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  2016 דצמבר 19 
  :לכבוד

  הנרשמים למכרז
  באמצעות פקס

  
  

 בהסכם מסגרת לתכנון, יצור,להתקשרות  2016/070/0479/00 מס' מכרז מסגרת פומבי  הנדון: 
  אספקה והתקנה של מוצרי מתכת ליחידות הביטחון של רשות שדות התעופה 

  
  מענה על שאלות וצירוף כתב כמויות מעודכן - 4הבהרה מס' 

   
, מתכבדת ")הטופס(להלן: " לטופס הזמנת ההצעות למכרז שבנדון 26.3בהתאם להוראות סעיף 

מענה לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי  "), ליתןהרשותרשות שדות התעופה (להלן: "
  מהמשתתפים במכרז,  כדלקמן:

  
 שאלה .1

התאמה בין שמות הפריטים בכתב הכמויות לשמות הפריטים נא הבהרתכם בדבר אי ה
  .הטכני ולשמות הפריטים בשרטוטים במפרט
  תשובה
זו הפניה לעמודים המתאימים בקובץ השרטוטים אשר חולק על גבי  כנספח א' להבהרה מצ"ב

  תקליטור למשתתפים במפגש הנרשמים למכרז. 
אשר יבוא במקומו של לרכש מידי כמו כן, מצ"ב כנספח ב' להבהרה זו כתב כמויות מעודכן 

כתב הכמויות שפורסם במסמכי המכרז ואשר יהווה חלק בלתי נפרד מטופס ההצעה הכספית 
יובהר כי על המציעים במכרז להגיש את כתב הכמויות המעודכן כחלק בלתי נפרד ז. למכר

   למכרז ומצעי שלא יעשה כן עלולה הצעתו להיפסל על הסף.מהצעתם 
  

בעת  לכתב הכמויות המעודכן לרכש המידי תשומת לב המשתתפים מופנית לדגשים שלהלן
  :מילוי הגשת הצעתם הכספית למכרז

 .ות הנדרשכולל פירוט של מקום ההתקנ ן לרכש המידימעודככתב הכמויות ה .1.1
של מי מהפריטים בכתב הכמויות המעודכן סדר העדיפויות לייצור, אספקה והתקנה  .1.2

  עימו. במעמד החתימה על החוזהלביצוע הרכש המידי זוכה מציע המסר ליי
 להבחיןכולל שורות החוזרות על עצמן וזאת על מנת המעודכן לרכש מידיי כתב הכמויות  .1.3

  התקנה בנתב"ג. ביןבין התקנה בנמל תעופה רמון ל
לנתב"ג של כלל הפריטים המפורטים בכתב הכמויות המעודכן תהא האספקה יובהר כי  .1.4

עת לנמל תעופה רמון ב פריטיםלהוביל את העל הרשות תחול האחריות והעלות בלבד ו
 הצורך ובהתאם להחלטתה. 

כה לביצוע הרכש המידי ועלות ההתקנה מלאה של המציע הזובאחריות תהא ההתקנה  .1.5
בהתאם ללוח הזמנים הקבוע יהא  1בטרמינל תחול עליו במלואה. לוח הזמנים להקתה 

בהתאם למוכנות האתר יהא בשדה התעופה רמון אילו לוח הזמנים להתקנה בחוזה ו
 .והכול בהתאם להחלטת הרשות ולצרכיה להתקנות

"כניסה לשיקוף פריט  מצוין בתוכניות די, לכתב הכמויות המעודכן לרכש מי 21בשורה  .1.6
CT800 ."מטרים ויש  5מדובר באורך כולל של ולקחת בחשבון כי לשים לב  על המציעים

 להתייחס לאופן החיבור בין יחידות המסוע המיוצר.
  

