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 מבוא .1

ה חובבמקומהמועצה  "נאות  תעשייתית  חדש,   "ית  למתחם  משכנה  את  העבירה 

 .ליישוב, בקצה הצפון מזרחי שלוהממוקם סמוך לכניסה 

ה במתחם הישן, פריטים מסוגים שונים במחסני  המועצה  ה, מחזיקהלשם בצוע מטלותי

 .בפאתי מערב של היישוב

 מספר מחסנים במתחם החדש.הוחלט לרכז את כל מלאי הפריטים ב

חובב "נאות  תעשייתית  האזורית  אל  "המועצה  לפנות  להציע   בקשהב  יכםמתכבד 

הנכם מוזמנים   אספקה ולהתקנה של ציוד אחסנה עבור המחסן החדש.מחיר ל-הצעת

 דלהלן. ךפי המתואר במפורט במסמ-בזאת להציע את ההצעה על

 הפריטים המאוחסנים  .2

 ציוד משרדי  •

 מחשבים וציוד מחשבים •

 חומרי ניקוי  •

 ציוד מסגרות  •

 ציוד טכני  •

 וחירום ציוד ביטחון   •

 המועצהארכיב  •

 תאור מערכת האחסנה  .3

, ניםשל המחס  יםהסגור  יםמפרט זה מתייחס אך ורק לציוד אחסנה, שיותקן בתוך המבנ

 ת למסמך זה.ות העמדה, המצורפועל פי תוכני

 ציוד האחסנה יהיה מיועד לאחסנה של פריטים בעלי מספר מאפיינים:  .א

 סיפונים ציוד לאחסנה ידנית על גבי מדפים בעלי  (1

 .המועצהציוד לאחסנת קלסרים של ארכיב  (2

 
 ציוד לאחסנה ידנית על גבי מדפים בעלי סיפונים  .ב

 כל הפריטים יאוחסנו ידנית על גבי סיפוני פח.  (1

בקומה אחת או בשתי קומות עם גלריה, לפי תוכניות  המערכת תאפשר אחסנה   (2

 מצורפות.  

 ק"ג למ"ר. 150פים: משקל מקסימלי למד (3

 . מצורפת לפי תוכנית : םיאופייני כיםחת (4

 ר: פח פלדה מגולוון או צבע אפוקסי בתנור. גימו (5
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 המועצהציוד לאחסנת קלסרים של ארכיב  .ג

על גבי סיפוני  בתוך מתקן מסוג "קומפקטוס" וכן  כל הקלסרים יאוחסנו ידנית   (1

 פח. 

המערכת תאפשר אחסנה בקומה אחת או בשתי קומות עם גלריה, לפי תוכניות   (2

 מצורפות.  

 ק"ג למ"ר. 150משקל מקסימלי למדפים:  (3

 מצורפת.  לפי תוכנית : יםאופייני כיםחת (4

 ר: פח פלדה מגולוון או צבע אפוקסי בתנור. גימו (5

 מבנה גלריה  .ד

, המצורפות  המידוף, בהתאם לתוכניות  תתבסס עלשל המחסן הטכני  הגלריה   (1

 למסמך זה. 

קומפקטוס, שימוקם בקומת הקרקע,  ההגלריה של הארכיב תותקן מעל למתקן   (2

   תכנון הספק. קונסטרוקצית מתכת לפי ותתבסס על

מתוכננים לשאת  ה,  רשת מגולוונתממדרכי    ותה עשויינתהי  יותגלררצפות ה (3

 .ג למ"רק"  300עומס של 

יותקן  בקומ (4 הגלריה  העמסה  ת  מתהפך" ")מסוג  שער  העלאת    (שער  לצורך 

 בעזרת מלגזה. שיועלה פריטים באמצעות משטח  

 תקנים .4

 FEMשל מכון התקנים או לחילופין בתקן    51כ  " המערכת תעמוד בדרישות מפמ .א

10.2.02 . 

 FEM 10.3.01לפי תקן  –טולרנסים  .ב

 לוח זמנים  .5

 15.04.2021הגשת הצעה עד:  .א

 15.05.2021הזמנה ליצרן עד:  .ב

 הספק יגדיר את מועד ההספקה הקרוב ביותר האפשרי מבחינתו   :אספקה לאתר .ג

 הספק יגדיר את מועד סיום ההתקנה הקרוב ביותר האפשרי מבחינתו  :סיום התקנה .ד

 דרישות ממגיש ההצעה  .6

ייעשה שימוש בשואב אבק בזמן הקידוחים  .  כל מסגרת תכלול רגליות ותעוגן לרצפה .א

 כדי למנוע פיזור אבקת בטון על רצפת המחסנים והארכיב.

 , בפורמט המצורף למפרט זה, כולל:Excelכתב כמויות מלא על גליון   .ב

 שם פריט  (1

 כמות (2



  מידוע הנדסה ומערכות בע"מ    

 

 

   

                 ___________________________________________________________________ 

4 

 מחיר יחידה (3

 סה"כ לפריט  (4

 סה"כ להזמנה  (5

בכתב הכמויות והמחירים יש לכלול את כל הפריטים הנלווים לפי הצורך: רגליות, 

 .יש להוסיף עלות הובלה ועלות התקנהעוגנים וכד'. כמו כן, 

 מהמציע הזוכה. –שרטוטי הרכבה במידות היצרן  .א

 מחיר כולל ותנאי תשלום מבוקשים. .ב

 על המציע הזוכה לקחת מידות בשטח טרם הייצור.  .ג

א .ד של  מקרה  ועל בכל  קובע  השרטוט  לבין השרטוט,  הכמויות  כתב  בין  התאמה  י 

 המציע הזוכה להסב את תשומת לב המזמין לכך.

הקבלן הזוכה יהיה האחראי היחידי והבלעדי על התאמת המידות של הציוד המסופק  .ה

 למצב בשטח. 

לרכוש את כל הפריטים  תמתחייב הנאי " נאות חובב"  ית תעשייתיתמקומה מועצהה . ו

 ה.לפצל את ההזמנה כראות עיני תא רשאיי פק אחד וההמבוקשים מס

 כלליות  נחיותה .7

 לח"מ לפי הכתובת: ההצעות בדואר אלקטרונינא להגיש את  .א

david@midua.com 

 DWG-ו PDFשרטוטים יוגשו בפורמט   .ב

 הנדרשים.יש לצרף הצהרת קונסטרוקטור על עמידת המערכת בתקנים  .ג

   קבלת הבהרות נוספות ניתן לפנות במייל לכתובת הנ"ל.ל .ד

 בברכה,
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