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20.7.2016 

  לכבוד:
  ההשתתפות דמי משלמי
    החברה"ל מנכ לידי

          באמצעות פקס
  .ג.נ.,א
  

 במסוף אנרגיה סופגת גדר והקמת לאספקת 2016/074/0002/00' מס פומבי מכרז :הנדון
  התעופה שדות רשות עבור טאבה

הבהרות , ניםעדכו, 22.6.2016מיום  ההשתתפות דמי משלמיפרוטוקול מפגש  - 3מספר  הבהרה תהודע
  שאלות על ומענה

   :משתתפים

, אגף קניין – קופר זיו מר, מהנדס – פרחי יוסי מר "):הרשות(להלן: " נציגי רשות שדות התעופה
  לוגיסטיקה. 

דמי  משלמי 4דמי ההשתתפות הגיעו נציגיהם של  משלמי: למפגש ההשתתפות דמי משלמינציגי 
 ללוגיסטיקה שהדמי ההשתתפות נרשמו והם שמורים באגף  ומשלמי. שמות ופרטי הנציגים השתתפותה
  רשות. ה

  :ההשתתפות דמי למשלמי שניתנווהבהרות  דגשים להלן .1

כמפורט  הכל, ומהותן הנדרשות לעבודות וכן, המכרז ותנאי מהות לגבי סקירה ניתנה .1.1
 בהרחבה במסמכי המכרז.

  הוצגו מסמכי המכרז והאופן בו על המציעים להגיש הצעתם. .1.2

) עותקים, כאשר עותק אחד של כל אחד מהמסמכים 2( בשני להיערך ההצעה, כי על הודגש .1.3
, יסומן על ידי המציע ")ההזמנה טופס(להלן: " ההצעות הזמנת לטופס 6המפורטים בסעיף 

ף השני יסומן על ידי המציע כ"העתק". כל המסמכים שיצורפו כ"מקור", והעותק הנוס
 כהעתק, יאומתו על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור". 

 ולכתוב ,להצעה לצרף שיש מסמכיםקשר לב יתרה הקפדה להקפיד המציעים על כי הודגש .1.4
מסמכי ההצעה  אתכמו כן,  .מתייחס הואבטופס ההזמנה  סעיף לאיזה מסמך כל בראש

 להגיש ישולרבות כל ההודעות וההבהרות שנמסרו במהלך המכרז),  המכרז מסמכי(לרבות 
 .למשתתפים נמסר אשר בקובץ הקבוע מספורם פי על עוקב באופן וסדורים כרוכים כשהם

, מקוריים כשהם, הזמנהה לטופס 6 בסעיף המפורטים הנדרשים התצהירים את יש להגיש .1.5
 .1971- "אתשל], חדש[נוסח  הראיות פקודת פי על וחתומים ערוכים

על הערבות . ההזמנהלטופס  6.7על פי המפורט בסעיף  ההצעה לקיוםיש להגיש את הערבות  .1.6
, 29.12.2016בתוקף עד ליום ו ההזמנה לטופס' ונספח  בנוסח₪,  100,000סך של  עללהיות 

 הוא היום האחרון לתוקף ההצעה למכרז.

 תב"ג. הוצגה מפת הרשות ומיקום תיבת המכרזים בנ .1.7

' לחוזה) והצורך בבדיקתו מול חברת הביטוח בטרם תוגש ינספח הביטוח (נספח  נושא הודגש .1.8
 הגשתההצעה. הובהר, כי שאלות, ככל שישנן בקשר אליו, יש להגיש בתוך המועד הקבוע ל

 במכרז.  הבהרהשאלות 

. הצעות אשר יגיעו לתיבת 10:00 השעה עד 4.8.2016האחרון להגשת הצעות הינו יום  המועד .1.9
, לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת לעילהנקובים  והשעה המועדהמכרזים לאחר 

 .1993-(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג20תקנה 

 העבודות של כללי תיאור נתן, ליברמן שלמה 'אינג, )גאש חברת -(מטעם הרשות  המתכנן נציג .1.10
, ETAG 027 והנחיות לדרישות תתאים הגדר שמערכת הודגשהנדרשות במסגרת המכרז. 