 שאלה  .2
מ"מ, האם מדובר  1000מ"מ ובכתב הכמויות  610, האורך בשרטוט CT-800מסוע הכניסה 

 באותו מסוע ואם כן מה מהם נכון? 
  תשובה

 מפרטים השונים נכתבו בהתאם למוצרים קיימים. כל המידות המתאימותל ההמידות ש
  ובהתאם למידות של המוצר המבוקש. ימסרו בכל שלב תיחור בהתאם לצרכי הרשות
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האורך הכולל של מסוע הכניסה מפורט  לרכש המידי האמור לעיל, בכתב הכמויות המעודכן
מ"מ עם אלמנט מקשר בין  1000. המסוע נדרש להיות מסופק ביחידות של 800CTשל 

המסועים לצורך יצירת מסוע אחד ארוך. מסוע אחד (הראשון מבין כל המסועים) יסופק כולל 
אלא רק בצדדים שכן הם מחוברים  כיסוי בחזית. לכל שאר המסועים לא נדרש כיסוי בחזית

  אחד אל השני.
  

 שאלה .3
  השרטוטים לא מצוינים מידות הגלילים ולא מרחק בין מרכזים.  קובץב

  תשובה

   :הינם CTמידות הגלילים של מסוע   .א
  מ"מ נטו 715רוחב :
  מ"מ 45קוטר :

  מ"מ 55: מרחק בין מרכזים
  :מידות הגלילים של מסוע מכונת שיקוף  .ב

  מ"מ 550רוחב :
  מ"מ 25קוטר :

  מ"מ 35: מרחק בין מרכזים
ימדדו על ידי הזוכה  המדויקותהמידות אין מדובר במידות המדויקות ואילו מודגש ש

  של אחוזים בודדים. הבסטייוהן עשויות להיות לביצוע הרכש המידי 
  

 שאלה .4
  ולאיזה שטח?  ימלילא צוין העומס הנדרש על גלילי המסועים, מה העומס המקס

  תשובה
  .מ"מ 1000ק"ג לכל יחידת מסוע בת  30נדרש לעמוד בעומס של עד  CT מסוע

  ק"ג כל אחת. 15מסועי מכונת השיקוף נדרשים לעמוד בעומס של רצף גיגיות במשקל של 
ס"מ וכמות הגיגיות העשויה להיות מועמסת על מסוע  50ס"מ על  70מידות הגיגית הינן 

נושקת לזו שלפניה ולזו שאחריה ליצירת רצף הגלילים היא בהתאם לאורכו, כאשר כל גיגית 
  .של גיגיות

  בלבד: דוגמאצורך הל
  .ק"ג 150ק"ג =  X 15 10), 10=5000/500גיגיות ( 10מ"מ יכול להכיל  5000מסוע של 

 
 שאלה .5

, האם הוא חלק ממערך או פריט בודד לרכש המידי לא מופיע בכתב הכמויות 6046מגן נפילה 
  והאם נדרש לתמחר? 

  
  תשובה

. פריט זה הוא אחד המעודכן לרכש המידי אין צורך להתייחס למגן נפילה בכתב הכמויות
במסגרת הליכי תיחור שתבצע  מהפריטים העתידיים ומפרט מלא שלו יסופק בעת הצורך

  .הרשות
  

 שאלה .6
  ?הפרויקטבסיום  AS-MADEהאם נדרש לספק תכן הנדסי מפורט ו/או 

  
  תשובה

בשלב הסיום שלו, מיד לאחר האספקה  פרויקטלכל ע"י המבצע הזוכה תכן הנדסי יצורף 
  .SOLID WORKSוההתקנה. התכן ההנדסי יהיה בפורמט שניתן לקרוא בתוכנת בסיס כגון 
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 שאלה .7
  ?על איזה מסועים מתחברים הלוחות  האקריליים 

  
  תשובה

  .CTה  הלוחות האקריליים נוגעים רק למסועים של מכונות השיקוף ולא למכונת
  המסועים מתחברים על גבי שני מסועים :

לוח אקרילי קצר על גבי מסוע יציאה בצד שמאל, על גבי הדופן השמאלית (מבט האחד: 
  .לכיוון תנועת הכבודה)

לוחות אקריליים משולבים, כמות בהתאם לאורך המסוע, על גבי הקורה המרכזית השני: 
   שבין שני המסועים.

