תאריך 2/8/2017

פרוטוקול כ ס וסיור וסף-מכרז שטיח למסדרו ות האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים
וכחים:
מיכאל זגורי – מ הל אחזוקה ומשק אקדמיה למדעים
יל ה יופה – חשבת האקדמיה למדעים
משה יוברבוך"-יוברבוך חיפוי רצפה"
אהרון צ'וקי קלה – "פרקט ועוד"
אדר' ב י ראובן לוי
כ ס וסיור ספקים וסף קבע לצורך מכרז עבור החלפת שטיח במסדרו ות האקדמיה
למדעים.
למכרז הגיעו  2קבל ים  -משה יוברבוך ואהרון צוקי קלה.
סיכום הדברים ,הבהרות וה חיות ש אמרו בפגישה:
 השטיח צריך להיות באיכות הגבוהה ביותר.
לשטיח חייב להיות תקן כיבוי אש ,תקן שחיקה הכי גבוה שיש.
הכרחי שהשטיח יהיה תפור בצדדיו לכל אורכו.
העבודה צריכה להיות ברמה הגבוהה ביותר.
 על הקבל ים להעביר לאקדמיה עד מחר דוגמאות של שטיחים פוט ציאליים ,בהתאם למפרט
המכרז ולציין בהצעה את יתרו ותיהם וחסרו ותיהם של כל סוג וסוג כגון:
שטיח מצמר – יקיון קשה  100% ,יילון – יותר קל ל קות אך אין מבחר גדול )אולי
יצטרך לייבא( ,כ "ל לגבי אריחי שטיחים לעומת שטיח רציף ,דוגמאות של שטיחים שיש
במלאי ודוגמאות של שטיחים שאין במלאי וכמה זמן ייקח לייבא אותם.
 הגשת המכרז תהיה על הדוגמאות שיאושרו ועליהן תי תן הצעת מחיר.
 יש לעמוד בלו''ז הרשום בתחילת המכרז .המועד האחרון לסיום התק ת השטיח והשלמת
השירותים.12/10/17 -
 יש לקרוא היטב את המכרז ולהקפיד על כל מה שרשום בו.
 הצ'ק ב קאי שעל הקבלן לספק יהיה עבור – האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים .
 אם אבחר להגיש ערבות-יש להקפיד על ה וסח המדויק כפי שמופיע ב ספח ערבות.
 סעיף  – 9המציע במכרז יהיה אחראי גם על המדידות בשטח .
 בהצעה צריך להיות מחיר סופי גלובלי ולא לפי מטר )קומפלט(.
 פרוטוקול זה יעלה לאתר האקדמיה –צריך להוריד אותו ולצרף חתום יחד עם שאר מסמכי
המכרז.
 כמו שרשום במכרז ,כל שאלה יש לשאול בכתב עד תאריך הרשום במכרז ואז בתאריך 9/8/17
יעלו לאתר האקדמיה תשובות לשאלות .קובץ שאלות ותשובות -צריך להוריד אותו ולצרף
חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז.

 התקן יהיה תקן ישראלי או אירופאי – חסין אש.
 סעיף – 7ש להקפיד על עמידה בכל ת אי הסף :כל האישורים ה דרשים כגון :מס במקור,
יהול תקין ,מע"מ ,ספחים וכו'.
 ספח ז' – חתימת רו"ח.
 על הקבלן להעביר לאקדמיה מספרי טלפון של  3לקוחות שהותק ו אצלם  300מ' לפחות של
שטיחים ,ע"מ ש יתן יהיה לראות את העבודה בשטח.
 ספח ב'  * -למטה – סכום ההצעה יהיה עבור עבודה קומפלט ללא מע"מ וללא שום תוספת.
 יועבר מפרט טכ י יחד עם דוגמת שטיח לבדיקתו ואישורו של האדריכל.
 על הקבלן לציין מהו ה %-ה כון שצריך לדעתו לקחת בתור ספאר ,שיאוחסן באקדמיה.
 סעיף  – 4יש לבדוק את הרצפה לפ י ההתק ה ולטפל במקומות שצריך לפלס.
 יש לכסות את השטיח במהלך העבודה המתבצעת.
 ה ציג יציין בהצעה את  2אופציות ההדבקה של השטיח – דבק מגע או דבק אקרילי.
דבק מגע – יותר חזק ,יותר וח לעבודה ,חסרון –ריח חריף לתקופה מסוימת .בכל מקרה
חיבורי השטיח חייבים להיעשות בדבק מגע.
 סעיף  – 13את המכרז יש להגיש במעטפה אחת גדולה ובתוכה מעטפה מס'  – 1ובה כל
האישורים של ת אי סף )בלי ספח ב'(
ובמעטפות הבאות – בכל מעטפה תהיה דוגמת שטיח והצעת המחיר עבורו
)ספח ב'(  ,לכל שטיח ושטיח ב פרד) .ז"א כמספר הדוגמאות כך מס' המעטפות(.
בסיום הדברים עשה סיור בשטח והובהר ל ציג על מיקומם של החיבורים בשטיח.
 אורך השטיח במסדרו ות יהיה מחולק ל 3 -חלקים לפחות ולא ל – 2-בסיור בשטח הובהרו
הדברים ,היכן יהיו חיבורי קטעי השטיח.
 במידה ויבחרו באריחים ,יש להתקין לפי הוראות האדריכל.
פרטי הקבל ים:
.1משה יוברבוך "יוברבוך חיפוי ורצפה"
טל' 08-6997733
פל' 052-3509726
פקס 08-6997737
.2אהרון צוקי קלה "פרקט ועוד"
פל' 050-3750760
טל' 077-3520510