 מפרטה של 56 בפרק שמופיע כפי הכול, לפחות 500KJ של אנרגיה ספיגת בעלת ותהיה
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 תחזוקה לביצוע הדרישות את הקבלנים לב לתשומת הביאמר ליברמן  כן כמו. המיוחד
  .הכמויות כתב ושל המיוחד המפרט של 61 בפרק כמפורט

 :פרחי יוסי מר, היזם של נוספות הבהרות להלן .2

 עזישל ד"ר סי) ד(סקר גיאוהנ"ח הגיאולוגי הדו(א)  אתהקבלן לקחת בחשבון בתכנון הגדר  על .2.1
 "ב מטעמםהמצ ההבהרה מכתבאת (ב)  וכןלחוזה,  כנספח המופיעזלצמן  ובועז זלצמן

  .שבהמשך 3.5סעיף קר לשאלה ביהמתייחס בע

וישי דוד), הינו  דודע"י דוד  וחתוםלמסמכי המכרז  ףצורהרשות ( מטעם"ח יועץ הקרקע דו .2.2
לאינפורמציה בלבד. הקבלן יבסס את תכנון היסודות על בסיס המלצות של יועץ הקרקע 

  .מטעם הקבלן בלבד

מנהל  –תתבצע באזור של שמורת טבע. למסמכי המכרז מצורף מכתבו של אסף הברי  העבודה .2.3
 במכתב כאמור והסביבה הטבע על שמירה תוך עבודתו את לבצע הקבלן על"ג. רטמרחב אילת 

 "ג.רטבדרישות  עמידה"ג ורטהקפדה על הנחיות מפקח מטעם  תוךהנ"ל, 

, מטעמו "בטיחותעל הממונה ""י הקבלן להציג תכנית בטיחות לאתר ולעבודתו שהוכנה ע על .2.4
  "ע.צהעם קבלת 

ירות מול הגופים הקבלן לקבל היתר חפירה מעיריית אילת ולתאם את החפ באחריות .2.5
 .ו'כוכדוגמת בזק, עין נטפים, חב' חשמל ו/או הנדרשים  הסטטוריים

, הדורשת הצבת הקבלן לעבוד מבלי לפגוע בתנועת כלי הרכב. בכל מקרה של עבודה על .2.6
על הקבלן לערוך הסדרי תנועה וקבלת אישורים מהגופים  ,הכביש הקייםציוד/אנשים על 

 המוסמכים. 

שולם לקבלן תוספת כל שהיא ועליו להכליל תלא לעיל  2.6עד  2.3סעיפים בכל הרשום  בעבור .2.7
 .שבהצעתו הכספיתבכתב הכמויות שינקוב  הוצאות אלו במחירי היחידה

מבוטל. מצ"ב כתב כמויות  המכרז במסגרת פורסםהכמויות ש כתבמבקשת לעדכן כי  הרשות .2.8
 זה עדכני כמויות בכת למלא יש. המבוטלהכמויות  כתב את מחליף אשר ועדכניחדש 

כהצעתו הכספית של כל מציע. מובהר כי הרשות תהיה  המכרז מסמכי כל עם יחד ולהעבירו
 שאינו העדכני.  הכמויות כתבאת  הכספיתרשאית לפסול מציע שיגיש במסגרת הצעתו 

 2בנספחי החוזה נפלה טעות סופר ויש לתקן את האמור בסעיף מבקשת לעדכן כי  הרשות .2.9
", יבואו הכללי המפרט 2- מסמך גנספחי החוזה, באופן שבמקום המילים: "למסמך  7לעמ' 

 ".המיוחד המפרט 2-מסמך גהמילים: "

  :ותשובות שאלות .3

 נשאלו אשר לשאלות רשותה התייחסות תפורט להלןלטופס ההזמנה,  24.1להוראות סעיף  בהתאם
, המכרז למסמכי נוספים ותיקונים הבהרות וכן, המכרז מסמכי עם בקשר מהמשתתפים מי ידי על

  :כדלקמן

  :שאלה .3.1

הכללית  הפרוגרמהלדעת האם  נבקש, ההזמנה בטופס 9.3 בסעיף 9' בעמהכתוב  לעניין
לא תוצג כבר עתה  מדוע –נכתבה  כן אםשתספק הרשות למציע הזוכה, כבר נכתבה? 

