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מס' 
 שאלה

/ סעיף / עמוד
 תשובה שאלה סיווג מסמך

 מפרט טכני  .1
 Top Lab Plusהמייצרת את דגם  TRESPAחברת  –משטחי עבודה מטרספה  מקצועי סעיף ז. 30.2.5

 כאשר רק צד אחד עם דקור וצד שני שחור.
עם   TOP LAB PLUSיש גם משטחי 

 דקור משני הצדדים

 רשימות  .2
 הפריט בוטל במערך החדש חסרה רשימה לפריט. מקצועי 08פריט א 

3.  
 רשימות

02פריט ש   

 באחריות מי אספקת תעלת חשמל? מקצועי
 נבקש פרטים לתעלה אם באחריותנו, האם התעלה מפלסטיק או אלומיניום?

לאחר התעלה תותקן ע"י קבלן החשמל 
קביעת השולחן במקומו. את פרטי התעלה 

 יש לקבל ממתכנן החשמל
 רשימות  .4

02פריט כ   

 מקצועי
גוף הארון מסנדויץ' בגמר פורמייקה, כפי  מאיזה חומר גוף הארון?

 שרשום ברשימות
 רשימות  .5

03פריט כ   

 מקצועי
גוף הארון מסנדויץ' בגמר פורמייקה, כפי  מאיזה חומר גוף הארון?

 ברשימותשרשום 
 רשימות  .6

04פריט כ   

 מקצועי
גוף הארון מסנדויץ' בגמר פורמייקה, כפי  מאיזה חומר גוף הארון?

 שרשום ברשימות
7.  

 מפרט טכני

על פי רשימות ומפרט טכני המגירות לשליפה מלאה, האם הכוונה כדוגמת דגם  מקצועי
 שני הסוגים מאושרים טנדם של בלום, או דגם מטהבוקס של בלום?

 האם המנדף כולל מערכות יניקה )תעלות ומפוח(? מקצועי   .8
 כולל 

9.  
 

 האם המנדף כולל מערכת בקרה ומשנה תדר או מערכת התראה בלבד? מקצועי
 מערכת בקרה ומשנה תדר 

 איזה סוג גז נמצא במנדף? מקצועי   .10
 

י רשת, מים האספקות במנדפים הן מ
 מזוקקים וכוסית ניקוז

 כן -במנדף  מוגן התפוצצות? האם גוף התאורה מקצועי   .11



 

בקשר לנגרות לא ניראה שיש שאלות למעט האם כולל כיורים) נירוסטה כתוב  מקצועי   .12
 שכן( ואם כן איזה כיור?

הכיורים הם כיורים אינטגרלים 
 )חלק מהיחידה ( 316Lמנירוסטה 

בעל עמידות גבוהה בחומצות  האם ניתן לספק משטח עבודה גם מפוליפרופילן מקצועי   .13
 שמייק המנדף(. ) +TRESPA TOPLABוכימיכלים במקום 

 המוצעים החומרים את נתונייש להציג 
 TRESPA TOP LAB PLUSבהשוואה ל 

 על פי נוהל שוה ערך לאישור
 קבלן מיזוג האוויר מי מספק מפוח המנדפים אנחנו או הלקוח באמצעות קבלן מיזוג אוויר? מקצועי   .14

אם  -מי מתקין ומספק התעלות אנחנו או הלקוח באמצעות קבלן מיזוג האוויר מקצועי   .15
אנחנו מה אורך תעלות כולל פיתולים? באיזה קומה המעבדה והיכן יושבים 

 המפוחים.

קבלן מיזוג האוויר אחראי להכין את כל 
 המעטפת

אחד על גבי במידה וקבלן מיזוג האוויר מתקין ואנו רק מציבים את המנדף  מקצועי   .16
 השני?

נכון , קבלן מיזוג האוויר אחראי להכין 
 את כל המעטפת.

 כן, יבוצע ע"י קבלן האינסטלציה חיבור הברז לאינסטלציה באחריות הלקוח? מקצועי   .17

יסות ולו VAVיש שימוש במערכות  ?VAV22מערכות התראה למהירות זרימה קיימת במערכות  מקצועי   .18
 ויר במעבדה.וכמויות הא

 


