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2021, יולי 29  

כולל דף זה   2מתוך  1דף   

 

 לכבוד

 06/2021כרז פומבי ממציעים, 

 לביצוע עבודות בניה ופיתוח להוספת אגף כיתות ואולם ספורט מעל מקלט קיים בבי"ס ברנר 

 

 שלום רב,

    2מספר  עדכונים הנדון: 

 הבהרה .1

   01.96.009.0350 ףסעי

   01.96.009.0350סעיף 

 ₪.  1שמחיר כל אחד מהם הוא מצויין להסכם,   1באומדן, נספח א'

המהווים את תאורה המלא של מערכת דו כיוונית  -סעיפים אלו הם סעיפי הערה בלבד 

 . לאזורי מחסה

 : סעיפי הכמויות שלה מופיעים

   01.96.009.0370ף בסעי

 01.96.009.0380ף סעיב

 . 01.96.009.0390 ףסעיב

אור מלא זה לא הוכנס בסעיפים עצמם בשלב בעיה טכנית של כמות טאבים בתוכנת ית

 .הדקל ועל כן מוצגים בצורה הזו

 עדכונים .2

 : 1עדכון  2.1

עלייה של כבלי   ברצפת הקומה הראשונה, באופן שתתאפשר  פיר  שינוי במיקום פתח 

מסגרות עדכון  לרבות  הראשונה  הקומה  לתקרת  עד  מהפיתוח  פירי    -החשמל  ארונות 

 החשמל בקומת קרקע וקומה א.

 : 2עדכון  2.2

הכיתות בין  קירות  אקוסטית  –  איפיון  בלוקי    - התאמה  במקום  חלולים  בטון  בלוקי 

 איטונג. 

 :ור עדכונים אלו הוחלפו התוכניות הבאות בסט התוכניותלא

   אדריכלות: .א

 תוכנית קומה ראשונה+ שניה.  - 102ליון  יג -

 בלבד.   1Bשונה פרט  -פרטים -601גיליון מס'  -

מסגרות - מס'    -רשימת  מסגרות  פרטי  ברשימת    22+  21נוספו  כך  בעקבות 

 . 3- שונתה המהדורה ל המסגרות כולה 
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   חשמל:  .ב

-  E1 

- E2   

- E3 

- 4 .E4 

- 5 .L1 

- 6 .L2 

- 7 .L3 

- 8 .T1 

- 9 .T2 

- 10 .T3 

 קונסטרוקציה:  .ג

 תוכנית יסודות ופרטי ראשי כלונס  1-ק -

 + 3.73תכנית תקרה  -5-. ק2 -

  

 להסכם נספח י'  -בהתאמה לאמור רשימת התוכניות

 להסכם  1נספח א'  - באומדן הפרויקט עדכוןבעקבות עדכונים אלו חל גם 

 מע"מ. ₪ לפני ₪6,576,395.16 לפני מע"מ לסך של  6,562,259.16 מסך של 

  

 מצורפות סט תוכניות מלא להעלאה לאתר + רשימת התוכניות המעודכנת+ אומדן מעודכן.  .3

  

   קובץ התוכניותו   תכניות מעודכנת  רשימת, אומדן מעודכן ינק לל .4

 
  (jumbomail.me)צפייה והורדת קבצים

 

  

 .המציע להצעת  חתום כשהוא לצרפו יש   המכרז ממסמכי חלק הינו זה מסמך •

 כלל המסמכים לרבות מסמך זה מופיעים באתר החברה בכתובת •

http://www.yaadg.co.il/           

    

 בברכה,   
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