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   מפגש מציעיםפרוטוקול  הנדון:

    מכללה האקדמית אחוהרכישה והתקנה של גנרטור ראשי עבור הל 9.2022מס'  פומבימכרז 

 

אחמד אבו  מנהל פרויקטים מיוחדים,    -עזרא גרלה,  אגף תפעול ולוגיסטיקה  ראש  -ורד זולר  :משתתפים מטעם המכללה

 מנהלת רכש והתקשרויות –לילך יונאי , היועץ למכלל  - נאצר

 

 בבוקר.  10:00בשעה  16.6.22  - ה יום: המפגשמועד 

 מציגה את הנוכחים מטעם המכללה. : לילך .1

 רכישה והתקנה של גנרטור ראשי.  הוא מהות המכרז  -רקע כללי •

 כתב כמויותהנחה מ –עוברת על לוח הזמנים של המכרז, על עקרונות בחירת הזוכה  •

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

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

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

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

 הטלפון והאימייל שלי, לצורך הגעה וכיוון להגשת ההצעה.  

 ורד:  .2

 למכללה היום אין גנרטור, והגנרטור של המכרז יתן מענה לכל המכללה כדי לאפשר תפקוד שוטף. •

לות לימודים, ולכלן כול עבודה/  צריך לקחת בחשבון שלפי לוחות הזמנים אתם תיכנסו לעבודה בזמן פעי •

 הורדת חשמל תהיה בתיאום ובתכנון מראש.  

 : אחמד .3

הכבילה   • כל  בטון  יציקת  חדשים,  חשמל  לוחות  עושים  הראשון  בשלב  חלקים:  לשני  מתחלק  הפרויקט 

שים. תהיה ירידה מהשנאים ללוחות החדשים ופורסים את  שנמצאת מתחת נכנסת ללוחות החשמל החד

והרצתו    חיבורו,  בשלב השני הבאת הגנרטור, העמדתו  פיקוד והארקות {    –נרטור } כוח  כל הכבלים של הג

  . 

ואז היציקה תהיה   מקסימום  2.40*8  במידות    קונטיינריהיה ממבנה  גנרטור הוא  מתחת ל  יש יציקת בטון •

 מטר .  9*4.5

כ  ותמהודק  שתי שכבות    המכללה תספק תשתית מצע   שיהיה    10*5  -בגודל של  בטון  מטר, ואתם תעשו 

 מטר. -כ פחות מזה ב

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 : במפגששאלות ותשובות  .4

 

 הכבילה מהשנאים זה גם אנחנו? שאלה: 

 כןתשובה: 

 

 

 מתחילים את ההחלפה מהשנאי?שאלה: 

 כן, כולל הכנת פס השוואה פוטנציאל תשובה: 

 

 חפירות מי עושה?שאלה: 

  הספק זוכה המכרז. :תשובה

 

 מוסיפים כבילה לקיימת? שאלה: 

 { זהו גנרטור חיוניכן מוסיפים מהגנרטור החדש עד ללוחות החשמל החדשים } תשובה: 

 מחלפים את לוחות החשמל הישנים בלוחות חשמל חדשים ומשנים את תווי כבלי 

 הזנות לאגפים השונים למכללה .   

 

 מה תוואי היציאות? שאלה: 

 , ויש כבילה קודמת שמגיעה מהעמודים7בניין  יש כבלים שמגיעים מתשובה: 

 

 ?As Madeיש תוכנית שאלה: 

 לא, אין תוכנית. הזוכה יעשה גילוי תשתיות תשובה: 

 

 יש תוכניות ללוחות? שאלה: 

 כן הן מפורסמות באתר.תשובה: 

 

 שאלה: למה רק פרקינס אתם רוצים? 

 א אותו. תשובה: כי פרקינס הוא הכי טוב בשוק, וכי כול ספק יכול לייב

 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה. יש לחתום על כל עמוד ולצרפו להצעה המוגשת.  .5

 

 

 בברכה, 

 לילך יונאי 

 מנהלת רכש והתקשרויות                                                                                                                        

 המכללה האקדמית אחוה            

 

 

 

 



 

  

 

 


