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 2020אפריל            06

 כולל דף זה 2מתוך  1                    

 

 

 לכבוד

 02/2020מציעי מכרז זוטא 

 

 א.ג.נ.,

 

 

, לביצוע עבודות אחזקה למתקני חשמל במבנים  02/2020מכרז זוטא מס'      הנדון:
 ציבוריים ומוסדות חינוך 

 

 פרטי כתב הכמויות של המכרז שבנדון.נמסרת בזה הודעה בדבר עדכון 

 .של המכרזכתב הכמויות ל תוספתמצ"ב 

על כתב הכמויות המקורי המצורף למכרז מתווספת התוספת לכתב הכמויות  בנוסףמובהר בזה כי 
 המצורפת.

 יש להגיש מסמך זה חתום בנוסף למסמכי המכרז וכתב הכמויות המקורי.

 

 

 בברכה,

                                                                                                                       
                                  

 דרור דבאח, מנכ"ל      

 החברה לפיתוח גבעתיים  יעד                                                                                                            
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, לביצוע עבודות אחזקה למתקני  02/2020מכרז זוטא מס'   –לכתב כמויות  תוספת
 חשמל במבנים ציבוריים ומוסדות חינוך 

 

 סה"כ מחיר יח' כמות יחידה תיאור סעיף
ההשכרה התקנה וחיבור של גנרטור תלת פאזי נייד  1.08.12.0010

כולל חופת מזג אויר וחופת השתקה ליום   עבודה מלא 
לפחות, לרבות אספקת  3X63A, בזרם עבודה של עד 

ש"ע  10דלק שוטפת למשך כל זמן הפעלת הגנרטור, עד 
, כולל חיבור הגנרטור, העברת ביקורת של בודק, 

 אחזקה שוטפת , קומפלט
 

 4,500 4,500 1 קומפ'

ההשכרה התקנה וחיבור של גנרטור תלת פאזי נייד  1.08.12.0020
כולל חופת מזג אויר וחופת השתקה ליום   עבודה מלא 

לפחות, לרבות אספקת  3X80A, בזרם עבודה של עד 
ש"ע  10דלק שוטפת למשך כל זמן הפעלת הגנרטור, עד 

, כולל חיבור הגנרטור, העברת ביקורת של בודק, 
 אחזקה שוטפת , קומפלט

 

 5,000 5,000 1 קומפ'

ההשכרה התקנה וחיבור של גנרטור תלת פאזי נייד  1.08.12.0030
כולל חופת מזג אויר וחופת השתקה ליום   עבודה מלא 

לפחות, לרבות אספקת  3X125A, בזרם עבודה של עד 
ש"ע  10דלק שוטפת למשך כל זמן הפעלת הגנרטור, עד 

, כולל חיבור הגנרטור, העברת ביקורת של בודק, 
 אחזקה שוטפת , קומפלט

 

 5,500 5,500 1 קומפ'

ההשכרה התקנה וחיבור של גנרטור תלת פאזי נייד  1.08.12.0040
כולל חופת מזג אויר וחופת השתקה ליום   עבודה מלא 

לפחות, לרבות אספקת  3X500A, בזרם עבודה של עד 
ש"ע  10דלק שוטפת למשך כל זמן הפעלת הגנרטור, עד 

, כולל חיבור הגנרטור, העברת ביקורת של בודק, 
 אחזקה שוטפת , קומפלט

 

 8,500 8,500 1 קומפ'

 