ים משפיעות על העלות ומכאן שגם על המחיר אותו אמור בפרוגרמהלמציעים, שכן הדרישות 
 בהתאם להיכתב אמורה היא האםלדעת  נבקש –לא נכתבה  אםלהציע במכרז. המציעים 

  הגדר שתזכה במכרז.  לסוג

   :תשובה

המיוחד. לא ימסר כל פרוגרמה לקבלן הזוכה מעבר  המפרט של להנחיות הכוונה פרוגרמה
  .לרשום במפרט המיוחד

  :שאלה .3.2

 האנרגיה סופגת הגדר האם הבהרה נבקשהכללי,  במפרט 00.03בסעיף  11' בעמהכתוב  לעניין
  ?למכרז המצורפות בתכניות למסומן בהתאם או, הקבלן לתכנון בהתאם להתבצע אמורה
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   :תשובה

אמור והרשות מפנה גם ל, המיוחד המפרט חיותנלה בהתאם הקבלן ידי על יעשה התכנון
 .בהבהרה זו להלן 3.5סעיף תשובתה לשאלה שבבפסקה הראשונה של 

  :שאלה .3.3

 וכןהכללי,  במפרט) 5סעיף קטן  00.06בסעיף  12המוזכרות בעמ'  התרעההמערכות  לעניין
 לשאלות הבאות: הבהרות לקבל בקשנגבי התכניות המצורפות,  על מצוינות אשר

 אחר למישהו או, המסוף בהנהלת למישהו, לציבור? להתריע מיועדות הן למי? 
 או עמוד שבירת על, התארכותה על, הגדר פריצת על? להתריע אמורות הן מה על 

 ?הגדר לעבר סלעים תנועת על, מטה נטייתו או מעיכתו
 התכניות גבי על הנזכרים" התרעה"חיישני  אותם מהם? 

   :תשובה

כלל, וזאת על אף כל  התרעה מערכתתכנון ו/או ביצוע  נדרש לאכי  עדכןל מבקשת הרשות
  האמור אחרת במסמכי המכרז.

 :שאלה .3.4

שלב (א';ב';ג') נזכרת המילה  בכל, הכללי במפרט' ה בסעיף 14-15' בעמהכתוב  לעניין
? האם כספי באומדן מדובר האם –הבהרה בדבר מהותו של אומדן זה  נבקש"אומדן". 

  ן זה?התשלום לקבלן ייעשה לפי אומד

   :תשובה

 יש, לכך. בהתאם אומדן כלבמסגרת ההתקשרות עם המציע הזוכה וביצוע העבודות  אין
 הצעתו לפי יעשה לקבלן התשלום. זה בסעיף שמופיע מקום בכל אומדן המילה את למחוק
מובהר שהרשות עורכת אומדן, אך זה נעשה לצורכי המכרז וההצעות  .בלבד הכמויות בכתב

 הכספיות של המציעים והוא לא ישמש לצורך ביצוע ההתקשרות עם המציע הזוכה.

 :שאלה .3.5

 מלאה באחריות יישא"הקבלן  כי אמר, נהכללי במפרט' ו בסעיף 15' עמ בהמשךהכתוב  לעניין
 הקבלן שתכנון בשעה יקרה מהלדעת  נבקש". הגדר ליציבות זה ובכלל, התכנון לטיב ובלעדית
 גובה, אחרת אנרגיה ברמת גדר תידרש(כגון  למכרז שצורפו לתכניות מקצועית בסתירה יעמוד
 הקבלן האם? למכרז המצורפות התוכניות או הקבלן תכנית –)? מה גובר אחר מיקום, אחר
 ?המצורפות לתכניות ביחס המערכת את המייקר שינוי על תשלום יקבל

 חברת אולוגיג כי הדר קבוצת אנשי י"ע נאמר המציעים במפגשכדי להמחיש את האמור, 
 לתנאי מספיק אינו KJ 500 של באנרגיה שמחסום דעתו את חיווה, באתר שביקר גאוברוג
 .ROCKFALL בתכנת זה לאתר הרצות מספר כבר ערכנו וכי האתר

 :תשובה

 מתאים תכנון יבצע התכנון במסגרת והקבלן, אליותמינימ הינן במפרט המופיעות הדרישות
. הקבלן לא יקבל כל במכרז מהדרישות יפחתו שלא ובלבד, הדרישות בכל שיעמוד ומקיף

  תשלום נוסף עבור שינוי המייקר את המערכת ביחס לתכניות המצורפות.

