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 אספקה והתקנת ריהוט למוקדי שליטה

 

 2019/7' מס פומבי מכרזמענה לשאלות הבהרה ל הנדון:

 

 

 

 

ידי  עלי שהועלו לשאלות הרשות התייחסות את מכיל זה בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך .1
 .הליך שאלות הבהרה במסגרת המציעים

 

 .הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד לשאלות המחייב המענה .2
 

 אחד מעמודי כל על לחתום המציעים על וכי המכרז ממסמכי חלק מהווה זה מובהר למציעים כי מסמך .3
 את מסמכי ההבהרה החתומים למסמכי ההצעה. זו ולצרף הבהרה

  

 תשובות שאלות מספר סעיף מס"ד

1 
 1.4סעיף 

 )כללי(
 
 2עמ' 

 מסמכי המכרז

נבקש לדעת מה היקף הרכישות )כתב 

 הכמויות( של המוצרים במכרז.

במכרז המתייחס לאומדן היקף  1.4ראה סעיף 

 הרכש הצפוי.

2 
 17סעיף 

)הצגת סקר תיכון 
 (CDRקריטי 

 
 2עמ' 

 מסמכי המכרז

נדרש סקר התיכון  לדעת באיזו רמה נבקש

 תללכוההאם אתם רוצים העמדה הקריטי, 

 האבזור?את 

 

 

סקר תיכון קריטי המציג את כן, נבקש לקבל 

 ברמה מפורטת.ואבזור  וכוללת העמדות השונות

3 

 8.3סעיף 
 )אופן בחירת הזוכה(

 
 9עמ' 

 מסמכי המכרז

יידרש אישור של וועדת נבקש לדעת האם 

החריגים במשרד האוצר לפתיחת מעטפות 

 המחיר במכרז.

במסמכי המכרז יתווסיף הסעיף  8.3כן, לסעיף 

 הבא:

 

. בהתאם להנחיית החשב הכללי במשרד האוצר, 8.3.1

הצעות שיתקבלו במכרז יפתחו רק לאחר אישור ועדת 

 .2020החריגים הצפויה לפעול במשרד האוצר בשנת 

 כללי 4
 )טבלת הצעת המחיר(

 
 26עמ' 
הצעת  –נספח ט' 

 המחיר

הנדרש  לדעת מה הוא מגוון המוצריםאבקש 

 במסגרת המכרז.

כרז זה מופיע על טופס ממגוון הריהוט הנדרש ב

הצעת המחיר )עמדת עבודה סטאטית למוקדן 

ועמדת עבודה חשמלית למוקדן( וכהגדרתן 

 במפרט הטכני.

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

 מסמך זה ולצרפו להצעתם.
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 תשובות שאלות מספר סעיף מס"ד

 כללי 5
 )מפרט טכני(

 
 33עמ' 
מפרט  –נספח י"ד 

 טכני ותכולת העבודה

אבקש לדעת האם קיימים מפרטים לריהוט 

 הנדרש במכרז?

 

 .37עד  33במכרז מופיע בעמודים  המוצריםמפרט 

( אז על CDRבאם הכוונה היא לשרטוט מפורט )

המציע להכין שרטוט מפורט ולצרפו למסמכי 

 במסמכי המכרז. 17ההצעה כנדרש בסעיף 

 1.4סעיף  6
 )מפרט טכני(

 
 34עמ' 
מפרט  –נספח י"ד 

 טכני ותכולת העבודה

מסכים בעמדה.  7מצוין בסעיף כי נדרש 

 מסכים בקומה אחת?  7האם 

 כמו כן, מה גודל המסך המותקן בעמדה?

 

 הינם בקומה אחת.המסכים  7כן, 

במפרט  7.2גודל המסכים הנדרשים מפורט בסעיף 

 הטכני.

 3.1סעיף  7
 (כבילה)

 
 35עמ' 
מפרט  –נספח י"ד 

 טכני ותכולת העבודה

כבילה מתבקשת במפרט הטכני  3.1בסעיף 

נסתרת ובכלליות גם לגבי הזרועות. האם 

 נדרש כי כבלי המחשבים ינועו בזרועות?

 

תקשרות וכיוצ"ב יאפשרו הכבלי החשמל, המידע, 

במפרט  7תנועה וכיוונון של הזרועות כנדרש בסעיף 

 .ולא יגבילו את תנועתם הטכני


