
 

 

 

 לכבוד 

 בחירת קבלן לבניית מבני מעבדות ומשרדים בקמפוס המכללה משתתפי מכרז ל 

 

 2הבהרה מס'  -תשובות לשאלות הבהרה - הנדון

יח'   תאור סעיף  מספר סעיף 
 מידה 

    כמות 

        עבודות חשמל  08.00.00.0000

        NXמבנה   -עבודות חשמל   08.01.00.0000

לוח חשמל חדר תקשורת   08.01.04.0080
-NX-P-2056בהתאם לתכניות 

מבנה לתליה עד   03

1000X600X200 

חסרה   1 קומפ' 
תכנית  
למבנה  

סעיף לא  
 ברור 

יושלם  
 בהמשך 

תוספת ללוחות חשמל עבור   08.01.04.0090
קוטב נוסף למא"ז תאורה לצורך  

 ניתוק באפס 

מה הכוונה.   70 יח' 
 חסר פרט

יושלם  
 בהמשך 

לוח חשמל חדר תקשורת   08.02.04.0120
-NG-P-2056בהתאם לתכניות 

מבנה לתליה עד   033

1000X600X200 ( %30מ"מ  

 מקום שמור( 

חסרה   1 קומפ' 
תכנית  
למבנה  

סעיף לא  
 ברור 

יושלם  
 בהמשך 

לוח חשמל ראשי קומה שלישית   08.02.04.0125
NG3    מבנה פח

2100X3000X650  ( %30מ"מ  

 מקום שמור( 

חסרה   1 קומפ' 
תכנית  
למבנה  

סעיף לא  
 ברור 

יושלם  
 בהמשך 

 OPENלוח חשמל משרדים  08.02.04.0126
SPACE   בקומה שלישיתNG312  

,מבנה פח עם דלתות לתליה עד  
1400X800X250 ( %30מ"מ  

 מקום שמור( 

חסרה   1 קומפ' 
תכנית  
למבנה  

סעיף לא  
 ברור 

יושלם  
 בהמשך 

לוח חשמל שירות תחנה   08.03.04.0050
-M-P- 2056בהתאם לתכנית 

005 

לא קיימת   1 קומפ' 
 תכנית

לוחות  
 מצורפים 

לוח חשמל תאורת פיתוח   08.03.04.0060
-M-P- 2056בהתאם לתכנית 

006 

לוחות   כנ"ל 1 קומפ' 
 מצורפים 

לוח חשמל גנרטורים בהתאם   08.03.04.0070
 M-P-007-2056לתכנית 

לוחות   כנ"ל 1 קומפ' 
 מצורפים 

לוח ריכוז מונים בהתאם לתכנית   08.03.04.0080
2056-M-P-008 

לוחות   כנ"ל 1 קומפ' 
 מצורפים 

לוח קבלים לפיצוי כופל הספק   08.03.04.0090
250 KVAR ,ACTIVAR   תוצרת

 אל ספק 

מה הכוונה.   2 קומפ' 
 חסר פרט

לוח מוכן  
של חב'  
הנדסה  

 בע"מ 
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לוח קבלים לפיצוי כופל הספק   08.03.04.0100
ACTIVAR 300 KVAR   תוצרת

 אלספק 

מה הכוונה.   2 קומפ' 
 חסר פרט

לוח מוכן  
של חב'  
הנדסה  

 בע"מ 

לוח חשמל שירות עבור תחנות   08.03.04.0370
מיתוג חח"י ותחנת מיתוג  
פרטית עשוי פוליקרבונט  

מ"מ כולל   300X250במידות 

,  3X25Aמאמ"ת תלת פאזי 

,  30mA 4X40Aממסר פחת 

,  2X 40A30mAממסר פחת 

מא"זים עד   4-שקע ישראלי ו 
16A  חד פאזי 

מה הכוונה.   2 קומפ' 
 חסר פרט

לוח חשמל  
שירות  
עבור  

תחנת  
מיתוג ח"ח  

קופסת  
פוליקרבונט  
כפי שרשום  

וכולל לוח  
עם מכסה  

קפיצי  
כדוגמת  
תוצרת  
ארכה/  

 ניסקו 

 

 

 

 ב ב ר כ ה,        

 אורטל אלטבה      

 מנהלת רכש ומכרזים 
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