עיף מ'). ראה ס 20בדו"ח כתוב במפורש שיש סיכוי לדרדרת גם מהחלק העליון של המצוק (
לצורך תכנון מוצע יש להביא בחשבון ש כתוב בו, למכרז שצורף הגיאולוגי"ח הדו של 6.8
. גיאולוגשל  הבהרה מכתבומ' (ראה תמונה מצורפת  20מ"ק מגובה  1דרדרות גוש בנפח יה

 קורה זה כלל ך. בדרלהתנקות) עד creepהגושים גולשים לאט על המדרון ( יצויין גם כי
  בצמוד ולאחר אירוע גשם.
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 :שאלה .3.6

הבהרה מהי פרוגרמה ומהן הנחיות התכנון.  נבקש, במפרט ב 00.13 בסעיף הכתוב לעניין
 השנ 50, השנ 25 – הגדר לכשל המותרת(ההסתברות)  החזרה לתקופת התכן מהו לדעת נבקש

 או תקופה חזרה אחרת.

 :תשובה

לעיל. התכנון של הקבלן  3.1המיוחד(ראה גם סעיף  הכוונה להנחיות של המפרט פרוגרמה
. לחישוב זה אין מ' 20מ"ק מגובה  1יתבסס על האמור בדוח הגאולוגי נפילה של גוש בנפח 

גם לאמור בפסקה הראשונה של תשובתה לשאלה מפנה  תהרשוצורך בהגדרת תקופת חזרה. 
  .בהבהרה זו להלן 3.5סעיף שב

 :שאלה .3.7

) במפרט הכללי, חומרים' (החלפת ד ובסעיף) ערך שווה' (חומר ג בסעיף 27' בעמ הכתוב לעניין
(לרשת הגנה מפני דרדרת אבנים  מפרטו) האנרגיה סופגת(לגדר  תכניות להכללתלב  ובשים
ואינם תואמים למערכות  מקפרילמערכות של חב'  התואמיםהמכרז,  במסמכי) 38-40' בעמ
 :הבאות לשאלות הבהרות לקבל נבקש, נוישווייץ המשווקות על יד גאוברוגחב' 

 אם השתרבבו בטעות למסמכי המכרז מקפרימערכות ל אותם נתונים התואמים האם .
  ?כן, האם הרשות חוזרת בה מדרישות אלו

 כדוגמא רקהוכנסו למסמכי המכרז  מקפרימערכות ל נתונים התואמים אותם האם 
 ?לתכנית ולמפרט הנדרשים מצוות התכנון של הקבלן

 הוכנסו למסמכי המכרז כתכנית  מקפרימערכות ל אותם נתונים התואמים האם
כבר מאושרות כמופיע בדפי המכרז, ואילו מציע  מקפריהמזמין, כך שמערכות 

יהיה חייב לעבור הליך של הצעת חומר שווה  ממקפרישונה  תמערכהמעוניין להציע 
 ?27ד' בעמ' -ערך או הליך של החלפת חומרים כמפורט בסעיפים ג' ו

 :תשובה

ובוודאי שאין כל עדיפות ליצרן זה או אחר. , מקפריבלעדי למערכות  לאפיוןכוונה  תהיהי לא
 שהקבלן המיוחד מפרטב האמור/ תכונות וכיו"ב כל כניות ט דרישותפונקציות /  הןהדרישות 

  .בהם לעמוד חייב

 :שאלה .3.8

הבהרה לגבי משמעותו של אומדן  נבקש, הכללי במפרט 00.49בסעיף  29הכתוב בעמ'  לעניין
או לפי המחיר שממולא בכתב הכמויות  האומדן לפי לקבלן ישולם האםהביצוע של הקבלן: 

