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 2020במאי  19

 

 להקמה של בית ספר על שם יצחק שמיר 1300מכרז פומבי מספר  הנדון:

 יפו-בתל אביב 7ברחוב צוויג סטפן  

 

 2מסמך הבהרות מס'  

 

בכתב הכמויות   01.17.090.5860חברת עזרה ובצרון בע"מ מתכבדת לצרף מפרט עבור סעיף   .1

 ברשימת מסגרות : 5860מעלון לאודיטוריום הכל על פי פרט    -

 

 מפרט טכני מיוחד למעלון אנכי -2.1מסמך ג' 

 כללי  .17.01

מפרט זה הנו כללי ומפרט את הציוד העיקרי הדרוש ליצור   .17.01.01

לגובה הרמה  90-ק"ג עם כניסות מפולשות ב 385לעומס מעלון אנכי  והתקנת 

מ' המאפשר קישור של שני מפלסים באודיטוריאום במבנה בי"ס תיכון  0.80

 יפו.-בת"א  חנה רובינא

ארון פיקוד עם   מעלון מתוכנן עם בארץ. מדגם מיובא קומפלט מחו"ל או מיוצר       

 תורן. 

ניתן להציע מערכת קומפלט מחו"ל או מערכת שתיוצר בארץ. דגם המעלון        

 והעיצוב יאושר ויתואם עם היזם/האדריכל/היועץ טרם ביצוע העבודה.

וכל המערכות והציוד   IN DOOR  מעלון מותקן בתוך המבנה ויהיה מסוג       

 .IPX3שות יעמדו בדרי

 מפרט זה מתבסס על החוקים והתקנים הבאים:   .17.01.02

 או כל ת"י למעלונים אחר בתוקף. 2252תקן ישראלי ת"י  .1

למפרט כולל  8יועמדו בדרישות פרק  108חוק החשמל ע"פ ת"י  .2

 להתקנת חשמל.

 (.1980נוסח חדש )תש"מ  –פקודת הבטיחות בעבודה  .3

מכון התקנים/משרד התמ"ת או באחריות קבלן המעליות לקבל אישור מ -

מפקח עבודה ראשי שהמעלון עומד בכל דרישות התקינה הקיימות בארץ 

 בעת ההתקנה.

 מפרט טכני    .17.02

לגובה הרמה עד   מעלון אנכי עם תורן הרמה עם פיר במפלס התחתון -תאור כללי   17.02.

 מ' 0.80
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 ק"ג 385   - עומס  .1

 מ/שנ' ע"פ התקן  0.15 - מהירות נסיעה  .2

 מ"מ  + 5  - דיוק עצירה  .3

 1:1  - תילוי  .4

   Rack &pinionהידראולי תקיפה צדית/   - סוג ההינע  .5

 הרץ 50, חד פאזי, V 220  - זרם החשמל  .6

 אוניברסלי עם לחיצה קבועה )לחיצה מתמדת(  - סוג הפיקוד  .7

 מ"מ   x1750 1760  - מידות הפיר/החלל  .8

 או לפי דגם שהוזמן  מ"מ 1400X1150  - גודל המשטח  .9

 מ'  0.80 -כ   - הפרש גובה מירבי  .10

 מפולשות  תחנות 2  - מס' תחנות  .11

 בתחנה עליונה 90-דלת בכיוון אחד + דלת מפולשת ב  - מס' דלתות  .12

 לפחות   מ"מ 900  - מפתח דלתות/כניסה  .13

 בתחנה התחתונהמ"מ  2000-מ"מ בתחנה עליונה ו 1150 - גובה הדלת   .14

 פח מגולוון צבוע או נירוסטה ומרוצף לפי סיכום עם המזמין - מבנה המשטח  .15

 בהתאם לתיאור טכני של היצרן ובאישור היועץ.  - מבנה התא  .16

 דלת כנף כולל מגע חשמלי ואבטחה מכנית   - דלתות  .17

והגנה בהתאם לתיאור הטכני כולל טור תאים , הורדה בחרום   - אביזרי פיקוד  .18

 מתחת למשטח המעלון

 בארון תפעול ובקרה במידות לפי היצרן כחלק מהמעלון  - חדר מכונות  .19

 *מעל

 לפחות.  IPX3וכל המערכות והציוד יעמדו בדרישות  IN DOOR  מותקן בתוך המבנה ויהיה מסוג

 

 .ללא שינוייתר תנאי המכרז יוותרו  .2

יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה של המציע בתוספת  .3

 חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור  .4

במסמך זה  במסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת

יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים 

 הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 

 

 

 בכבוד רב,

 חברת עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ

 


