10.06.15
המרכז האקדמי לב
סיור  2מכרז שיפוצים -הרחבות בנוגע לחדר הנקי ולחדר ר"מים 06/2015
פרוטוקול מסיור שיפוצים שנערך ביום שני  08.06.15בהשתתפות
ה"ה-:
 .1אוריאל בן נון -מנהל אגף בינוי ,המרכז האקדמי לב
 .2מוריה אייל -רכזת מכרזים ,המרכז האקדמי לב
 .3יורם גולברי -מחלקת אחזקה ,המרכז האקדמי לב
 .4ניקי (פנחס) לדר -אביליטים בע"מ
 .5שמואל  -חברת עיר דוד בניה ופיתוח בע"מ
 .6צביקה גוטמן -גוט פול בע"מ
שיפוץ החדר הנקי
א .הוצג חלל החדר הנקי בו יתבצע השיפוץ .השיפוץ יתבצע בשטח הכללי ,יבוטל החדר הצדדי כך שכל השטח יהיה חלל
אחד גדול.
ב .צנרת -מפרקים הכל ומשאירים נקודת מים במקום אחד.
ג.

 -PVCעל פני כל השטח ,כ  50מ' שטח.

ד .שפכטל -יש לבצע שפכטל וצביעה של הצבע שהוגדר על פני כל הקירות .הצבע -יהיה על פי הדגם המצורף .דגם שאינו
סופג אבק ומתאים לחדרים נקיים.
ה .תקרה אקוסטית , 61*61 -מגשי פח .גימור  LZכ  50מ"ר.
ו.

תאורה -יש לספק גופי תאורה מסוג "פאנל לד  45וואט  ,מידות  12 ."60*60גופי תאורה.

ז.

גבס -יש לבצע סגירה בגבס של  4חלונות .כמו כן ,יש לבצע בניית חיצה באורך  3מ' ,בגובה  2מ'.

ח .קירות פורמייקה -לא נוגעים.
ט .ספי שיש -נשארים.
י.

חלון אלומיניום חיצוני -כולל הריסת הקיר וביצוע דלת אלומיניום.

יא .מיזוג לחלל החדר הנקי  2 -יח' קסטה תדיראן מולטי  4יח' קסטה  ,dx i20מדחסים על הגג 2 .מעבים .ההזנה היא
ישירות עם השלט.
יב .נקודות חשמל -יסופקו ע"י החשמלאי .מפסקים בקיר (תיקוני קיר -ע"י הקבלן המבצע)
שיפוץ חדר ר"מים
א .הוצג חלל חדר ר"מים המיועד לשיפוץ.
ב .מתחת לשטיח יש ריצוף מנומר.
ג.

היות ולא נקבע עדיין סוג אריח ע"י האדריכלית ,יש לתת הצעת מחיר על עבודת הריצוף של הקבלן ליחידת מ"ר.
כשנדע את מחיר האריח הוא יתווסף לתמורת הקבלן על ביצוע העבודה.
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ד .לאחר הסיור ,ניתנה הזדמנות לשאלת שאלות מציעים:
שאלה

תשובה

1

בנוגע למפרט שיפוץ השירותים של ביה"מד -כמויות
האריחים שצירפתם בהצעת המחיר של "האחים לוי"
אינן תואמות את הכמויות שנראה שיש בשרטוטים של
האדריכלית

אין להתייחס לכמויות המופיעות בהצעת המחיר של
"האחים לוי" .הצעה זו הוצגה בפניכם על מנת שתראו את
המחיר למ"ר אריח.
את הכמויות המדויקות שיש להזמין עבור שיפוץ השירותים-
יש לראות בשרטוטים שנשלחו על ידינו כחלק ממסמכי
המכרז.

2

בנוגע לשיפוץ השירותים -רשמתם שהנכם מעוניינים

המשקופים יהיו מפח מגולבן ,כולל צביעת  ralעפ"י בחירת

במשקוף מסוג פנדור ושהינו ע"ב עץ .אך פנדור זה לא
על בסיס עץ.

האדריכלית.

3

מה גודל החלונות בשירותים ? חסר בתוכנית.

אין עבודת אלומיניום

4

מה סוג הפי וי סי להצעת מחיר?

 PVCאנטי סטטי .גוון לפי בחירה.

שימו לב!! הארכת מועד ההגשה!!
מועד אחרון להגשת הצעות למכרז

יום שלישי כ"ט סיוון  16.06.15עד
השעה.12:00 :

בהצלחה!
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רשמה :מוריה אייל

