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 3מתוך  1דף 

 

 1596ת"י  דרישותם  ומתזי ת כיבוי אשודיקת מערכלבת הצעת מחיר בקשטופס 

 
 

 פרטי המזמין
 חובה למלא את הסעיפים המסומנים ב *

 
 __________________*__________________מס' ת.ז./ח.פ* שם המזמין )משלם הבדיקה(

 _______________________________________________________*מען למשלוח דואר

 __________________________*מס' טל נייד_________________________*איש קשר

 ___________________________________________________מס' פקס *מס' טל' קווי

 _______________________________________)למשלוח תעודות בדיקה( *כתובת דוא"ל

 במידה והנך מאשר משלוח תוצאות בדיקה לגורם נוסף ,נא ציין את הפרטים הבאים :

 __________________________________כתובת דוא"ל__שם הגורם______________

 
 הסכם בניין

 חתום.צרף עותק ול ההסכםין את מס' לצי יש בניין הסכםבמסגרת  כלולהבמידה והבדיקה 
 

  מס' הסכם:__________________________
 

 אתר הבדיקה
 חובה למלא את הסעיפים המסומנים ב *

 
 __________________________________________________________*שם הפרויקט

    _________________*מגרש_______________ *_______________מס'  חלקה *מס' גוש

 _____________________________________________________*כתובת אתר הבדיקה

 
 
 

 )פרטי איש קשר באתר הבדיקה
 חובה למלא את הסעיפים המסומנים ב *

 
 ________________________________________________________*איש הקשרשם 

 ________________________מס' טל' קווי________________________            *מס' טל' נייד

 ______________________________________________________כתובת דוא"ל_____

 נוכחות איש קשר מטעם נציג המזמין הינה חובה!!!   :הערה

 

 3מתוך  2דף 
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    -המשך - ומתזים  בקשת הצעת מחיר לבדיקת מערכות כיבוי אש טופס 

  בדיקה נדרשת
 הבדיקה הנדרשת סוג לסמן את יש 

 המסומנים ב *מתזים חובה למלא את הסעיפים מערכת   תהתאממתזים /מערכת בבדיקות 
 

 ________* ________שטח כיסוי )מ"ר(*מתזים מס':        בלבד תכנון מערכת מתזים   ☐

 התקנת מערכת מתזים בלבד : 

 ________ * :תכנוןמס' תעודת בד'  ______)מ"ר(_ *שטח כיסוי_  _____*מתזיםמס'        

 שטח כיסוי )מ"ר(*מס' מתזים :  כנון והתקנת מערכת מתזיםת________ *________ 

 חדר משאבות 

 כת קצףרמע 

 מערכת כיבוי בערפל מים 

 מערכת אבקה יבשה 

 ( מערכת הפעלה מוקדמתpre-action) 

 ( מערכת הצפהDELUGE) 

  38בדיקת מבנה תמ"א  

  שטח כיסוי )מ"ר(_____*מס' מתזים  : מערכת מתזיםבדיקת תקופתית של* _______ 

 שטח כיסוי )מ"ר(____*מס' מתזים  :        התאמה למערכת מתזים קיימת_*_______ 

  ( 2 -ו 1חלק  5356במנדפים )ת"י בדיקת מערכת כיבוי באבקה יבשה /רטובה 

 
 : בדיקה תקופתית של מערכת מתזים/בלבדלגבי בדיקת התאמת מערכת מתזים  ערותה
 

 . אזור הנבדקעבור ה ((AS MADEתכנית עדכנית ו/או לבודק למעבדה  למסוריש  .1
 למסור תעודת תכנון מעטפת מאושרת למבנה הנבדק.חובה  .2
המחיר  תהמבנה, הצעתעודת בדיקה מאושרת של מעטפת תימסר במידה ולא  .3

 מערכת מתזים חדשה. ה שלוהתקנ כנוןת תתתומחר עפ"י מחירון בדיק
 

               
 פרטי המתכנן 

 חובה למלא את הסעיפים המסומנים ב *
 

 ____________________________________________________________*שם משרד
 

 _______________________*______________________________טל' קווי___*כתובת
 

 _____________________________*כתובת דוא"ל ___________פקס______________
 

 __________________________________טל' נייד_________________*שם איש קשר
 3מתוך   3דף 

 
 

 הנחיות למילוי הטופס
  : יש לקרוא בעיון את ההנחיות הבאות
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 . spk@sii.org.ilיש למלא את הפרטים בטופס ולשלוח לדוא"ל :  .1
 

 אליכם הצעת מחיר אותה יש לאשר ולשלוח בדוא"ל חוזר.   חהטופס, תישללאחר קבלת  .2
 

 טרם ביצוע הבדיקה. לשלם יש אותה תשלוםלעם קבלת הצעת המחיר המאושרת , תשלח חשבונית  .3
 

 ,ת"א 42בגזברות המכון ברח' חיים לבנון -את התשלום ניתן לבצע בצ'ק/העברה בנקאית/מזומן  .4
 האינטרנט בקישור הבא: באמצעות אתר בכרטיס אשראי  או 

  
 מכון התקנים –ביצוע תשלום מקוון 

 
 .בלבד לאחר ביצוע התשלוםיש למסור תכניות בדיקה  .5

 
 :לכתובתולשלוח  תשלוםואישור מאושרת המחיר ההצעת של  עותק לתכניות הבדיקה יש לצרף

 
 ,  (2קומה ) 6מס'  הומתזים, מבנמע' כיבוי אש  ףענמכון התקנים הישראלי, 

 , ת"א. 42רח' חיים לבנון 
 

אשר אינן כלולות בהצעת המחיר )בדיקות חוזרות /סילוק ליקויים וכו'(, יחויבו לפי המשך בדיקות  .6
 .( כתיבת מסמך זה ₪ נכון ליום 235.6) של מת"י עדכני  שעות בודקמחירון 

 
 מרגע קבלת תכניות הבדיקה. 14הינו עד התכנון לסיום בדיקת זמן משוער  .7

 
המוסמכת בעלת עניין, המעבדה תמלא את הנחיות הרשות במקרה של חובת דיווח ממצאים לרשות  .8

 המוסמכת באופן מיידי. 
                                         

 הערה         
לבין אלו  בטופס זהשהוצהרו ותמצא אי התאמה בין הפרטים/כמויות  הבמיד לתשומת לבכם, 
או /ורשאי המכון על פי שיקולו הבלעדי לבטל  בכל עת את הצעת המחיר ולעקב ,שימצאו בפועל 

 הצעת מחיר מתוקנת אישורה שלעד או בדיקות, משלוח תעודות בדיקה וכיוצ"ב  עלבטל ביצו 
 שתשלח למזמין הבדיקה. 

 .הפרטים בטופס וחסכו אי נעימויות נא הקפידו על מילוי מדויק של 
 
 

 ממלא ממל  מילוי פרטיםאישור 
 חובה למלא את הסעיפים המסומנים ב *

 
 

 ___________________שם משפחה_____*___________________________*פרטישם 

 _____________________________________________________________* מס' ת.ז.

 _____________________________________________________________*  חתימה

 ______________________________________________________*תאריך מילוי טופס

 לביצוע תשלום מקוון באתר האינטרנט של משרד הכלכלה לחצו כאן 
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