 המוגש במכרז?
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 :תשובה

   לעיל. 3.4  לשאלה לתשובתה זה נייןבעמפנה  הרשות

 :שאלה .3.9

האם גדר ברמת אנרגיה  לדעת נבקשבמפרט הכללי,  00.50 בסעיף 30' בעמהכתוב  לעניין
מ', ככל שתתוכנן ע"י הקבלן ותאושר ע"י המזמין,  3 -ובגובה שונה מ Kj 500 - השונה מ

 לפי לקבלןינן מופיעות בסעיפי כתב הכמויות", כך שישולם תיחשב ל"מחירי עבודות שא
  "דקל"? מחירון

 :תשובה

 שבהצעתו הכמויות בכתבהקבלן  שנקברק לפי מחירי היחידה  בוצעבגין הגדר י התשלום
 .הכספית

 :שאלה .3.10

כיצד ישולם עבור מ"ר  לדעת נבקש, הכללי במפרט' ב 01.03בסעיף  33' בעמהכתוב  לעניין
 או? זה בעניין סעיף יתווסףו הכמויות מכתב זה בעניין סעיף נשמט האםעבודות חישוף. 

 ?קודם שנזכרו הקבלן אומדן מחירי במסגרת ישולמו החישוף שעבודות

 :תשובה

תמורה  תינתן לא, המיוחד מפרטה של 01.03בסעיף  לאמור בניגודמבקשת להבהיר כי  הרשות
 החישוף עבודותהחישוף. הקבלן יכלול את הוצאותיו בגין  עבודותנפרדת ו/או נוספת בגין 

לגבי החלק בשאלה המתייחס לאומדן, הרשות מפנה  .הכמויות בכתב אחרים סעיפים בתוך
 .לעיל 3.4  לשאלה לתשובתה

 :שאלה .3.11

 RFN רשת גם מאושרת האם לדעת נבקש, המיוחד במפרט 52 בפרק 38-40' בעמ הכתוב לעניין
 במכרז, מקפרי של הרשת לצד אופיינה זו שרשת יצוין? ידינו על המשווקת TechFab מתוצרת

 מבלי גם, ואושרה בפועל שם יושמה, שמש בית במסילת האנרגיה סופגת לגדר הרכבת של
: לענייננו( שיטה של אישורה, לכל כידוע, שכן. BBA- ה כגון ממכון שיטה אישור בהצגת צורך
 מתיל כפולה בשזירה השזורות ברשתות חיפוי באמצעות אבנים דרדרת מפני להגנה שיטה
 למוצר תכונות תואם מוצר כל לגבי תקפה') למ KN 47 של ובחוזק מ"מ 2.7 בעובי פלדה
 והתעלמה) ר"מ'/ג 245( בעובי התמקדה הגלוון דרישת גם שם. השיטה לאישור שנבדק
 .מקפרי' חב בבעלות מסחרי כשם הרשומה Galmac משיטת

 :תשובה

, והרשות חוזרת על האמור תאושר –במלואן  המיוחד רשת שתעמוד בדרישות המפרט כל
 הןהדרישות לעיל, לפיו אין כל עדיפות ליצרן זה או אחר.  3.7 בתשובתה לשאלה שבסעיף 

 לעמוד חייב שהקבלןהמיוחד מפרט ב / תכונות וכיו"ב כל האמורכניות ט דרישותפונקציות / 
בנוסף, ולמען הסר ספק אין הרשות מוסרת בשלב זה של שאלות הבהרה אישור למוצר  .בהם

  כלשהו של יצרן כלשהו.

 :שאלה .3.12

של מערכות מחסומי (גדרות)  היסודבמפרט המיוחד,  56.3.3 בסעיף 41' בעמהכתוב  לעניין
ת , כן נחשב כחלק ממערכינושווייץ המשווקים על יד גאוברוגמפולות הסלעים מתוצרת חב' 

, שהיסודות של מערכת המחסומים בפרויקט מסילת בית שמש נעשו יצויןהמחסום (הגדר). 
 מתבקשים הינכםואושרו ע"י המזמין.  גאוברוגבהתאם למאופיין במדריך ההתקנה של חברת 