  להלן שרטוט להסבר:
  

 

 שאלה .8
  ?ומאיזה פרופיל הרגל 90עם מחבר 'האם יש פרט לחיבור של רגל למסוע 

  
  תשובה

ים אפשריים וככל שאלו עומדים מגוון של פרופילל בהתאם(לבחירת המציע פרופיל הרגל הינו 
ונועד לאפשר את נשיאת המשקל העצמי ) עם רגל מתברגת בדרישות לרבות העומס הנדרש וכן

  . המקסימלי הנדרששל המסוע יחד עם המשקל 
בשרטוט מסוע יציאה של מכונת השיקוף מופיע מחבר בין רגל המסוע לבין גוף המסוע 

סיור המציעים הודגש שהחיבור הנדרש הוא חיבור מפגש ובתצורה הניתנת לכיוון. במסגרת 
, ניתן לחבר שני להלן במסמך זה 11זויתן אשר הוצג בעמדה עצמה. כפי שצוין בשאלה מספר 

 מסוע רצופות על גבי רגל בודדת באמצעות מחברים מקוריים של יצרן הפרופילים.יחידות 
  

 שאלה .9
  ?של לוח אקרילי  למסוע  40/40האם יש פרט לחיבור עמוד 

  
  תשובה

לבין הקורה הינו בהתאם לפתרון המוצע על ידי כל אחד  40/40פרט החיבור בין עמוד 
מפגש ומבוסס על האלמנטים המקוריים של יצרן הפרופילים. הנושא הודגש ב מהמציעים

לא יתקבלו חיבורים בדרך של "בורג קודח" או כל פתרון אחר שאינו לפיו  –סיור המציעים ו
 מבוסס על פרט מקורי של יצרן הפרופילים.
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 שאלה .10
  ?האם יש צורך במחבר רגליים מתכונן

  
  תשובה

  של רגל מתברגת הכוללת בסיס בחיבור כדורי.בקצה כל רגל נדרש חיבור 
וע כולל משקל הנשיאה המקסימלי ש להיות מותאם למשקל העצמי של המסקוטר הבסיס נדר
   .המתאים למסוע

  

  

 שאלה .11
   ?בכל מסוע עקב הדרישה למידול  ותמה כמות הרגליים הנדרש

  
  תשובה

כמות הרגליים הנדרשת צריכה לעמוד בדרישות נשיאת המשקל של המסוע (משקל עצמי כולל 
  ).לעיל 4בתשובה לשאלה משקל הנשיאה המקסימלי כמפורט 

במסועים הבנויים מספר יחידות, ניתן להשתמש בזוג רגליים אחד לכל חיבור בין יחידות 
ועים הסמוכים, והכל בהתאם בדרך של שיתוף בסיס הנשיאה של הרגל בין שני המס ,מסוע

 ועמידה בדרישות העומס. לעיל 4בתשובה לשאלה לחישובי העומס כמצוין 
  

 שאלה .12
    ?תקליטור השרטוטיםק בדיקה = דלפק קבלה שמופיע בהאם דלפ: דלפק בדיקה 

  
  תשובה

 וכותרתו היא "משטח יציאה" 22דלפק הבדיקה מופיע בקובץ השרטוטים בעמוד 
  להלן. 14שרטוט מצורף לשאלה מספר  ראו

  
 שאלה .13

  ?האם אפשר לקבל שרטוטים/פרט לעמדת מפעיל 
  

  תשובה
לעיל), עמדת המפעיל הוסרה  1כמפורט בכתב הכמויות המעודכן לרכש המידי (כאמור בסעיף 

   מכתב הכמויות ותבוצע במהלך מי מהליכי התיחור העתידיים בין הזוכים במכרז. 
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 שאלה .14
  האם אפשר לקבל שרטוטים ופרטי חיבור למשולש קישור והאם הוא: משולש חיבור 

