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עקרונות  –תכולת עבודה 

TURN KEYעבודת תכנון ביצוע –קירוי מגרשי ספורט עם מתקנים סולאריים עליהם 15.

העסקת  הגשת בקשות עד קבלת היתרי בנייה כולל של סככות הקירוי כולל תכנון מלא 2.

.  לסככה לפני הקמת המתקנים הסולאריים4טופס  , כךלשם המתכננים הנדרשים כלל 

עד חיבור מלא לרשת  , והקמת המתקנים הסולאריים רכש , תכנון3.

שנים 5-אופציה של החברה להארכה ב) שנים לפחות 5תחזוקה למתקנים למשך 4.

(.  נוספות לשיקול דעתה של החברה

העבודות תבוצענה תוך תיאום מלא מול מנהלי כל אחד מהאתרים באופן פרטני ובאופן  5.

פ המפורט"הקפדה יתרה על נושאי הבטיחות ע. שלא יפריע לפעילות השוטפת

100ACלכל מגרש מכסה של –בוצע על ידי החברה חחירישוי מקדים מול 6.

,  על כלל רכיביהםאחריות למתקנים , שלואחריות מלאה לתקינות הקירוי והיציבות 7.

.במפרטהעבודה תיאור והכל לפי , שנים5ביצועי ותפוקות המתקנים למשך 





הצעת המחיר  



דגשים מקצועיים

לוחות החשמל וארון מנייה שיותקנו במסגרת הפרויקט  , מיקומי הסככות
זאת לאחר תיאום טכני מול חברת החשמל–אות"תצמסומנים על גבי 

 קילוואט 100התקבלו אישורי כניסה למכסה למתקן שלACלכל מגרש

 עבודות / המחיר יכלול תשלום אגרות ארונות מנייהAC / תיאומים  / גומחות
. שתילת מפסק  בארון ראשי/ פ התיאום הטכני "חפירות ע/ מול חלב 

 בעיקרון קיימת גישה . בכל מקום יתואם מול הנציג המקומי–מיקומי הנפות  (
.  לכל אחד מהמגרשים( תוך פתיחת גדר

 מחלקת תיאום תשתיות מעיריית  + ש"מהממהוצאת אישור תחילת עבודות
,  אישור אגף תשתיות, לרבות הסדרי תנועה והעסקת יועץ תנועה. חולון

ובהתאם לנספח למפרט ובהתאם לכל דרישות העירייה  , נגישות, תברואה
.להוצאת אישורי עבודה



הקפדה יתרה  –בטיחות 

 תכנית בטיחות חתומה לאישור החברה  –העסקת יועץ בטיחות מוסמך

  העסקת ממונה בטיחות לליווי העבודות בשטח

 כנספחעבודה בהתאם לנספח הבטיחות המצורף

 בטיחות המקיף את כל מתחמי העבודה לרבות הקמת שערי כניסה  ביצוע גידור

י חשבונות הבלעדי של הקבלן ובהתאם  "ע, תמרור ושילוט, ויציאה לרכב עבודה

.  לתוכנית הסדרי התנועה המאושרת

 הקבלן יבצע שינויים  . הקמת הגידור הינו תנאי לאישור תחילת עבודההשלמת

.ט העירייה והפיקוח על הבניה"י קב"על חשבונות ככל שיתבקש ע



מתכננים  –הגשה להיתר 

 מדידה טופוגרפית ושטח להיתר –מודד מוסמך.

 חתימה , מפורטות לביצוע ותכניתחישובים סטטיים –קונסטרוקטורמהנדס
חתימה על יציבות הסככה  , ביצוע בדיקות בטון לאחר יציקות , כמתכנן שלד

הביצועלאחר 

  עורך הבקשה ואחראי לביקורת –אדריכל

 מעבדה מוסמכת לבטון + ביסוס לפי תקן ולפי דוח יועץ קרקע –יועץ קרקע

 כולל סקר סיכונים  , לפרויקט תכנית בטיחות –יועץ בטיחות

 תאורה  בסככה  תכנון , תכנון לוח החשמל והתשתיות–מתכנן חשמל
תכנון הארקת יסוד לסככה  , ופוטומטריה

 פתרון לניקוז מי הגשמים במגרש–יועץ ניקוז  .

 ותעודת גמר4אישור המתקן עבור טופס , לכל הליך ההיתר–יועץ נגישות.



לתשלוםדרךאבני



אבני דרך לתשלום



שקלול ההצעה הזוכה
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