
 

 

 

 

   מכרז

 יפוצים עבודות ש  -ועדון ירדנהשיפוץ מביצוע 

   1202/20/10ביום  שהתקיים  1202-01סיכום סיור קבלנים מכרז מס' 

 

 נכחו בסיור :  

 מ.א. עמק המעיינות  , דוד בר גבעכפיר אליהו
 אדריכל -שגיא זיו

 ירדנה  -יעקב יהודה
   רשימת קבלנים מצורפת

 
 

 . ליהו מחלקת הנדסה עמק המעיינותפיר אז על ידי כהמכר תלהגשניתן הסבר על הפרויקט והנחיות 
 ניתנה סקירה לקבלנים על מהות העבודה ומרכיביה. ו

 

   הנושאים שדובר עליהם בסיור: •

 .יקט בהתאם לתקציבשלבי ביצוע הפרו -

 31/05/2021ש"ח בתוקף עד   17,000ע"ס  כרזערבות מ -

 חה נהבשיטת ההמכרז  -

 12:00בשעה  18/02/2021הגשת מכרז עד לתאריך  -

 כרז. מלהשתתפות ב אינו גורם מחייבים קבלנ הסיור -

הכל בהתאם תבצעו, ולא כל הסעיפים יביצוע הפרוייקט בהתאם לתקציב יתכן ר לקבלנים שההוב -

 . הנחיות לביצוע ע"י המפקח ויינתנקבל ובהתאם לכך ה שנלהנח

 לןקב בהתאם לכךום( יוואלומינ מה קבלנים )שיפוצים, חשמלכל וייקט מתחלקהפרר לקבלנים שההוב -

   השיפוצים הינו הקבלן הראשי של הפרוייקט על כל המשתמע מכך!

  .רווח קבלן ראשי /ינתן עמלתתלא בנוסף לאמור בסעיף הקודם,  -

יהיה מחיוב להיות מסוכרן עם קבלן החשמל והאלומיניום ועליו    שיפוציםה קבלן סף לאמור לעיל,בנו -

השיפוצים לעדכן מס'  ת כך על הקבלן עקבובשום אופן לא יגרם נזק למזמין ב לקחת את זה בחשבון

א יגם עיקוב כל שלהעבודות ע"מ חשמל/ אלומיניום לביצוע ן הן את קבלאת המפקח לתזמימים מראש 

 שהוא 

 .רד העבודהמנות מהנהל עבודה מוסמך במשעל הקבלן ל -

 מחירי היחידה. בל מחיר העבודה כלו ,עבור עבודה בגובהתשלום אין תוספת  -

 ר ולא בשטחהצביעה בתנו ך הבהרהרלצו ,מאחז יד: 06.002.0020 סעיף -

תיקונים ליד   עלותת לרבות סגירת  ת החשמלו עבוד כל וני טיח, גם לאחר: תיק09.001.0050סעיף  -

 ה וכדו' ופי תאורמתגים ג/שקעים



 

 

)מונובלוק(, הדגם כפי   גלוי הדחה מיכל והיה תלויה : לצורך הבהרה האסלה תיה07.002.0030 סעיף -

 שמופע באומדן. 

ותשובות ישלחו לכל    david@maianot.co.il הבהרה יש לפנות בכתב בלבד לדוא"לת בנושא שאלו

 .   12:00בשעה  17/02/2021 'דם  יוהמשתתפים . שאלות יש להגיש עד 

  פרוטוקול זה  הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, יש לחתום  עליו ולהחזירו עם יתר מסמכי •

 המכרז.

 בע ד בר גדום:  רש
 העתק: 

   תתפי המכרזמש
 
 


