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 מענה לשאלות הבהרה 

 

 
 תשובה שאלה  

 ציוד לוחות:  1

האם אביזר בלוח החשמל כולל פירוק 

אביזר ישן והתקנת אביזר חדש או רק  

 התקנה של חדש? 

 

 פירוק אביזר ישן והתקנת חדש 

האם ישנה תוספת עבור פסי צבירה,  2

 אביזרים נלווים אחרים או עבודות נוספות?

חשמל מגיע כולל כל הרכיבים, אם יש תוספות  לוח 

 15%חריגות הם יתומחרו לפי מחירון דקל פחות 

מהי כמות קריאות מינימום עבור החלפה   3

 של מאמ"תים ישנים?

 אין מינימום

האם מדובר עבור התקנה  –לוחות חשמל  4

 של חדש בלבד או החלפה של ישן

 פירוק לוח ישן והחלפה בחדש 

האם נדרש גם לפרק כבל ישן  –כבלים  5

 והאם זה כלול במחיר

רק במקרה בו לא ניתן לבצע תיקון ו/או השמשה של  

הכבל הישן ובכל מקרה פירוק והחלפה בחדש רק 

 באישור מראש. 

 אין מינימום. חפירה או חציבה של תעלה  6

 אין מינימום. כמות נקי מינימום לקריאה   –נקודות  7

אביזרים כלולים  אלו  –נקודות למזגן  . 8

 בנקודה?

הצעות מחיר, אחת להתקנה של תלת פאזי  2יש לתת 

 יופיע בכתב הכמויות –ונוספת לחד פאזי 

נדרש לתת הבהרה לגבי סוגי   –גוף תאורה  9

גופים הנדרשים, האם מדובר על גופי  

 תאורה פנים או חוץ?

יש התייחסות נפרדת בכתב כמויות לגוף תאורה פנים 

 וגוף תאורה חוץ 

לא צוין מוליך  – אלקטרודת הארקה  10

הארקה בכתב הכמויות, האם המחיר כולל  

 גם את מוליך?

 כן כולל גם את המוליך במידת הצורך 

 לפי מה מתומחרים עבודות חריגות 11

 ?ונוספות

 , עבודות ואביזרים15%לפי מחירון דקל פחות 

לעבודות הנ"ל,   JCBהאם נדרש סל מנוף או  12

 לא מצוין בכתב הכמויות? 

 תלוי בסוג העבודה 

האם נדרש לבצע קריאת חירום, מעכשיו  13

 לעכשיו, שישי שבת או חגים? 

ה לאחר   –קריאת חירום תוגדר קריאה בימים א 

ויום ו החל מהשעה   06:00ועד השעה  20:00השעה  

 כנ"ל לגבי ערבי חג וחג.   06:00ועד ראשון ב 15:00

 בגין קריאות חרום שעת עבודה תחושב בתעריף של יך מחויבת קריאת חירום?א 14

 מהצעתכם לשעת עבודה חשמלאי.  150%
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האם תנאי הסף חייבים להתקיים אצל  15

המציע או יכולים להתקיים אצל חברת 

 האם/הבת או קבלן משנה

, לרבות כל  כל תנאי הסף צריכים להתקיים אצל המציע

האישורים. לגבי ציוד כבד ניתן להציג  הרישיונות וכל 

 חודשים.  12הסכם שכירות לתקופה של למעלה מ

   

 

 
 מצ"ב כתב כמויות עדכני 

 

 

 
 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז 

 
 יש להגיש מסמך זה חתום עם ההצעה למכרז 

 
 
 

 חתימת המציע ___________________________  
 
 
 

 תאריך ________________________________ 