   ?עצמאי
  

  תשובה
אשר ע"ג התקליטור שחולק במפגש המציעים, משולש החיבור מופיע בקובץ השרטוטים 

  .וכותרתו היא "משטח כניסה" 22בעמוד 
  

 

 
  שאלה .15

   :תעלת פח
  מידות גובה ורוחב  נדרשות   .א
  האם יש פסי שקעים בתעלה או במסועים   .ב

  
  תשובה

מ"מ גובה והיא כוללת  50מ"מ רוחב על  40תעלת הפח הינה תעלת כבילה סטנדרטית במידות 
כיסוי ניתן להסרה לכל האורך. נדרשות שתי תעלות כאלה לאורך המצוין, לצורך העברת 

  כבילת חשמל בנפרד מכבילת תקשורת.
 אין פסי שקעים בתעלה או במסועים. 

  
 שאלה .16

    ?ועומק של  הארוןמה מידות רוחב :  U 10ארון 
  

  תשובה
ת הוסר מכתב ורלעיל), ארון התקש 1בכתב הכמויות המעודכן לרכש המידי (כאמור בסעיף 

העתידיים בין הזוכים במכרז או שיסופק ע"י  הכמויות ויבוצע במהלך מי מהליכי התיחור
  בהתאם להחלטתה.   - הרשות
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 שאלה .17
   CTמסוע כניסה מכונת 

  ? CT-800= כניסה לשיקוף  CTהאם מסוע כניסה מכונת   .א
 ?האם כל החלקים למעט הגלילים מנירוסטה  .ב
  

  תשובה
וכותרתו היא "כניסה לשיקוף  13מופיע בקובץ השרטוטים בעמוד  CTמסוע כניסת מכונת 

CT."  
  .שלד המסוע עשוי פרופיל ברזל מגולוון

  כל שאר חלקי המסוע עשויים נירוסטה כפי שמפורט בשרטוט, כולל הגלילים.
  

  

 
 שאלה .18

אורכי המסוע המצוינים בכתב כמויות אינן מופיעים בשרטוטים. האם כוונתכם שהשרטוט 
בלבד ויהיה צורך לייצר במידות שונות? במידה וכן האם יהיה צורך להעביר   REFERNCEל

  לכם שרטוטים בהתאם?
  

  תשובה
הן המידות הנדרשות  המעודכן לרכש המידי בכתב הכמויות המצויניםמידות אורכי המסוע 

  . למכרז להצעה
בשרטוטים מופיעים אורכי מסוע שונים שנועדו להסביר את עקרונות המוצר, מידותיו 

  .בוכיו"האחרות, אופני החיבור, סוגי חומרים 
הוא תכנון מפורט ברכש המידי הזוכה המציע שלב ראשון בתהליך הייצור שיבוצע על ידי 

יתחיל תהליך ע"י הרשות זוכה ורק אחרי אישור התוכניות מציע הבעזרת איש התכן של ה
  הייצור.

  
 שאלה .19

מי הספק או המק"ט של הפריט  .לאתר פירוט של "גלילי נירוסטה הניתנים לפירוק" לא ניתן
  או מה הדרישות הכלליות ממנו.
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  תשובה
או שווה ערך (כמפורט במסמכי  קיימים ספקים שונים לפרט זה ובכללם חברת נגב טכנולוגיות

. הוא לא כולל צירים מותקן ראשון מיד לאחר מסוע מכונת השיקוף. מדובר בגליל ההמכרז)
ברים את שולחן המסועים אלא "יושב" על גבי התקן שמאפשר תזוזה שלו מרכזיים המח

  במקרה בו מוכנסת כף יד בינו לבין מסוע מכונת השיקוף.
  

 שאלה .20
   " של חברת נגב טכנולוגיות האם יש מק"ט נדרש?PVC"גלילי 

 
  תשובה

לחברת נגב טכנולוגיות יש מגוון גלילים וכך גם ליצרנים אחרים שמייצרים שווה ערך, כפי 
  שרשום במפרט. 

