל. מדובר בחב' 

ממשלתית ציבורית שאין 
דבר וחצי דבר בינה לבין 

 חב' הייטק. 

ניתן לציין דרישה לחברות 
באופי דומה לחב' 

המפרסמת את המכרז ולא 
חברה שאין בינה לבין 

קשר, ענייני המפרסם כל 
 או הקשור לדגם הריהוט 

ראו שינוי תנאי הסף 
 מעלה.

 

 



 

 

מס' 
 שאלה

הסעיף במסמכי  מסמך
 המכרז/בהסכם/בנספח

 תשובה שאלה

מבוקש לשנות את תנאי 
 הסף האמור

 מסמכי .3
 המכרז

 את לדחות ניתן האם 5.1סעיף 
 לתאריך ההגשה תאריך

 זה 21.5חג,  זה 20.5? 24.5
 עבודה ימי אין. חג אסרו

  להשגת מספיקים
 הנדרשים. המסמכים

מועד ההגשה ידחה 
-שלישי הליום 

בשעה  22.5.2018
 בצהריים. 14:00

 מסמכי .4
 המכרז

 א' נספח

למסמכי  1.6סעיף 
למפרט  7המכרז וסעיף 

 השירותים

מועד אספקת הריהוט 
יום  45המבוקש הינו 

ממועד קבלת הזמנה 
נקיה, הכוללת מידות, 

כמויות, חומרים וצבעים 
 של המוצרים הסופיים.

זמן הסעיפים ישונו כך ש
 40עד יהיה ההספקה 

ממועד ימים קלנדריים 
 קבלת הזמנת העבודה. 

 

ימים  30זמני אספקה עד 
ממועד קבלת  קלנדריים

ההזמנה אינם ריאליים. 
זמני האספקה האפשריים 

יום. האם יש  60-90הינם 
עדכון לגבי זמני האספקה 

לאחר אישור ההזמנה? 
אפיון הריהוט, האם יש 
תמונות לפריטי הריהוט 

המשרדי מבחינה 
 עיצובית?

 של בייצור ומדובר היות
 חלק של ובייבוא ריהוט

 זמן על מהכיסאות
 60 לפחות להיות האספקה

 קלנדריים. ימים

 לא' ש 24 - לקריאות מענה 14.2-ו 14.1סעיפים  א' נספח .5
 שישי על לצאת יכול. סביר

 עסקים ימי 5. שבת או
 סביר.

ימי שישי, שבת, ערבי חג 
וחג לא יבואו במניין 

 הימים.

 רשימות .6
 הריהוט
 והצעת
 המחיר

. לטבלה כ"סה שורת אין 
 ?מכוון זה

המחיר תוגש על הצעת 
גבי קובץ האקסל 

 1שנשלח כאמור בסעיף 
 לטבלה.



 

 

מס' 
 שאלה

הסעיף במסמכי  מסמך
 המכרז/בהסכם/בנספח

 תשובה שאלה

 רשימות .7
 הריהוט
 והצעת
 המחיר

 רק מושב מרופד ?מרופד מושב רק אורח כיסא

 רשימות .8
 הריהוט
 והצעת
 המחיר

 בצבע או שחור עור בדמוי ישיבות חדר כיסא
 ?הלקוח לבחירת

לא מקובל ריפוד דמוי 
צבע  – בד ריפודעור אלא 

 לבחירת מעצב

 רשימות .9
 הריהוט
 והצעת
 המחיר

 אוכל חדר מצוין במיקום אוכל חדר כיסא
 צורך יש האם. ומרפסת

 לתנאי גם שיתאים בכיסא
 ?חוץ

מחומרים  יהיה הריהוט
עמידים כדי שיעמוד 

בתנאי מזג אויר 
 -. כסאות1 חיצוניים

רגלי אלומיניום ומושבי 
 פלסטיק 

 רגלי -שולחנות. 2
 ופלטות אלומיניום
"פ ע לחוץ מותאמות
 .ששלחנו האפיונים

 

 רשימות .10
 הריהוט
 והצעת
 המחיר

ארון אחסון במידות  5-פריט רה
האם גובה  - 250/40/80

ס"מ ורוחב  80הארון 
ס"מ, או  250הארון 

 250שהכוונה לגובה ארון 
 ס"מ? 80ס"מ ורוחב 

, 80, גובה 250רוחב 
 .40עומק 

 מצורפת תכנית העמדה
 של קומת ההנהלה.

 רשימות .11
 הריהוט
 והצעת
 המחיר

אין  14-2018במכרז  
לא  –תוכניות לריהוט 

תוכנית של הקומה ולא 
תוכנית של פריטי הריהוט. 

יש  15-2018במכרז 
 .2תוכנית של קומה 

מצורפת תכנית העמדה 
 של קומת הנהלה

 רשימות .12
 הריהוט
 והצעת
 המחיר

בסעיף זה מופיעה כמות  6-פריט רה
יח', כולל גם שולחן  87של 

 וגם מחיצה. 

 

 

 

אין לפצל שולחנות 
 ממחיצות.



 

 

מס' 
 שאלה

הסעיף במסמכי  מסמך
 המכרז/בהסכם/בנספח

 תשובה שאלה

האם ניתן לפצל את 
הסעיף לכמות השולחנות 
בנפרד, וכמות המחיצות 
בנפרד? אם כן, מה כמות 

 המחיצות הנדרשת?

 

 רשימות .13
 הריהוט
 והצעת
 המחיר

בסעיף זה מופיעה  .א 6.1-פריט רה
יח',  87כמות של 

כולל גם שולחן וגם 
מחיצה. האם ניתן 

לפצל את הסעיף 
לכמות השולחנות 

בנפרד, וכמות 
המחיצות בנפרד? אם 

כן, מה כמות 
 המחיצות הנדרשת?

מחיצה מעל שולחן  .ב
ס"מ אינה יציבה.  80

האם יש צורך לבצע 
 מחיצה מהרצפה?

 

אין לפצל שולחנות  .א
 ממחיצות.

אפשר להסתפק  .ב
 55במחיצה גובה 

 ס"מ מפני שולחן.

 

 

 

 ב ב ר כ ה,              

 איילת אלינסון          

 רכזת ועדת המכרזים                 