בשלמותן, לרבות יסודותיהן ולפטור אותן  גאוברוגחב'  מערכותלאפשר את קבלתן של 
 .מאי ליסודות בנפרד משאר המערכתמהדרישה לבצע סקר ותכנון עצ

 :תשובה

 היתר בין נדרש. 940"י לת בהתאמה המיוחד במפרט כמפורט היסודות את יתכנן הקבלן
, ולמען הסר ספק לא "ח המלצות ביסוס חתום מיועץ קרקעודובדיקות קרקע ולקבל  ךולער

בחשבון את  חייק . התכנוןידי מי מהמציעים- יחול שינוי בדרישה זו ביחס לאף מוצר שיוצע על
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 והכחשליפה  כחגזירה,  כח( ETAGהנדרשים בהתאם לתוצאות הניסוי שבמסגר  כוחותה
בנוסף,  .המשולב ביניהם) וכפי שהוגדרו ע"י יצרן הגדר ובהתאם למפרט היצרן ולהנחיותיו

ולמען הסר ספק, אין הרשות מוסרת בשלב זה של שאלות הבהרה אישור למוצר כלשהו של 
  יצרן כלשהו.

 :שאלה .3.13

 :הבאות לשאלות הבהרות לקבל נבקשבמפרט המיוחד,  56.10 בסעיף 44' בעמהכתוב  לעניין

 גדר טיפוסי מספר מאופיינים האם"? 1 טיפוס"גדר  שלהכוונה  מה? 
 הנזכרת הגדר חוסן קטגוריית לעניין B  חוסן: יכולתה של הגדר להיות אפקטיבית גם)

 בגובה נמדד הגדר חוסן. אליתלאחר פגיעה בה ע"י סלע באנרגיה הנומינלית המקסימ
לציין כי  נבקש): הפגיעה לפני הגדר לגובה) %- (ב ביחס הפגיעה לאחר הנותר הגדר

ת , מתאפיינים ברמינווהמשווקים על יד גאוברוגהמחסומים (גדרות) מתוצרת חב' 
 אולם(הגבוהה ביותר).  Aולפיכך מסווגים כולם בקטגוריית חוסן  85% -חוסן של כ

בלבד המציינת רמת חוסן נמוכה יותר הנעה בין  Bבסעיף זה במכרז נדרשת קטגוריה 
מתבקשים לאפשר למציעים להציע גם מערכות  יהיה הינכםעל כן,  .30%לבין  50%

 .Aברמת חוסן מקטגורית 
 הגדר של החוסן רמת את גם, המחיר לצד, בבחירתו ישקלל המזמין האם לדעת נבקש 

 .המוצעת

 :התשוב

  . 1 מטיפוס גדררק  שי

אבל המיוחד מהנדרש במפרט  האיכותית יותר Aברמת חוסן  גדר, ניתן יהיה להציע זאת עם
גם לאמור בפסקה הראשונה של מפנה לעניין זה הרשות לא תשולם כל תוספת עבורה. 

  .בהבהרה זו להלן 3.5סעיף תשובתה לשאלה שב

בנוסף, ולמען הסר ספק, אין הרשות מוסרת בשלב זה של שאלות הבהרה אישור למוצר 
  כלשהו של יצרן כלשהו 

 :שאלה .3.14

נעשה תכנון על בסיס הנחה של גדר  כי, המיוחד במפרט 56.13 סעיףב בהמשך הכתו לעניין
 המאפשרת גדר תתאפשר לא וכי' מ 3-מ יותר פגיעה בעת) קדימה(נמתחת  מתעברת שאינה
לציין, והדבר ידוע אף למתכנן הגדר,  נבקש – הגדר מציר' מ 3 של לתחום מעבר מתיחה

 3- בעת פגיעה באנרגיה מכסימלית יותר מ מתעבריםמסוג זה  גאוברוגשמחסומי (גדרות) חב' 
 ETAGלהסיר הגבלת התעברות זו, שאינה נכללת בדרישות  נבקש, לפיכךמ').  5 -מ' (כ

 באורך ההתעברותמיקומים בהם  ובאותם הצורך במידת. גאוברוגוהמדירה את מוצרי חב' 
לאפשר למציעים לתכנן תוואי בו ההתעברות של המחסומים  מבוקש, אפשרית אינה"ל הנ