מ"מ. המאפיינים החשובים ביותר הם הגליל  20הגליל המתוקן במסועים הקיימים קוטרו 
בדק באופן פרטני, יעל הגליל להיות ישר לכל אורכו בין הצירים. נושא זה י –ביחס לאורכו 

שכן הם ייצרו הרבה מאוד רעש בעת  ,יל אחר גליל. גלילים אשר יהיו עם "בטן" לא יתקבלוגל
על המציעים לקחת בחשבון נושא זה אשר יוקפד ע"י הרשות מעבר הגיגית על גבי הגלילים. 

 בעת ביצועו.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 שאלה .21
  מה כמות הגלילים מכל סוג הנדרשת בכל מסוע?

  
  תשובה

כמות הגלילים מכל סוג הנדרשת בכל מסוע היא בהתאם לאורך המסוע, קוטר הגלילים 
במפרט, בשרטוטים ובתשובות המופיעות במסמך הבהרה  שמצויןוהמרווח בין הגלילים כפי 

 .לעיל ולהלן זה
 

 שאלה .22
  המוצע? KANYAבמקום פרופיל    ITEMהאם ניתן להציע שימוש בפרופיל 

  
  תשובה

או שווה ערך. על המציע להציג  KANYAאו  MayTecהמפרט מציין שיש להשתמש בפרופיל 
לכל פרופיל בו הוא מחליט לעשות שימוש במסגרת  (Certificate of compliance)אישור תאימות 

  הצעתו.
צריך להציג את המפרט הטכני של הפרופיל ביחס למפרט הטכני של כאמור אישור התאימות 
 , לרבות:כ"תקן" ועל המציע חובת ההוכחה שהמפרט זהה או טוב יותר צוינו הפרופילים אשר

עובי המתכת, חומרי גמר, תהליכים כימיים אשר עוברת המתכת, חתכי הפרופיל, אמצעי 
  החיבור והקישור וכל מאפיין אחר.
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 שאלה .23
מ"מ כפי שמוגדר  1.5מ"מ ולא ב  0.8קיים בסקופ רק בעובי  ." 2Bגמר  16שימוש בדגם "סקופ 

  בשרטוט. האם ניתן להשתמש בעובי הקיים?
  

  תשובה
) /SCOPE  )http://www.scope.co.ilת מ"מ. הנושא נבדק מול חבר 1.5קיים בעובי של הדגם 

החברה, הרי שאין כל מגבלה במלאי  ים בשלב זהגם אם אין הדגם הנדרש קיה. ואושר על יד
כמו כן,  כל מציע ובהתאם לחישוביו. שיציג בכמות הנדרשת כפי להזמין את הדגם הנדרש

   מול חברות שוות ערך בשוק.  ניתן לבצע תהליך זה
  

 שאלה .24
הנדרש   ISO 9001 2000מאילו גורמים מוסמכים ניתן לקבל את העתק אישור נא הבהרתכם 

לצורך הוכחת עמידת המציעים כבעלי מפעל מוסמך לפי תקן זה וכמפורט בתנאי המקדמי 
  לטופס הזמנת ההצעות? 8.1.2בסעיף 

  
  תשובה

מבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז, יובהר כי לצרוך הוכחת עמידת המציעים בתנאי 
לטופס, יוכלו המציעים להגיש את העתק האישור של היותם  8.1.2המקדמי המפורט בסעיף 

אשר הונפקו להם ע"י גורם המוסמך להנפקת   ISO 9001 2000בעל מפעל מוסמך לפי תקן 
"י כל מציע ייבחן ע"י הרשות בעת בדיקתה את ההצעות האישור כאמור. כל אישור שיוגש ע

   שיוגשו למכרז לרבות בדיקת הרשות את הגופים אשר הנפיקו את האישורים כאמור.
  

