
 

  

  

 

 

 
 

 2021מאי  11
 התאחדות התעשיינים בישראל  : לכבוד

 68125תל אביב  29בית התעשייה המרד             
            

 
      באמצעות דוא"ל                    חטיבת הבניה והמחצבות         מנהלת  –אפרת חיים   :    ידי ל
 

 
                                                                                                                                  חדרי מיגון  –הצעת מחיר  : הנדון

 ,נ .ג
 

ליצור והספקת מרחבים מוגנים לחברי התאחדות התעשיינים ידכם  –על  מאורגן ן הצעתנו להצטרפות למאגר הספקים הלהל
 .י מיגון , להלן מגוון חדרל בישרא

 

 . ₪ / יחידה 19,800 –  פי פרט הרצ"ב( -) על140/100במידות פנים  MIG140100מק"ט  חדר מיגון דגם "מינימגן"  .1

 ₪ / יחידה. 29,600 –  פי פרט הרצ"ב( -) על150/150במידות פנים      MIG1515מק"ט    חדר מיגון דגם "רומגן "   .2

 ₪ / יחידה. 34,600 –  פי פרט הרצ"ב( -)על210/210 נים במידות פ MIG210210מק"ט  "  רדימגןמיגון דגם "  רדח .3

 ₪ / יחידה . 38,700 –ב( פי פרט הרצ"  -) על 310/210במידות פנים  MIG210310מק"ט  "  מיגונית"חדר מיגון דגם  .4

 ₪ / יחידה. 39,850 –  פי פרט הרצ"ב( -)על  260/300במידות פנים  MIG260300מק"ט  "  ביגמגן"   חדר מיגון דגם .5

 ₪ / יחידה. 28,300 – פי פרט הרצ"ב(  -)על 140/100  במידות פנים       MIG200  מק"ט  " ן גלמג"   מיגון דגםר חד .6
 יחידה  / ₪ 108,000 -  על פי מפרט הרצ"ב()    פיקוד העורף מאושר   מרחב מוגן מוסדי    MMM10מק"ט  10 ממ"מ .7
 יחידה  / ₪ 128,000 -  על פי מפרט הרצ"ב()    פיקוד העורף מאושר   מרחב מוגן מוסדי    MMM12מק"ט  10 ממ"מ .8

 מפרט כללי :
 כמבנה יביל הרתום בכל חלקיו . 40-המבנים מיוצרים מבטון מסוג ב .1
 צבע טמבור לבן . –גימור חוץ ופנים  .2
 לייצור אלמנטים ומערכות מבטון טרום . 2חלק  1923חדרי המיגון מיוצרים עפ"י ת"י  .3
 . ISO 9001:2008צרים עפ"י דרישות תקן ניהול איכות אלמנטי המיגון מיו  .4
 מיגון מומלצת ע"י יועץ מיגון אינג' ראובן איתן לפי פרמטרים מיגוניים כנגד פגיעה קרובה . במבנים מתוכננים לרמת .5
 .64171היתר  2חלק  4422לונות מיוצרים על פי ת"י דלתות וח .6

 
 דגשים :

 
 המחירים אינם כוללים מע"מ. 1
 :ומינוף  הובלה. 2

 יל כבד .כוללים הובלה ופריקה בצמוד למוביל , הפריקה מותנית בתנאי נגישות למוב לחדרי המיגון  המחירים א.    
 עמדה . ההאתר ובלה ופריקה , המחירים יקבעו לאחר סיור בהחבים המוגנים אינם כוללים ב. המחירים למר   
 טח .  השוייצוב  ביסוס,באחריות המזמין לדאוג לפילוס . 3
 יום . 60תנאי תשלום  שוטף + . 4
 

 , בברכה                                                                                                                           

 רדימיקס מוצרי בטון ישראל בע"מ 
מנהל תחום מיגון   –פנחס אלבז     

 pinhas.elbaz@cemex.comדוא"ל 
8341582-050     9085488-08   פקס: 

 
 מפרטים טכניים  רצ"ב :

                                         


