
 חוץהודעה על כוונה להתקשר עם ספק 

 

, מבקש ("המכון") (מכון וינגייט)וינגייט  צ'ארלסהמכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד 
 לרכישת טובין. , בהסכם("המתקשר") POLY-SLOVAKIAחברת להתקשר עם 

שישמש כמתקן אימונים ייעודי  יורו 550,000בשווי  אספקת ובניית מתקן ארעי: עיקרי ההסכם
 2020לענף ההתעמלות האומנותית, בין היתר לטובת אימונים לקראת המשחקים האולימפיים של 

 תקופת ההתקשרות המתוכננת היא שלוש שנים. "(. המתקן)"

המתקן בנוי בשיטת "בלון", באמצעות מערכת ממברנות ומאפשר העתקתו ממקום : מפרט המתקן
. מבנה המערכת ייחודי לצורך יציבות, בידוד טרמי, חוזק וגמישות. החומר למקום במידת הצורך

מטר  50מטר רוחב,  38 –. ממימדי המתקן Polyvinylidene (Pvdf -ii)שממנו עשויה הממברנות 
מטר גובה. מערכת הממברנות בנויה משתי ממברנות כפולות עצמאיות, בשיטה של שתי  14אורך, 

. המבנה אטום לחלוטין. המערכות התומכות OPAQUEנה בנוי בצורת שכבות וביניהן אוויר. המב
( ומערכת להוצאת האוויר החם Condensationכוללות מערכת למניעת התעבות )

(Destratification המתקן עומד בתקן האולימפי הדורש כי המתקן יהיה בגובה של .)מטר  14
מפוח השומר על מבנה המתקן באופן  המתקן פועל בשיטת הבניה והפעלת האוהל באמצעות. לפחות

במתקן מותקנים שני גנרטורים לגיבוי במקרה של הפסקת חשמל. שיטת המיזוג במתקן  יומיומי.
 מותאמת כך שלא תפריע בביצוע תרגילים עם מכשיר הסרט ואשר מושפע מזווית המיזוג באולם.

המתקן מנוהל  ד הים.חודיים במכון וינגייט הנמצא לייהמתקן מותאם לתנאי מזג האוויר הי
ומבוקר על ידי מערכת בקרה ייחודית שמאפשרת בקרה מרכזית על כל מערכות המתקן 

(smartdome). 

אין בנמצא בישראל טובין מהסוג : המתקשר הוא ספק חוץ כיוון שעיקרי חוות הדעת המקצועית
לאיתור ספקים באמצעים הבאים: חיפוש באינטרנט, ידע מקצועי לאחר שנערכו בדיקות , הנדרש

ושל מכון וינגייט וסקירת מכרזים להקמת ההתעמלות בישראל ומסחרי מצוות היועצים של איגוד 
נבחנה האפשרות להתקשר עם ספקים מקומיים העוסקים בתחום הקמת  אוהלים שבוצעו בישראל.

יש חשיבות להתקשרות ים אלו, תוך דגש על כך שמתקנים ארעיים, לרבות קיום פגישות עם ספק
חלק מהספקים מפאת הצורך בתכנון ישיר מול היצרן, וסד הזמנים הצפוף. , ישירה מול יצרן בלבד

שנבחנו לא נתנו כלל הצעת מחיר, וחלקם לא עמדו בדרישות המפרט )לרבות גובה האוהל הנדרש, 
עלה שאין כלל ספק בישראל שמסוגל לספק  שיטת בניית האוהל וכדומה(. ככלל, מבחינת הספקים

 . המתאים לדרישות המפרט Air domeאוהל מסוג 

באמצעות כתובת  לפנות להילה גיגיאדם הסבור שספק אחר מסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי 
 בשעה  2019באוקטובר  07ליום עד   09-8639583ומספר הטלפון  Hillag@wingate.org.il   "ל הדוא

 .שקיים לדעתו גורם אחר המסוגל לבצע את ההתקשרותולהודיע לה  12:00