  
  
  
  

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז -הבהרה זו כשהיא חתומה על 

  
  
  
  

  בכבוד רב,
  

  אורית צלח
  עורכת התקשרויות בכירה
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  אשר חולק ע"ג תקליטור במפגש המציעים הפניות לקובץ השרטוטים –מפרט טכני  –נספח א' 

כמות מאפיינים כלליים  פריט #
התקנה 

 ב
סעיף רלוונטי
  במפרט

  הפניה לשרטוטים

1 
מסוע כניסה 
 מסלול ארוך

מטר כללי,  6
 4מחולק ליחידות 

 +1  +1 
 1ט 1

 – 15סעיף 
  כללי

 - 15.3סעיף 
  פרטני

. זהה 18-21עמודים 
למסוע ללא משטח 

הכניסה ומשטח 
היציאה, ללא 

המחיצה. כולל עמוד 
  יחידת העיגון – 24

2 
מסוע יציאה 

צד נוסע 
 מסלול קצר

מטר כללי,   4.8
מחולק ליחידות 

2.8  +1  +1 
 1ט 3

 – 15סעיף 
  כללי

 - 15.4סעיף 
  פרטני

. 18-21עמודים 
המסוע ללא משטח 

הכניסה ומשטח 
היציאה, כולל 

המחיצה. כולל עמוד 
  יחידת העיגון – 24

3 
מסוע יציאה 

צד בודק 
 מסלול קצר

מטר כללי,   4.8
מחולק ליחידות 

2.8  +1  +1 
 1ט 3

 – 15סעיף 
  כללי

 - 15.5סעיף 
  פרטני

. 18-21עמודים 
המסוע כולל משטח 

הכניסה ומשטח 
היציאה, כולל 

המחיצות. לא כולל 
יחידת  – 24עמוד 
  העיגון

יח'  2מטר ( 1.2 דלפק בדיקה 4
 1ט 8 עבור כל מסלול 

  -מסוע יציאה ריבוע   15.6סעיף 
משטח יציאה. עמוד 

22  

5 
פרספקס צד 

 נוסע

+  70מטר, גובה  1
 15בהטיה  20קרן 

 מעלות
 1ט 3

מחיצה  – 23עמוד   15.4סעיף 
  כניסה לשיקוף

6 
פרספקס צד 

 בודק

+  50מטר, גובה  1
 15בהטיה  10קרן 

 מעלות
 1ט 15

מחיצות  – 23עמוד   15.5סעיף 
  בין מסועים

שווה שוקיים,  משולש קישור 7
 1ט 3 רוחב מסוע

  -מסוע יציאה ריבוע   15.5סעיף 
משטח כניסה. עמוד 

22  

8 
תעלת פח 

לכבילה 
 ותקשורת

 יח' של 6מטר ( 30
 1ט 30 ('מ 5

אינה מפורטת 
  במפרט

ניתן  21בעמוד 
לראות את החתך 

למיקום העיגון של 
  התעלה למסוע

9 
מסוע כניסה 
 מסלול קצר

מטר כללי,  5
 3מחולק ליחידות 

 +1  +1 
 רמון 3

  כנ"ל  

10 
מסוע יציאה 

צד נוסע 
  מסלול קצר

מטר כללי,   4.8
מחולק ליחידות 

2.8  +1 + 1  
  רמון  3

  כנ"ל  

11
מסוע יציאה 

צד בודק 
 מסלול קצר

מטר כללי,   4.8
מחולק ליחידות 

2.8  +1  +1 
 רמון 3

  כנ"ל  

12
מסוע כניסה 
 מסלול ארוך

מטר כללי,  7
 5מחולק ליחידות 

 +1  +1 
 רמון 3

  כנ"ל  
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כמות מאפיינים כלליים  פריט #
התקנה 

