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06/04/2021 

 "ד ניסן תשפ"א כ

 לכבוד

 ; מציעים פוטנציאליים

לביצוע עבודות שיקום וצביעת תאים תת קרקעיים של החברה    457/21מכרז פומבי דו שלבי מס' הנדון: 

 יפו-ברחבי העיר תל אביב 

 

בשעה    13/04/2021יום  ל   הנדחמובהר בזאת כי המועד האחרון להגשת ההצעות במסגרת המכרז שבנדון   .1

12:00  . 

 . , קומת כניסה, תל אביב7בניין  121דבורה הנביאה כעת הינה: כתובת הגשת המכרז  .2

 . המכרזאין באמור במסמך זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות במסמכי  .3

 :יםמחיר ההצעת  טופס  –א' ח נספב העדכון   להלן .4
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הסרת  או מכני,   ביריזאב קוי ני הכנת השטח,
ה של  ח לרמ השטוס פני  קים רופפים וחיספ חל

ת והסרת קוצי מתכת  ו מיקרון, סית 50±
  שכבות וזיה,ת קורים(, הסר )קלינ ץ ע ופיסות

צפה  הרמ ותמי קי ואיטום   , צבע, טיחוןבט
יפת תשתית הבטון לפי  חשד התא ע ותירקו

 או המפקח  םובהסכני הטכט מפרב  יותההנח 

 ₪   150 ₪   50 150 מ"ר

2 

קירות התא  ם ברצפה ובקיסד םאיטו
דקים  חבת סלל הרכו  באמצעות חומר איטום,

   ס"מ, 1ועומק מינימלי של  בבדיסק לרוח
קים בחומרים צמנטיים  דאיטום ס

,  אפות התבקירות ורצים גמישים ליאו הידר
לפי  ון, עיצוב רולקות ט בפני ה  לקתהח ללוכ

 או המפקח  םהטכני ובהסכמפרט בההנחיות  

 ₪   180 ₪   150 60 מ"א 

3 

קומות שיקבעו ע"י  ל )במ ם ברזשיקו עצובי
ן ופרופילי הפלדה  הזיו  מוטותוי המפקח(: ניק

קבלת ברק  ם, עד לי ומחשפו מכל חלודה וקרשנ
ות ברזל  וטמ  ה, חיתוךוד חלי ללא סימני  מתכת

וקם  זם וחישידחל ז רב ת, הרכבת מוטופגומים
  הקיים בריתוך,לבטון או לטפסנות או לברזל 

חומר מונע   חתמריק, ורחבעזרת שומרי מ
  םהטכני ובהסכמפרט בחיות פ"י הנקורוזיה, ע

 המפקח או 

 ₪   350 ₪   200 25 מ"א 

 . קבלת הצעותיכםנשמח ל .5

 בכבוד רב,                                                                                                                            

 ליאור לנצ'יצקי      

 מנהל מחלקת רכש והתקשרויות                                                                        
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 תיק מכרז  העתק: 


