
 

 

 

 

 

 

          2/8/2017   תאריך       

מכרז שטיח למסדרונות האקדמיה הלאומית הישראלית - כנס וסיור נוסףפרוטוקול 
  למדעים

  נוכחים:
  

  מנהל אחזוקה ומשק אקדמיה למדעים –מיכאל זגורי 
  חשבת האקדמיה למדעים   –ילנה יופה 

  "יוברבוך חיפוי רצפה"- משה יוברבוך
  ט ועוד""פרק –אהרון צ'וקי קלה 

  אדר' בני ראובן לוי 
  

נקבע לצורך מכרז עבור החלפת שטיח במסדרונות האקדמיה נוסף  כנס וסיור ספקים
 למדעים.

  
  אהרון צוקי קלה.ו משה יוברבוך -  לניםקב 2ו למכרז הגיע

  
  סיכום הדברים, הבהרות והנחיות שנאמרו בפגישה:

  

 .השטיח צריך להיות באיכות הגבוהה ביותר 
  , תקן שחיקה הכי גבוה שיש.חייב להיות תקן כיבוי אשלשטיח 

  הכרחי  שהשטיח יהיה תפור בצדדיו לכל אורכו.
  העבודה צריכה להיות ברמה הגבוהה ביותר.

  

  להעביר לאקדמיה עד מחר דוגמאות של שטיחים פוטנציאליים, בהתאם למפרט  הקבלניםעל
  ל סוג וסוג כגון:המכרז ולציין בהצעה את  יתרונותיהם וחסרונותיהם של כ

 יותר קל לנקות אך אין מבחר גדול (אולי –ניילון  100%ניקיון קשה ,  –שטיח מצמר 
יצטרך לייבא),  כנ"ל לגבי אריחי שטיחים לעומת שטיח רציף, דוגמאות של שטיחים שיש 

  במלאי  ודוגמאות של שטיחים שאין במלאי וכמה זמן ייקח לייבא אותם.
  

 גמאות שיאושרו ועליהן תינתן הצעת מחיר.הגשת המכרז תהיה על הדו 
  יש לעמוד בלו''ז הרשום בתחילת המכרז. המועד האחרון לסיום התקנת השטיח והשלמת

 .12/10/17 - השירותים
 .יש לקרוא היטב את המכרז ולהקפיד על כל מה שרשום בו  

  

  האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים . –הצ'ק בנקאי שעל הקבלן לספק יהיה עבור 
 יש להקפיד על הנוסח המדויק כפי שמופיע בנספח ערבות.- ם אבחר להגיש ערבותא  

  

  המציע במכרז יהיה אחראי גם על המדידות בשטח . – 9סעיף 
  

 .(קומפלט) בהצעה צריך להיות מחיר סופי גלובלי ולא לפי מטר 
  

  צריך להוריד אותו ולצרף חתום יחד עם שאר מסמכי–פרוטוקול זה יעלה לאתר האקדמיה 
 המכרז.

  

  9/8/17ואז בתאריך עד תאריך הרשום במכרז כמו שרשום במכרז, כל שאלה יש לשאול בכתב 
ריך להוריד אותו ולצרף צ - תשובות לשאלות. קובץ שאלות ותשובותלאתר האקדמיה יעלו 

 חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז.
  



 

 

 

 

 

 

  חסין אש. –התקן יהיה תקן ישראלי או אירופאי 
  

  ש להקפיד על עמידה בכל תנאי הסף: כל האישורים הנדרשים כגון: מס במקור, – 7סעיף
 ניהול תקין, מע"מ, נספחים  וכו'.

  

  'חתימת רו"ח. –נספח ז 
  

  מ' לפחות של  300לקוחות שהותקנו אצלם  3על הקבלן להעביר לאקדמיה מספרי טלפון  של
  שטיחים, ע"מ שניתן יהיה לראות את העבודה בשטח.

 
  

 'סכום ההצעה יהיה עבור עבודה קומפלט ללא מע"מ וללא שום תוספת. –* למטה  -  נספח ב 
  

 .יועבר מפרט טכני יחד עם דוגמת שטיח לבדיקתו ואישורו של האדריכל 
 

 

 הנכון שצריך לדעתו לקחת בתור ספאר, שיאוחסן באקדמיה. %- על הקבלן לציין מהו ה 
  מקומות שצריך לפלס.יש לבדוק את הרצפה לפני ההתקנה ולטפל ב – 4סעיף 

 

 .יש לכסות את השטיח במהלך העבודה המתבצעת 
 

  דבק מגע או דבק אקרילי. –אופציות ההדבקה של השטיח  2הנציג יציין בהצעה את 
ריח חריף לתקופה מסוימת. בכל מקרה –יותר חזק, יותר נוח לעבודה, חסרון  –דבק מגע 

  חיבורי השטיח חייבים להיעשות בדבק מגע.
  

  ובה כל  – 1את המכרז יש להגיש במעטפה אחת גדולה ובתוכה מעטפה מס'  – 13סעיף
 האישורים של תנאי סף (בלי נספח ב')

  בכל מעטפה תהיה דוגמת שטיח והצעת המחיר עבורו –ובמעטפות הבאות 
  (ספח ב') , לכל שטיח ושטיח בנפרד. (ז"א כמספר הדוגמאות כך מס' המעטפות).

  
  

  בשטח  והובהר לנציג על מיקומם של החיבורים בשטיח.בסיום הדברים נעשה סיור 

 בסיור בשטח הובהרו  – 2- חלקים לפחות ולא ל 3 - אורך השטיח במסדרונות יהיה מחולק ל
 הדברים, היכן יהיו חיבורי קטעי השטיח.

 .במידה ויבחרו באריחים, יש להתקין לפי הוראות האדריכל 
 

  
  :פרטי הקבלנים

  י ורצפה".משה יוברבוך "יוברבוך חיפו1
  08-6997733  טל' 
  052-3509726פל' 

  08-6997737פקס 
  
  .אהרון צוקי קלה "פרקט ועוד" 2

  050-3750760פל' 
  077-3520510טל' 

  

 