 ב
סעיף רלוונטי
  במפרט

  הפניה לשרטוטים

13
מסוע יציאה 

צד נוסע 
 מסלול ארוך

מטר כללי,  5.8
מחולק ליחידות 

3.8  +1  +1 
 רמון 3

  כנ"ל  

14
מסוע יציאה 

צד בודק 
 מסלול ארוך

מטר כללי,  5.8
מחולק ליחידות 

3.8  +1  +1 
 רמון 3

  כנ"ל  

 דלפק בדיקה15

יח'  2מטר ( 1.2
עבור כל מסלול 

יחי'  3ארוך וקצר, 
 )CTעבור מסלול 

 רמון 15

  כנ"ל  

16
פרספקס צד 

 נוסע

+  70מטר, גובה  1
 15בהטיה  20קרן 

 מעלות
 רמון 6

  כנ"ל  

17
פרספקס צד 

 בודק

+  50מטר, גובה  1
 15בהטיה  10קרן 

 מעלות
 רמון 17

  כנ"ל  

  משולש קישור 18
שווה שוקיים, 

  רוחב מסוע
  רמון  6

  כנ"ל  

19
תעלת פח 

לכבילה 
 ותקשורת

יח' של  6מטר ( 66
 6יח' של  6מ',  5
 ('מ

 רמון 66
  כנ"ל  

20
כניסה לשיקוף 

CT800 1 כניסה לשיקוף    רמון 5 מטרCT  
  13עמוד 
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  19/12/16ליום  מעודכן כתב כמויות לרכש מידי -' בנספח 
  

כמות מאפיינים כלליים פריט #
התקנה
 ב

מחיר יחידה 

  (בש"ח) 

  סה"כ

  (בש"ח)

1 
מסוע כניסה מסלול 

 ארוך
+  4מטר כללי, מחולק ליחידות  6
     1ט 1 1+  1

2 
מסוע יציאה צד 

 נוסע מסלול קצר
מטר כללי, מחולק ליחידות   4.8
     1ט 3 1+  1+  2.8

3 
מסוע יציאה צד 
 בודק מסלול קצר

מטר כללי, מחולק ליחידות   4.8
     1ט 3 1+  1+  2.8

     1ט 8 יח' עבור כל מסלול  2מטר ( 1.2 דלפק בדיקה 4

בהטיה  20+ קרן  70מטר, גובה  1 פרספקס צד נוסע 5
     1ט 3 מעלות 15

בהטיה  10+ קרן  50מטר, גובה  1 פרספקס צד בודק 6
     1ט 15 מעלות 15

     1ט 3 שווה שוקיים, רוחב מסוע משולש קישור 7

8 
תעלת פח לכבילה 

     1ט 30 ')מ 5 יח' של 6מטר (  30 ותקשורת

9 
מסוע כניסה מסלול 

 קצר
+  3מטר כללי, מחולק ליחידות  5
רמון 3 1+  1

    

10 
מסוע יציאה צד 

 נוסע מסלול קצר
מטר כללי, מחולק ליחידות   4.8
רמון 3 1+  1+  2.8

    

11 
מסוע יציאה צד 
 בודק מסלול קצר

מטר כללי, מחולק ליחידות   4.8
רמון 3 1+  1+  2.8

    

12 
מסוע כניסה מסלול 

 ארוך
+  5מטר כללי, מחולק ליחידות  7
רמון 3 1+  1

    

13 
מסוע יציאה צד 
 נוסע מסלול ארוך

מחולק ליחידות מטר כללי,  5.8
רמון 3 1+  1+  3.8

    

14 
מסוע יציאה צד 
 בודק מסלול ארוך

מטר כללי, מחולק ליחידות  5.8
רמון 3 1+  1+  3.8

    

 דלפק בדיקה 15
יח' עבור כל מסלול  2מטר ( 1.2

יחי' עבור מסלול  3ארוך וקצר, 
CT( 

רמון 15
    

בהטיה  20+ קרן  70מטר, גובה  1 פרספקס צד נוסע 16
רמון 6 מעלות 15

    

בהטיה  10+ קרן  50מטר, גובה  1 פרספקס צד בודק 17
רמון 17 מעלות 15

    

    רמון 6 שווה שוקיים, רוחב מסוע משולש קישור 18

19 
תעלת פח לכבילה 

 ותקשורת
יח' של  6מ',  5יח' של  6מטר (  66

  )'מ 6
רמון 66

    

20 
כניסה לשיקוף 

CT800 
רמון 5 מטר 1

    

  ________ ₪  סה"כ הצעת המציע: 
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