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 2019 בדצמבר 09

 כסלו תש"פב יא'

 

  2019/7מציעים במכרז פומבי לכבוד: 

 מ.ל.ב

 אתר המכללהבאמצעות:                       

  מציעיםפרוטוקול סיור  הנדון:

    המכללה האקדמית אחוה - לרכישה, אספקה והתקנת ריהוט בניין מדעים - 2019/7מס'  פומבימכרז 

 -ראש מנהל ובקרה  -נטע וייג מלכא אגף תפעול ולוגיסטיקה,  ראש -גב' ורד קורדובה זולר  :משתתפים מטעם המכללה

 עיון ימי ,כנסים רכזת -גב' גלית וקנין מנהלת מחלקת רכש, חוזים והתקשרויות,  -עו"ד דורית דאלי בקר לשכת מנכ"ל, 

    מטעם המכללה. מלווהאדריכלית  - ספיר והגב' מיכל עצמון אקדמית לוגיסטיקה, וסיורים

 . המצויה בידי המכללה : בהתאם לרשימהמציעיםמשתתפים 

 . מציעים במכללת אחוהבבוקר נערך סיור  10:00בשעה  08/12/2019  -ה  ביום .1

ובו ניתן הסבר למציעים על מהות השירות הנדרש  3במסגרת הסיור התקיימה ישיבה מקדימה בחדר ישיבות בניין  .2

שנים בייצור  5 -המציע הינו בעל וותק שלא יפחת מ ף במכרז, בדגש על כך: "תנאי הסעל ידי המכללה ובכלל זה 

 ו/או אספקה של ריהוט מן הסוג ובהיקף הנדרשים במכרז זה שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות. 

 הבמסגרת המכרז, והגשת הערבות בהתאם לנספח  יםהנדרשלמסמכי המכרז(, מפרטי הריהוט  2.1.3)ראו סעיף 

 מסמכי המכרז והחוזה. ל

 שצורפו למסמכי המכרז כפי הנדרש במסגרת המכרז.   לתוכניות, מפרטיםלהוסבר למציעים כי עליהם להיצמד 

יום קלנדריים להתקנת  14 -יום קלנדריים מיום ההזמנה. ועד ל  90 -הודגשו זמני אספקת הריהוט, עד ל 

 המוצרים מיום האספקה. 

מעטפות נפרדות, אשר  2ז + החוזה והצעת המחיר במעטפה אחת הכוללת הודגש אופן הגשת מסמכי המכר

 למסמכי המכרז.  5( כמפורט בסעיף 2( וכמעטפה )1תמוספרנה כמעטפה )

 הודגש כי לשלב הפרזנטציה יוזמנו רק המציעים אשר הצעתם עמדה בכל תנאי הסף. 

 :  ריהוטהיבט מפרט הב הישיבה המקדימהשהוצגו במהלך להלן דגשים  .3

יום ממועד ההזמנה. יחד עם זאת בשל אילוצי לו"ז טרם  90מן האספקה שנקבע במכרז עומד על עד ז 3.1

לקצר לוחות זמנים לאספקת הריהוט  יעשה מאמץפתיחת סמסטר ב', המכללה תשמח כי הספק שייבחר 

 והתקנתו.

המציע לעמוד על   .ועמידים לונדליזםמתאימים לאופי הפעילות של המכללה ההמציע יספק מוצרי ריהוט  3.2

 למסמכי המכרז.  8.10בדרישות המכרז, לעניין החלפת ותיקון פריטי הריהוט כמפורט בסעיף 

 אפיון סופי של הריהוט ובחירת הצבעים יתבצע אל מול המציע הזוכה במכרז.   3.3

 לחלק מפריטי הריהוט.   רק למציע קיימת האפשרות להציע את הצעתו למכרז   3.4

 קת השירותים בין מספר מציעים כראות עיניה ולפי שיקול דעתה.המכללה רשאית לחלק את אספ 3.5

 על הצעת המחיר לכלול את עלות האספקה )ההובלה( ואת עלות ההתקנה במבנה.  3.6

 למציע קיימת האפשרות להציע בהצעתו עד לשתי חלופות לכל פריט מפריטי הריהוט. 3.7
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בגודל המתאים  ונן,מתכוח כתיבה עם משטח כתיבה", להיות בעל משטכיסא סטודנט " -פריט הריהוט על  3.8

 .למחשב נייד

הוסבר למציעים כי בשלב הפרזנטציה יתאפשר להם להציג דגשים מקצועיים לעניין איכות הריהוט שיוצג  3.9

 על ידם.

 נבנו מבטון מחופה גרניט פורצלן על מצעשולחנות הסטודנט את לקבע יש בהן המדרגות בכיתות  3.10

 שומשום. 

בניין מדעים חדש לצורך הכרת המבנה והצגת  בשטחלמציעים סיור  ערךבתום הישיבה המקדימה, נ 3.11

 .הכיתות והמשרדים שאליהם מיועד הריהוט שפורט במסמכי המכרז

 בניין מדעים החדש.כניסה לקיימת אפשרות לפריקת הריהוט בסמוך ל 3.12

, ר כוס נדרשת הכנה לחשמל )ללא חיווט(. ההכנה כוללת פינוי במשטח השולחן + אביז - שולחן מחשב 3.13

 וכן מתקן תלוי לכונן מחשב. תעלה עבור התקנת שקעים

, מותאם ס"מ 70)גובה נטו בין רצפה לתחתית השולחן יהיה ס"מ  160/65/77 -נגיש  סטודנטשולחן  3.14

  .( לכיסא גלגלים

 ס"מ. אורך המחיצה כאורך השולחן.  45כ  - OPENSPACE - במרחבי המשרדיים בשולחנות גובה מחיצה  3.15

 מ"מ. HPL  13 -ות עובי שולחנ 3.16

 מ"מ. 30/30 -. שולחנות משרדיים ממ" 40/40 -שולחנות בכיתות  -גודל רגלי מתכת  3.17

  ס"מ. 75 גובה -שולחן עגול במשרדים  3.18

קנט תואם עם מ"מ  16הוחלט על הוזלת דלתות הארונות במשרדים לסיבית ירוקה בחיפוי מלמין עובי  3.19

 בגוון לבחירת האדריכל.

גשים וניתן מענה למס' שאלות שנשאלו במהלך סיור המציעים. במידה ולא ניתן מענה לאחת במסמך זה ניתנו ד .4

ח השאלות שנשאלו במהלך הסיור, התבקשו המציעים להעביר את השאלות בכתב וזאת עד למועד האחרון למשלו

 ר המכללה. יפורסם באתלכלל השאלות שיתקבלו מהמציעים בכתב, מענה , 10:00עד השעה  15/12/19 -שאלות, ה 

 26/12/19 -ועליהם להגיש את הצעתם עד ליום ה  בקראון החשבותממוקמת למציעים כי תיבת המכרזים הובהר  .5

 . 12:00בשעה 

הוסבר למציעים כי הפרוטוקול יועלה לאתר המכללה ובאחריותם להתעדכן דרך האתר ולצרף כל מסמך רלבנטי  .6

 להצעה המוגשת. 

 סמכי ההצעה. יש לחתום על כל עמוד ולצרפו להצעה המוגשת.מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממ .7

 

 בברכה,

 דורית דאלי בקר, עו"ד

 
 מנהלת מחלקת רכש, חוזים והתקשרויות               

 המכללה האקדמית אחוה           
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