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  קבלניםפרוטוקול סיור  הנדון:

   5לשיפוץ, אחריות ושירות מעלית בניין  6.2021מס'  פומבימכרז 

 ראש צוות תפעול ולוגיסטיקה,  -ירון פרץ, פרוייקטים מיוחדיםמנהל  - עזרא גרלה :משתתפים מטעם המכללה

 מנהלת רכש והתקשרויות –לילך יונאי 

. 

 . במכללת אחוה קבלניםנערך סיור  15.8.21  - א ביום .1

תכולת העבודה, הרכב דגשים על מסמכי המכרז, על המכללה, על סביבת העבודה, וכן כללית תנה סקירה לילך נ .2

 הצעת המחיר עם דגש על לוח הזמנים המבוקש.

, חובה אינה ים להכרת מיקום העבודה, דרכי הגישה ותנאי העבודה במקוםקבלנהסיור כי ההשתתפות ב נמסר .3

 .מכרזל תוהצעאת יוכל להגיש עדיין שתתף בסיור המציע שלא ו

הציגו את המעלית. מדובר במעלית הידראולית  עזרא גרלה, שם עלינו לקומה השנייה. ירון פרץ ו5הלכנו אל בניין  .4

יים ושדרוגים. לאחר מכן המשתתפים ראו את לוח החשמל של המעלית שנים, ומאז עברה שינו 20שהותקנה לפני 

 הממוקם בחדר סמוך.

הינו בניין המשמש באופן שוטף לפעילות סטודנטיאלית ולכן יש צורך להקפיד על עמידה בלוחות  5הובהר כי בניין  .5

אמה לתחילת , בהת20.10.21זמנים תוך תיאום עם המכללה, תוך שסיום מועד העבודה יהיה לא יאוחר מ 

 תשפ"ב. הסמסטר

 שאלות ותשובות בסיור: .6

 שאלה: הלחצנים המקוריים הוחלפו?

 תשובה: כן, המעלית היא של מגן ושינדלר החליפו את הלחצנים.

 

 שאלה: מה כוללת הדקורציה?

 דלתות, פנים, משקופים, והכול כפי שמפורט במפרט המכרז.תשובה: 

 

 שאלה: צריך חייגן עם קו פנימי?

 תשובה: כן, וגם חיווי קולי, כפי שמפורט במפרט המכרז.

 

 או שאתם רוצים להחליפה לחשמלית? תשאלה: האם המעלית תישאר הידראולי

 הידראולית, כפי שמפורט במסמכי המכרז. רתשובה: כן, היא תישא

 

 מערכת גלגלי נסיעה –שאלה: למה הכוונה בכתב הכמויות 

 עלית הידראוליתתשובה: הכוונה לגלגלי ההולכה של מ

 

 

 

 



 

  

 

 

 אלה: האם המכללה מעוניינת לצפות את הדלתות?ש

 תשובה: כן, נא ראו במסמכי המכרז. ניתן שהדקורטור יעשה את זה במקום.

 

 שאלה: את הקו של בזק המכללה תספק?

 תשובה: כן.

 

 

 כל שאלות והבהרות נוספות יש לשאול במסגרת שאלות הבהרה בלבד. .7

 נפרד ממסמכי ההצעה. יש לחתום על כל עמוד ולצרפו להצעה המוגשת. מסמך זה מהווה חלק בלתי .8

 

 

 בברכה,

 לילך יונאי

 והתקשרויות מנהלת רכש                                                                                                                       

 המכללה האקדמית אחוה           

 

 


