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 2018/8מציעים במכרז פומבי לכבוד: 

 מ.ל.ב             

 אתר המכללהבאמצעות:                         

 

 פרוטוקול סיור קבלנים  הנדון:

     5בניין  -יחידות צ'ילרים  2להחלפה, אספקה והתקנת  – 20188/מס'  פומבימכרז 

מנהלת מחלקת רכש, חוזים  -מנהל אגף כספים ורכש, עו"ד דורית דאלי בקר  -חן ראובן  :משתתפים מטעם המכללה

דודו מר מנהל פרויקטים מיוחדים,  -עזרא גרלה ,  ולוגיסטיקה ת אגף תפעולמנהל - זולר גב' ורד קורדובהוהתקשרויות 

 . יזוגאחראי חשמל ומ -מר משה ישראלי קניינית,  -חלי זלמנוביץ , מנהל תפעול -ואזנה 

 המצ"ב למסמך זה. ה : בהתאם לרשיממציעיםמשתתפים 

 . במכללת אחוה מציעיםבבוקר נערך סיור  10:00בשעה  16/05/2018  -ה  ביום .1

הנדרש  ניתן הסבר למציעים על מהות השירותובו  3במסגרת הסיור התקיימה ישיבה מקדימה בחדר ישיבות בניין  .2

קבלן מיזוג אויר הרשום אצל רשם הקבלנים כהמציע , בדגש על רישום תנאי הסף במכרזעל ידי המכללה ובכלל זה 

 .במסמכי המכרז( 2.1.2)כפי שמופיע בסעיף המתאים לגובה ההצעה  1-סיווג ב'  170 בענף מיזוג אויר,

. הודגשו לוחות הזמנים לביצוע העבודה, קרי סיום ביצוע העבודה עד ליום מפרט העבודות הנדרש במסגרת המכרז

, אפשרות לביצוע כל העבודות המקדימות להתקנת הצ'ילרים בתיאום עם נציג מטעם המכללה, כמו 31.08.18 -ה 

  .ז'הגשת הערבות בהתאם לנספח כן 

הנדרש במסגרת שצורפו למסמכי המכרז כפי ולכתב הכמויות  למפרטיםהוסבר למציעים כי עליהם להיצמד 

  . המכרז

 יצוין כי המכללה מתחייבת כי תשמיש את יחידות מפוח נחשון הפנימיות בתוך המבנה בלבד.  .3

הזוכה יוציא דוח הפעלה לכל יחידה ויחידה לאחר החלפת התרמוסטט. במידה ויימצאו יחידות שאינן הקבלן 

 תקינות יבוצע תיקון על ידי המכללה או על ידי הקבלן הזוכה. 

להצגת מיקום ביצוע העבודה וכן סיור  ,מכללהב 5בניין  בשטחלמציעים סיור  נערךבתום הישיבה המקדימה,  .4

כמו כן הוצגו דרכי הגישה לצורך פינוי והתקנת . המיזוג הקייםמערכת הצגת ל 5בניין בכיתות הממוקמות ב

 הצ'ילרים. 

 , וכעת עליהם להגיש את הצעתם בקראון החשבות. שונהלמציעים כי מיקום תיבת המכרזים  נאמר .5

למציעים כי הפרוטוקול יועלה לאתר המכללה ובאחריותם להתעדכן דרך האתר ולצרף כל מסמך רלבנטי  הוסבר .6

 להצעה המוגשת. 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה. יש לחתום על כל עמוד ולצרפו להצעה המוגשת. .7

 
 בברכה,

 דורית דאלי בקר, עו"ד

 
 התקשרויותמנהלת מחלקת רכש, חוזים ו               

 המכללה האקדמית אחוה           
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