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 אולם ספורט קרית חינוך בני דרור –מכרז לעבודות מיזוג אויר הנדון : 

 

 במשרדי מועצה אזורית לב שרון.  04.05.2017פרוטוקול סיור קבלנים שהתקיים בתאריך 

 ס. ראש המועצה –: מר יצחק יצחק  נוכחים

 יועץ משפטי מועצה –עו"ד אורן דיאמנט             

 משרד יצחק ברבי –יועץ מיזוג אויר  –מר אור ברבי              

 מפקח העבודות –מר לוי גדי              

 קבלנים

 אלכס בוריסקובסקי  –חב' משב  .1

 ניסן קזלנופי –מד קור  .2

 נועם זאבי –קינטיק  .3

 יעקב אלפסי –ש.י אלעד  .4

 סופר קירור מוטי בע''מ .5

 רענן שוורץ –יציב  .6

 עומר צימר –א.מ.רון  .7

 עידן הנדסת חשמל ומיזוג .8

 צ.מ.ב הנדסת מ"א בע''מ .9

 צ'רלי –שרות הוגן  .10

 אהרון כהן –חב' מנוליד  .11

 מילניום קירור ומיזוג אויר בע''מ .12

 אלקטרה כהן סבן .13

 יבגני  –אפקון  .14

 ציקלון אלקטריק .15

 עופר מתתיהו  -תכלית  .16

 להלן סיכום

,  11:00בשעה  1-9בלו"ז זמני סיור הקבלנים  , הסיור התקיים פעמים , קבלנים  טעותעקב  .1

בכל מקרה המידע  הסיורים. 2, מובהר בזאת כי מידע זהה נמסר ב 12:30בשעה  10-16קבלנים 

 ומידע זה בלבד. –המחייב הוא זה המופיע בפרוטוקול ובכל מסמך כתוב שתוציא המועצה 

 

סוג היחידות  – םשיטת מ"א , אופן הביצוע , דגשים טכנייסוג וניתנה סקירה כללית ע"י יועץ מ"א ,  .2

יכללו גם את עבודות הבינוי  רהאוויוהציוד לאישור היועץ , עבודות מיזוג , כלוב הגנה למאיידים 

ים בקיר דות מסגרות , פתיחת פתחהזנות מעבים ומאיידים , עבודות ניקוז , עבו כולל-והחשמל  

 תעלות חשמל וגז חיצוניות יצבעו בגוון דרוש לביצוע מושלם של העבודות . ל היצוני איטום וכח

 תכלת עפ"י דרישות המזמין. , יועברו למתכנן דו''ח ספיקות אוויר.
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 אולם ספורט קרית חינוך בני דרור –מכרז לעבודות מיזוג אויר 

יש  .בתנאי הסף לצרף מסמכים המוכיחים עמידהובדרישה  לעמודיש  –הבהרות היועץ המשפטי  .3

יש  .בהתאם לתנאי המכרז , אין לשנות את נוסח הערבות  א'( 2מכרז )נספח לצרף ערבות 

יש להקפיד  א את המכרז בשלמותו ללא שינוים .למלוהיטב את תנאי המכרז קפיד לקרוא הל

 – נקבעבהתאם ללו"ז ש בכתב בלבד לרכזת המכרזים כמפורט בחוברת המכרזלהעביר שאלות 

בלבד , לו"ז לסיום העבודות כמפורט בחוברת  למשתתפי מפגש ההבהרותתשובות ימסרו חזרה 

בעת הגשת ההצעה נספח הביטוח יוגש ריק עם חותמת וחתימת הקבלן בלבד, רק  .המכרז

 .הזוכה יידרש להגיש נספח מלא וחתום ע''י חברת הביטוח

יש שעברו הסמכת עבודה בגובה בלבד .  םעבודות בגובה יבוצעו ע"י פועלי – הבהרות המפקח  .4

 .   הרצפהלהגן על רצפת הפרקט הקיימת באולם בכל עת ובפרט בשימוש בבמה חשמלית ע"ג 

 –במפסק ראשי בתוך ארון  םההזנה תסתיי –הזנת חשמל עד קיר המבנה תבוצע ע"י המועצה 

וכל הדרוש לחיבור קו הזנה מהמפסק ועד למעבים יבוצעו ע"י הקבלן המבצע כולל לוח חלוקה 

אישור  ימסורלקבלן בעת הביצוע. הקבלן  רמושלם של היחידות. מיקום לוח הפעלה מרחוק יימס

, עלות אישור זה   ופתיחת פתחים בקיר חיצוני מהנדס קונסטרוקטור לתליית היחידות הפנימיות

עפ"י  , שרות ואחריות .תהיה כלולה במחירי הסעיפים השונים ולא תשולם בגינה כל תוספת

 הנחיות מפרט היועץ

 –לא סיירו באתר העבודה עפ"י בחירתם  10-16, קבלנים  לפי בקשתם  סיירו באתר 1-9קבלנים  .5

 ניתנת בזאת האפשרות  להגיע בכל עת לאולם לראות דרכי הגישה .

ום או     מחייבת את המועצה או את הקבלן למעט הרשע"פ איננה ה  בכל אינפורמציה שנתינ .6

שישלחו  והתשובות אלות הקבלניםסיור הקבלנים , ש פרוטוקולהמפורט בחוברת המכרז  או 

 לרוכשי המכרז.

בטעות מחוברת המכרז. התוכנית הוצגה בפני משתתפי  ה' למכרז , הושמט2פח בנס –התוכנית  .7

תימת , יש להגיש את התוכנית עם ההצעה  , חתומה בחותמת וח הישיבה ומצורפת לפרוטוקול

 הקבלן.

למילוי   SKNלנוחיות מילוי הצעת הקבלן מצורף קובץ כתב כמויות בפורמט משרד השיכון סיומת  .8

תוכנה מתאימה . אין חובה למלא את ההצעה בצורה  םהצעת המחיר  לקבלנים שיש בידיה

ממוחשבת  קבלן שמילא את ההצעה בצורה ממוחשבת עדין יחתום על כתב הכמויות הריק 

 ז ויצרף בפלט נפרד את ההצעה הממוחשבת.בחוברת המכר

 

 : נוכחים תפוצה

 מועצה אזורית לב השרון –: אתי לוי רכזת מכרזים  העתק

 רהאווימתכנן מערכת מיזוג  –יצחק ברבי            

 : לוי גדירשם
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