
 1 ,לבנייןביעילות אנרגטית גבוהה)צ'ילרים( להחלפת מקררי מים   03/2019מכרז פומבי 

 סיכום סיור מציעים- )פומנטו( בקמפוס המכללה האקדמית תל אביב יפו

 

בשעה  19.6.19ביום שני ב נערך  במכללה )צ'ילרים(להחלפת מקררי מים  03/2019מכרז במסגרת 

 (1)בניין בבניין פומנטו תל אביב יפו.2המכללה, רבנו ירוחם  סיור מציעים  בקמפוס 13:00

 בסיור השתתפו:

 ספקים:

  ד.סער

  .דניה מערכות אחזקה 

 .י.ב.א מיזוג אויר בע"מ :ורידיס בע"מ

 .בע"מ ברק הנדסת מיזוג אוויר וחשמל -דור מיזוג אוויר-עמית

 .קור-מד

 .שון רון בע"מ

 .ערד מיזוג מיזוג אוויר בע"מ

 חירות. מנוליד

 .בע"מיציב הנדסת קירור ומיזוג אויר 

 .תכלית  

 א.מרון.

 )יועץ(.יואב שאולי(,מנהל אחזקה)אריאל בראלאסי כהן)אחראי רכש(, :מטעם המכללה

 

 .ים הקיימיםרל'יסיור בחדר בקרה בבניין פומנטו ובגג בו ממוקמים הצ ךנער

 

 להל"ן דוח הסיור:

 

כשלב ראשון של הסיור בוצע סבב הכרות , כל קבלן הציג את עצמו ואת החברה הקבלנית אותה  .1

 הוא מיצג . 

 הובהר כי סיור קבלנים הינו תנאי מחייב לצורך ההשתתפות במכרז .

הסיור כלל הסבר על לוחות הזמנים , סוכם כי מועדי ההשבתות יהיו קצרים שעות עד יממה )לכל  .2

 עדי ההשבתות יותאמו עם  הקבלן הזוכה . מקרר ( , כאשר מו

ההנפות של המקררים יבוצעו בשלבים . כי הקבלן יתמחר את העבודה תוך לקיחה בחשבון ש סוכם .3

בכל מיקרה לא תשולם תוספת עבור הפעלה מדורגת של המיתקן והקבלנים ידרשו לתמחר את 

 העבודות בהתאם .



 

 הבקרה המותקנת במבנה, ובוצע סיור בחדר הבקרה . במהלך הסיור עודכנו הקבלנים על מערכת  .4

 כאמור מקררי המים החדשים יחוברו למערכת הבקרה הקיימת .

בוצע סיור בגג המבנה. הקבלנים עודכנו כי העבודה כוללת פרוק והרכבה של רשת נגד הציפורים  .5

 . הקיימת , עבודה זו הינה חלק מעבודת ההתקנה ולא תשולם תוספת עבור עבודה זו

הקבלנים עודכנו כי לא יאושרו לשימוש פרטי ציוד אשר לא תואמים את פרטי הציוד המופיעים  .6

 במפרט . 

הקבלנים בחנו את אזור הגישה והעמדת המנוף להנפת מקררי המים )ופינוי מקררים ישנים ( ,  .7

 בכל מיקרה כל נושא ההנפה והפינוי הינו באחריות הקבלן .

פינוי מקרר המים , הובהר לקבלנים כי בהתאם לכתב הכמויות , קיים סעיף נשאלו שאלות בנושא  .8

 לפינוי )לחצר המכללה ( , וקיים סעיף על פינוי /זיכוי עבור פינוי המקררים מהאתר .

במידה והקבלן מעונין לזכות את המכללה בגין המקררים יסומן סעיף זה בערך שלילי בסכום אותו  

 יות המופיעות בכתב הכמויות (.הוא מעונין לזכות )לפי ההנח

 כפי שמופיע בהנחיות המכרז. ,בכתב תוגש במסגרת שאלות ההבהרה,סוכם כי כל שאלה  .9

 

  .12:00עד שעה רביעי  26.6.19יום לעד  שאלות הבהרה להעבירניתן 

 

 לעדכונכם

 בברכה

 אסי כהן

 אחראי רכש

 

 

 

 

  