 .ם לא תפגע בציבוריהידעל המוצעים

 :תשובה

נתונים שניתנו היעשה על פי י. התכנון המכרזבתנאי  ההעיבור המופיע מגבלתשינוי  יאושר לא
 שבמסמכי מפרטמצורף לש, זלצמןבועז  זלצמןד"ר עזי  של יהגיאולוג"ח דול ובהתאם במכרז

  מטעמם, המצ"ב. 4.07.16מתאריך  בהרהההבתוספת מכתב ו ,זמכרה

 :שאלה .3.15

הסבר לפשר המילה  בקשנ, המיוחד במפרט 61.03.01בסעיף  47הכתוב בעמ'  לעניין
   ."פרורטה"

 :תשובה

', מ 20 של גדר קטע ניזוק אם כלומר, /יחסיתפרופורציונליתעניינה חלוקה  "ורטהרפ" המילה
 .אחד מטר שלממחיר  20ישולם פי 

 :שאלה .3.16

 החישוב שתוצאות מקום"בכל לפיו , המיוחד במפרט 1.2.6בסעיף  52' בעמהכתוב  לעניין
מהמינימום, יתוכנן ויבוצע הגדר לפי  יםגבוה הנדרשת האנרגיה רמת או הגדר שגובה יוכיחו



  

7 

  

 בכתב לגדר הנקוב למחיר תוספת תשולם כזה במקרה האם דעתל נבקשתוצאות החישוב", 
 ?חישוב בסיס איזה לפי, כן אם? הכמויות

 :תשובה

ללא תלות בגובה  ,הכמויות בכתבידי הקבלן - עליעשה רק בהתאם למחיר הנקוב  התשלום
 3.5סעיף הרשות מפנה גם לאמור בפסקה הראשונה של תשובתה לשאלה שב .הגדר בפועל

  .בהבהרה זו להלן

 :השאל .3.17

האם "החישובים  דעתנבקש ל ,במפרט סעיף קטן ב' 0018בסעיף  17התייחס לכתוב בעמוד ב
המפורטים המוכיחים שהגדר מסוגלת לעצור את האבנים המדרדרות" מתייחסים רק לאבנים 

סעיף  21מטר, בהתאם לכתוב בעמוד  20מ"ק והמדרדרות רק מגובה של עד  1בגודל של עד 
 לאבניםהם מתייחסים  שמאעזי זלצמן בועז זלצמן, או  רד" של יאולוגילדו"ח הג 6.8

 ואם כך נא פרטו מהן הדרישות. יםאחר/גבהים בגדלים
 :תשובה

 מפרטמצורף לש זלצמןבועז  זלצמןד"ר עזי  של יאולוגיבהתאם לדו"ח הג ויעש יםהחישוב
  "ב.צמטעמם המ 4.07.16 מתאריךבהרה הה כתבמ ובתוספת, מכרזה שבמסמכי

 :שאלה .3.18

בהקדם מכתב המופנה למחלקת ההנדסה בעיריית אילת  הינכם מתבקשים להמציא לנו
  בנוסח הבא:

  הרחקה מהמדרכה –הנדון: גדרות סופגות אנרגיה בכניסה למסוף טאבה 

אנו מתכבדים לפנות אליכם בהמשך לפנייתנו אליכם מיום _________ בה 
צרפנו לאישורכם תוואי מוצע לגדרות סופגות אנרגיה במדרון שלאורך הכניסה 

  טאבה.למסוף 

תכן ונעדיף למקם אותן בתזוזה של כשני מטרים מהמדרכה ינתברר לנו כי י תכע
לכיוון מעלה המדרון. אנו סבורים כי למיקום זה יש יתרונות גם בהיבט הבטיחות 

  וגם בהיבטי הנוף, ומבקשים את אישורכם לשינוי קטן זה.

 :תשובה

  לא תספק מכתב שכזה. הרשות

  

  

  

  
  ורד אגוזין, קניינית
  אגף לוגיסטיקה

  בישראלרשות שדות התעופה 

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
 ו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרזייד - על  םא חתווכשה הז מסמך
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