
 

 

 

 

   מכרז

 ירדנה עבודות חשמל ומיזוג אוויר במועדון 

   1202/20/10ביום  שהתקיים  1202-04סיכום סיור קבלנים מכרז מס' 

 

 נכחו בסיור :  

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

 מתכנן חשמל  -אילן ידידיה
 ירדנה  -יעקב יהודה

   רשימת קבלנים מצורפת
 
 

 . ליהו מחלקת הנדסה עמק המעיינותפיר אז על ידי כהמכר להגשתהנחיות ל הפרויקט וניתן הסבר ע
 ניתנה סקירה לקבלנים על מהות העבודה ומרכיביה. ו

 

   הנושאים שדובר עליהם בסיור: •

 .יקט בהתאם לתקציבשלבי ביצוע הפרו -

 31/05/2021ש"ח בתוקף עד   15,000ע"ס  כרזערבות מ -

 חה נהבשיטת ההמכרז  -

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

 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 לכךוואלומיניום(  יפוצים, חשמל)שמה קבלנים כל וייקט מתחלקהפרר לקבלנים שההוב -

חות  יות הבטילהנח ףפוכועל קבלן החשמל להיות קשוב , השיפוצים הינו הקבלן הראשי של הפרוייקט

 לקבלן השיפוצים. 

ועליו לקחת את זה פוצים שייהיה מחיוב להיות מסוכרן עם קבלן ה חשמלה קבלן סף לאמור לעיל,בנו -

את לעדכן מס' ימים מראש  חשמלהעל הקבלן  ת כךבשום אופן לא יגרם נזק למזמין בעקבו בחשבון

ם עיקוב כל  רא יגשלע"מ   עבודה באתר והיכןואת קבלן השיפוצים על כך שהוא מתעד לבצע  המפקח

 שהוא 

 הפחות ללהיות חשמלאי מוסמך לכ על הקבלן -

מ"מ,   20: "קידוח בקירות בלוקים או בטון עבור הנחת קו חשמל בצינור בקוטר עד  08.009.0185סעיף  -

צול( כפי שמופיע   4) 4עד "  ר הצינור והקידוח הינם. קוטנפלה טעות -כולל תיקוני טיח, מושלם" 

 ת.ובתוכני

 כל הפחות עדיה לירור תיה קת הקתפו כ"ס 3או ש"ע   A התקנת מזגן תדיראן :15.001.0020 סעיף -

28,500 BTU 



 

 

 

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

 .   12:00בשעה  17/02/2021 'דם  יועד שאלות יש להגיש המשתתפים . 

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

 המכרז.

 ד בר גבע דורשם:  
 העתק: 

   תתפי המכרזמש
 
 


