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   מפגש מציעיםפרוטוקול  הנדון:

    מכללה האקדמית אחוהב  1ין לעבודות חשמל באודיטוריום בני 2022.6מס'  פומבימכרז 

 

המכללה מטעם  זולר  : משתתפים  ולוגיסטיקה,   ראש  -ורד  תפעול  פרץ  אגף  ולוגיסטיקה,    -ירון  תפעול  צוות  עזרא ראש 

 והתקשרויות  מנהלת רכש –לילך יונאי אחוה,  תיועץ למכלל  -אדקוידאלכס מנהל פרויקטים מיוחדים,  -גרלה

 

 בבוקר.  11:00בשעה  06.6.22  - ב יום: המפגשמועד 

 מציגה את הנוכחים מטעם המכללה. : ילךל .1

   ה ומערכת כריזה.ל תאורהוא עבודות חשמל באודיטוריום עם דגש עמהות המכרז  -רקע כללי •

 מאומדןהנחה  –רת הזוכה על עקרונות בחינים של המכרז, עוברת על לוח הזמ •

מעבר לשאלות, במידה ויש אי הבנה לגבי אחד הסעיפים, או שאינכם עומדים בתנאי סף מסוים, שאלות   •

 הבהרה הוא המקום לבקש ולהעיר ואנו ניתן מחשבה ומענה לכל בקשה שתעלה.

המכרז במעטפה סגורה ללא  ממוקמת בבניין זה בקומת הכניסה מצד ימין ברחבה. הגשת    תיבת המכרזים  •

יש במסמכי המכרז את    סימנים למעט שם המכרז ומספרו, לפני המועד האחרון,  יומיים  גם  להגיש  ניתן 

 הטלפון והאימייל שלי, לצורך הגעה וכיוון להגשת ההצעה.  

 ורד:  .2

 1.9.22עם עבוד דחופה מבחינת זמנים, שחיבת להסתיים על מדובר במכרז  •

ש • צופים  באואנו  במיתקיימו  שדרודיטוריום  ועבודות  זה  מכרז  של  חשמל  עבודות  מיזוג קביל  מערכת  ג 

 , כך שיהיה צורך לתאם בין שני הקבלנים הזוכים. האוויר

 : אלכס .3

גו • בהחלפת  במהותו  עוסק  פאנל  המכרז  תאורה  פיזור  Aפי  ח ,  של  קטן  לוח  החלפת  חירום,  דר  תאורת 

 ההקרנה 

רואי • שאתם  מדורגכפי  באודיטוריום  פה  הרצפה  כלי,  ם,  פיגום  על  מדובר  פיגום.  להקים  צורך  יהיה  ת, 

 שיהיה מאושר ע"י הקונסטרוקטור של המכללה.

 , שמפזרים כאן גם רמקולים העוד נקודה חשובה לידיע •

 ירון:   .4

כי   • כב  3ע עד לטופס  להגי  תצטרכומבקש להבהיר  גם פאנל  ישנו  ם שאראה  אישל אישור איגוד הכבאות. 

 ם.אודיטוריולכם ביציאה מה

מעל  נדרשת   • בגובה  ע"י   350עבודה  יאושר  המבוקש  הפיגום  בעבודה,  בטיחות  תקן  עפ"י  מושבים 

 קטור מטעם המכללה.נסטרוקו

 

 

 



 

  

 

 

 

 : במפגששאלות ותשובות  .5

 

 

 יעשה את העבודה אחרינו, האם נוכל להסתדר איתו מסחרית על עלות הפיגום? ם קבלן המיזוגאשאלה: 

 המכללהולל אישור קונסטרוקטור מטעם לא, אתם אחראים על הפיגום כבה: תשו

 

 את כל האודיטוריום?ם שמכסה האם מדובר על פיגושאלה: 

 ף בכתב הכמויות שמדבר על הפיגום. לא מדובר על פיגום שמכסה את הכל קוראים יחד את הסעיתשובה: 

 

 מה לגבי לחצן חירום?שאלה: 

  ע בכתב הכמויותהוא מופי :תשובה

 

 ת הפיגום שבכתב הכמויות, המחיר שתמחרתם הוא נמוך מדי מבקשים לדבר על עלושאלה: 

 אנא תעלה את העניין דרך שאלות הבהרה תשובה: 

 

 ן?, על אחריות הקבלוכל זה ון אבקניקי שאלה: 

צריך לשמור ממצב של שריטות, קרע במושבים, ובכלל שלמות  תשובה: המכללה תבצע את הניקיון, אך כמובן 

 ם. האודיטוריו

 

 ה המבוקשת היא כללית?האם ההנחשאלה: 

 כןתשובה: 

 

 בכתב הכמויות?  לחצן ניתוקלפה יש התייחסות לפאנל כבאים ו אישאלה: 

. כן צריך ארונית קטנה כדי שלא יהיה חשוף, שאותה המכללה ק קיים נל הניתולציין כיוון שפאאין צורך תשובה: 

 בד.שאלות הבהרה בללשאול במסגרת כל שאלות והבהרות נוספות יש תזמין.

 סמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה. יש לחתום על כל עמוד ולצרפו להצעה המוגשת. מ .6

 

 

 בברכה, 

 לילך יונאי 

 ויות לת רכש והתקשרמנה                                                                                                                       

 מכללה האקדמית אחוה ה           

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 


