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 אספקת חליפות מגן לשריפות שדה ויער

 

  טיפוס ואמות המידה לבחינת ציון האיכות-אב – 1הבהרה מספר הנדון: 

 

 

 

 

 
 טיפוס-ייצור אב

 טיפוס לחליפה תהיה רשאית הרשות לפי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע את צבע החליפה.-במסגרת ייצור אב .1
 

טיפוס נוסף למתנדבי -טיפוס תהיה רשאית הרשות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש אב-במסגרת ייצור אב .2
בצבע שונה ובעל תכונות ויזואליות שונות מזה של לוחמי האש וזאת טיפוס זה יהיה -אש ברשות, אב-וצופי

 רשות.ב האש מנת ליצור בידול בין לוחמי האש המקצועיים לבין מתנדבי וצופי-על
 

 לחליפה של מתנדב יתווסף הכיתוב "מתנדב" )בנוסף לכיתוב הנדרש במפרט(. .3
 

 הנדרש במפרט(.אש יתסווף הכיתוב "צופה אש" )בנוסף לכיתוב -לחליפת של צופה .4
 

 לקבוע את סוג הגופן וגודלו לכל אבות הטיפוס. לפי שיקול דעתה הבלעדי הרשות תהיה רשאית .5
 

 הכיתוב הנוסף יהיה בהתאם לדרישות והתקנים הנדרשים במפרט. .6
 

 הכיתוב הנוסף יבוצע אך ורק על ידי יצרן החליפה. .7
 

על המציעים לשקלל בהצעת המחיר את הדרישות בהבהרה זו, לא יינתן תשלום נוסף עבור הדרישות  .8
 לעיל. 7עד  1בסעיפים 

 
 

 אופן בחירת הזוכה
 במסמכי המכרז מבוטל. 8.2.3"רמת נידוף" ברמת המוצר שבטבלת אמות המידה בסעיף  2סעיף  .1

 
כך שאמת  "התאמה ונוחות לאירועי כבאות והצלה" 1( יתווסף לסעיף 40%) 2משקל אמת המידה של סעיף  .2

 . 100%מידה זו תהווה 
 

  

הצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של המסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז ו

 מסמך זה ולצרפו להצעתם.
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 :שקלןאמות המידה ומ ה המעודכנת של טבלהלהלן  .3
 

המידה אמת משקל הקריטריון  
 משקל

 התבחין

היקף מכירות של 

 היצרן
%10  

 ברחבי המוצע מהדגם החליפות יצרן ידי על -שנמכרו החליפות  מספר .1

ועד למועד האחרון  2016)משנת  האחרונות השנים(  3) בשלוש העולם

 להגשת הצעות(

יחידות מהדגם  0002,ציון האיכות המקסימלי באמת מידה זאת הוא עד 

 המוצע.

A 

%100  

חליפת  –המוצר  רמת

מגן אורבנית ללוחם 

 אש

%90  

המוצר ייבחן על ידי צוות  – התאמה ונוחות לאירועי כבאות והצלה .2

לוחמי אש מהרשות במבחני שטח ותיבדק מידת ההתאמה 

)פונקציונאליות(  והנדסת האנוש של המוצר לשימוש באירועי כבאות 

המוצר לשימוש  )תיבחן נוחות, גמישות, נידוף חום, נידוף זיעה(והצלה 

 באירועי כבאות והצלה, ייבדק:

  - B.  5%משקל  –  עליה וירידה מרכב כיבוי 2.1

  - C.  10%משקל   –טיפוס בסולם  2.2

 .D - 10%משקל  –סחיבת פצוע  2.3

 .E - 75%משקל  –כיבוי שריפת שדה ויער  2.4

יודגש כי במסגרת אמת מידה זו תיבחן רמת נידוף הזיעה ונידוף החום של 

החליפה מגוף הלובש בכל אחת מתתי אמות המידה ותינתן עדיפות 

 לחליפות. 

%100  

 


