בס"ד

תחומי פעילות החברה
ONE STOP SHOP
משרדנו מסוגל להעניק לכם שילוב של שירותי ייעוץ יחד עם תכנון מפורט וניהול התכנון וההקמה הכל תחת
קורת גג אחת.
כלל השירותים הניתנים ע"י מחלקות החברה השונות פועלות בסינרגיה מלאה (לרבות ניהול התכנון ותיאום
המערכות) והכול "תחת קורת גג אחת" .להלן פירוט המחלקות ושרותי החברה:
✓ ניהול ,תיאום ופיקוח – לרבות תיאום המערכות האלקטרו-מכאניות בפרויקט.
✓ תכנון מתקני מיזוג אוויר
✓ תכנון מתקני חשמל
 oמתח גבוה :תחנות שנאים ,גנרציה ,תשתיות ראשיות ועירוניות – לרבות מערכות קו/טרי-גנרציה.
 oמתח נמוך :לוחות חשמל ,תשתיות כבישים ותנועה.
 oמתח נמוך מאוד :תקשורת ,טלפונייה ,כריזה ,גילוי אש ועוד.
 oמערכות בקרת מבנים
 oתאורת פנים ,תאורת כבישים/רחובות ותאורת חוץ.
✓ תכנון מתקני תברואה ,כיבוי אש וגזים רפואיים :לרבות מאגרי מים ,מט"ש ובריכות שחייה.
✓ ייעוץ איטום.
✓ ייעוץ בידוד תרמי.
✓ ייעוץ בטיחות ונגישות.
✓ תכנון אדריכלות ועיצוב פנים.
✓ ניהול ,תכנון ובינוי בתי חולים ,מרכזים רפואיים ומוסדות בריאות.

בס"ד

אודות החברה
✓ חברת אוצר אדיר וירוק בע"מ הינה חברת ייעוץ הנדסי ,תכנון ,ניהול ופיקוח המובילה בישראל בתחום
הבינוי והתשתיות
✓ החברה בעלת ניסיון רחב בתחומי ההתמחות הבאים :תכנון הנדסי ובנייה ,תשתיות הנדסיות ,איכות
הסביבה והתייעלות אנרגטית
✓ החברה מתמחה בפרויקטים החייבים במכרז (לפי חוק חובת המכרזים) ובעיקר למגזר הציבורי/ממשלתי
✓ בהיותנו גוף נטול אינטרסים (איננו מייצגים ספק ו/או קבלן כזה או אחר) ,מטרתנו להציג ללקוחותינו את
הפתרון האופטימאלי והמקצועי ביותר להפחתת חשבון החשמל של הארגון
✓ עם חברתנו תזכו לכלל השירותים תחת קורת גג אחת בשיטת  :Turn-Keyמרגע הייזום ,דרך קבלת תוכנית
עיסקית/בדיקת ההיתכנות (לרבות סקר אנרגיה מקיף) ,מציאת התקציב המתאים לביצוע (לרבות הגשת
בקשות למענקים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים) ,תכנון וניהול המכרז ,ניהול ופיקוח הפרויקט בשלב הביצוע
ועד לסיומו של הפרויקט והוכחת החיסכון.
✓ חברתנו מעסיקה את מיטב המהנדסים (מהנדסי חשמל ,מהנדסי מיזוג אוויר ,מהנדסי בניין וקונסטרוקציה,
מהנדסי מים ,תברואה וסביבה) ומנהלי הפרויקטים מהמנוסים בארץ בתחום
✓ לבעלי החברה ניסיון עשיר ומוכח בהובלת מאות פרויקטים ומכרזים בהיקפים כספיים של מיליארדי שקלים
במגזר הציבורי/ממשלתי ,המוניציפאלי והתעשייה

