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 לכבוד
___________________________      

 ___________ :באמצעות פקס
 

            
למתן הרשאה  20/10/120/12/6122/מכרז פומבי מס' סיור ומפגש מציעים למשלמי דמי השתתפות בסיכום 

ק למטוסים בשדות ולמתן שירותי תדלו בשדה התעופה על שם רמוןדלק סילוני למטוסים לתפעול חוות מכלי 
 התעופה הפנים הארציים

 7מס'  הבהרה

 

 משתתפים

 

 :  רשות שדות התעופה 

 ג פיתוח עסקי"רא -רפאליגדי 

 אחזקת דיזל גנרטוריםרמ"ח  -שמשון ראובן

 אחראי מערכות דס"ל - אבי שער

 ת רמון"ראש תחום מנהלת מעבר ש -חובראבי 

 ת רמון"מנהלת הקמה ש -נתנזוןרוני 

 משלמי דמי ההשתתפות במכרז

 

 עיקרי המפגש וסיור .0

. הסיור אינו חובה ולא מהווה תנאי להשתתפות רמוןבש"ת סיור  6.01.02-ביעים התקיים מצהממי לבקשת 

 . במקום השירות המיועד ת רמון ו"בשסיור  רךבמכרז. נע

 

 :במכרז כדלקמןבסיור לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים מענה להלן  .7

מים  ים למקורות תספק הידרנטים לכיבוי אש המחוברשמבוקש להבהיר כי בחווה הזמנית הר:  שאלה   .7.0

 תן זרם בספיקה הנדרשת ע"י רשות הכבאות.ישי

 הרשות תספק  מקור מים להידרנטים.  התקנת ההדרנטים הינה באחריות המפעיל.כמבוקש, : תשובה

 מבוקש להבהיר כי הרשות תספק חיבור תלת פאזי וגיבוי של גנרטור בחווה הזמנית.  שאלה:   .7.7

 לת פאזי מגובה גנרטור.הרשות תספק חשמל תכמבוקש,  תשובה: 



 

 

  

 מבוקש להבהיר כי הרשות תקים גדר סביב החווה הזמנית, בתיאום עם המפעיל. שאלה:  .7.2

 כמבוקש, הרשות תקים גדר סביב החווה. תשובה: 

 משאבות בנזין תעופתי בחווה הקבועה. 7מבוקש להבהיר כי הרשות תספק שאלה:   .7.2

 משאבות בנזין בחווה הקבועה. 7הרשות תספק תשובה: 

 0,011-משטח שלא יפחת מ -מ"ר ל 281-: מבוקש שהרשות תגדיל את משטח הבטון בחווה הזמנית משאלה    .7.2

 מכליות. 8 -(, כדי לאפשר חנייה של כ71X 22מ"ר )

, המפעיל צורך במקום נוסף לחנייה ויהיה  . במידה X21 06 הרשות תספק משטח בטון בגודל  :תשובה 

 ל חשבונו.יוכל להכשיר שטח נוסף על ידו וע

 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז 

 בעת הגשת ההצעה

 

       

 

 בכבוד רב,      

 אורלי פרץ שטראוס

 מנהלת מסחרית 

 

 

 

 

 

 העתקים

 סמנכ"ל מסחר ופיתוח עסקי - יורם שפירא

 רא"ג פיתוח עסקי - גדי רפאלי

 עורכת דין בכירה -ת סתיו עו"ד ענ

 אחראי תקבולים מסחריים -איציק דהן

 מנהל התחום המסחרי מסופי גבול ושתפ"א -אורון רונן 

 הקמהמנהלת מנהל פרוייקטים,   -רוני נתנזון
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