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           25.05.15 

          

 מרכז האקדמי לבה

 

  05/2015מכרז נגרות סיור 

 בהשתתפות 21.05.2015תשע"ה  חמישי, ג' סיווןשנערך ביום  נגריםפרוטוקול מסיור  

 -ה"ה: 

 

 מנהל אגף בינוי, המרכז האקדמי לב -אוריאל בן נון .1

 רכזת מכרזים, המרכז האקדמי לב -מוריה אייל .2

 מחלקת אחזקה, המרכז האקדמי לב -יורם גולברי .3

 אדריכלות ועיצוב פנים -ריקי גרוזמן .4

 קיבוץ לביא -הלל גוטפריד ואברהם פריד .5

 י.א. נגרות -יוחנן אייזין .6

 גבריאל עיצובים  -בועז קציר .7

 דניאל קראוס -דניאל .8

 

 

 התכנסנו בחדר ישיבות בבנין לעו והועברה רשימת נוכחות בין המציעים הנוכחים. .א

 תוכניות ושרטוטים . 7המכרז למציעים, הכוללים: מסמכי מכרז, חולקו מסמכי  .ב

ועל מבנה בית המדרש. הוסבר כי ביהמ"ד נבנה בשנות השמונים ולא הושלם דיו. חלקו נערכה סקירה על קמפוס לב  .ג

הגדול היה צריך להיות מצופה בעץ וההתקדמות היתה בשלבים. בפרויקט זה יש לוחות זמנים צפופים היות ובתחילת 

(. כמו 16.08.15יולי על העבודות להתחיל ולהסתיים לקראת תחילת הלימודים בביהמ"ד )סמסטר אלול  שיחל ב א' אלול 

ציה בביהמ"ד. הלימודים בביהמ"ד מתקיימים בעיקר ות יתבצעו עבודות שיפוצים ואינסטלכן, במקביל לעבודות הנגר

 .14:00בשע' הבוקר, עד 

 המדרש. ביתין ינערך סיור בבנלאחר מכן,  .ד

הוצג ארון הקודש, הבימה המעוצבת, הוצגו שתי החזיתות, קו החלונות, קו תקרה נמוכה וכן הוצגו  -אולם בית המדרש

שלוש הנקודות שיש לחבר ביניהן, כאשר הודגש כי יש להמשיך עם הקו העיצובי של ארון הקודש והקרניים 

הקבלן יכין את הנישות והנגרים יבצעו את הספריות  לפי התכנון, האלכסוניות של הארון. בהמשך מתחת לגלריות, 

 )כולל התקנה והרכבה(.

 שילוב של שני גווני העץ. בשיפוע עם תאורה נסתרת ובבין כל שני עמודים יש להרכיב שני פאנלים 

 .בית המדרשכמו כן, יש להתקין "סנדלים" ברגלי השולחנות באולם 

 ם תהיה בעיה בביצוע, יושתל המיזוג בעץ תוך שמירה על גוון זהה.התקנת המיזוג תהיה כמפורט. א –מיזוג אוויר 

יש להתקין ריהוט כמפורט. יותקנו שתי ספריות משני צידי העזרה וכן שולחנות. גוון העץ יהיה זהה לגוון  -עזרת נשים

 העץ בקומה התחתונה.

 

 ם:לאחר הסיור, התכנסנו שנית בחדר הישיבות וניתנה הזדמנות לשאלת שאלות מציעי .ה

 תשובה שאלה 

האם  -בנוגע לספריות שעלינו לבנות בין עמודי הגבס 1

יצפה אותן אפשרי שאנו נבנה אותן וקבלן השיפוצים 

לא. קבלן השיפוצים יבנה את העמודים ולאחר מכן יותקנו 

 הספריות.
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 בגבס? כך הן יהיו ישרות יותר

אין בוודאות פלטה  -בנוגע לשולחנות בעזרת הנשים 2

 מ' 3בגודל 

יש לבדוק שיש פורמייקה מתאימה למידות שפורטו 

תיבחר פורמייקה בשרטוטים. במידה והנ"ל לא ימצא, 

 , והכל באישור ריקי.אחרת בדגם שקיים באורך המתאים

 כמו כן, חשוב שלא ייעשו חיבורים שייבלטו לאחר מכן.

 כן צריך להיות מבוק טבעי?האם כל העץ  3

האם המפרט של הספריות בעזרת הנשים זהה למפרט  4

 הספריות שבאולם בית המדרש?

 כן

 "האפלה" האם יש להתקין עם מסילה של "האפלה" או "פינים" 5

 ותמוזהב ?פות/ מוכס ותמוזהב המסילות צריכות להיות האם 6

 ס"מ 25 -בעזרת הנשים הספריות? עומקמהו  7

 ס"מ 30 -ם בית המדרשבאול

יווצר חיבור לא יפה בין  מ' פורניר 4בגלל שאין  8

 הפורנירים

שדות  3בציפוי הקיר של הקירות הצדדיים, כל לוח יחולק ל 

 ס"מ 0.5עם נתק של 

על "הסנדלים" שבאולם בית המדרש, להיות מעץ /  9

 ברזל?

 מברזל

כמה רגליים יש בסך הכל? וכמה  -באולם בית המדרש 10

 שולחנות יש לפלס?

 רגליים. 192ה"כ יש ס

היות ומדובר  -בנוגע לכמות הרגליים הדרושות פילוס

, אם דרוש לכם נתון זה בבדיקה מקצועית בתחום הנגרות

וא ולבחון שנית לבלצורך הגשת הצעתכם, הינכם מוזמנים 

 את הגעתכם. נואת הנ"ל בבדיקה קפדנית. יש לתאם מול

מה הפתרון שהוחלט בנוגע לאופן התקנת ה"סנדלים"  11

 ברגלי השולחנות?והטיפול 

צבע ס"מ,  20מ"מ, גובה  2מכופף מגולוון יש להתקין ברזל 

קפיץ" על בסיס גומי יותר ברגי הידוק עם "שיבה  4אמרייט, 

 גדול.

 

באישור המזמין מראש של העברת העבודה לביצוע על ידי קבלן משנה, אלא  הובהר למציעים כי לא תינתן האפשרות .ו

 ובכתב.

 תוספת חשובה למכרז:  .ז

יש לקחת  .55X180 –מידות משוערות  מ"מ )משוער(. 15X30מסגרות עץ גושני בהיקף חלונות ויטראז', בחתך של  12

 .היחידות 12וסה"כ לכל  יש לתת הצעת מחיר ליחידה .חיבור פינות בגרונג מידות מדויקות בשטח.

 מזמין לא מתחייב להזמין עבודה זו, והכל בהתאם להחלטת המזמינה.ה

 

 שימו לב למועדי המכרז:

 .12:00עד השעה:  31.05.15עד ליום ראשון י"ג סיוון  הליך הבהרות

 .12:00עד השעה:  07.06.15יום ראשון כ' סיוון  הגשת הצעות למכרז למועד אחרון 

 6751096-02או בטל'  Michrazim@jct.ac.ilאלי במייל  בכל שאלה נוספת ניתן לפנות

 בהצלחה!

  

  מוריה אייל: רשמה        
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