
 

 

 

 
 2017 ברצמד 05

 :לכבוד
 המשתתפים במכרז

  החברה"ל מנכ לידי
 דוא"לבאמצעות     

 
 א.ג.נ.,

 1להקמת מתחם הסעדה בחזית טרמינל חוזה בלהתקשרות  004250/0/076201/ מס' מכרז פומביהנדון : 
 רשות שדות התעופהבנתב"ג, עבור 

   מענה על שאלות -   8מספר הבהרה  תהודע

 שאלות ותשובות: .1
לטופס הזמנת ההצעות נשוא המכרז שבנדון, תשיב רשות שדות התעופה  25בהתאם להוראות סעיף 

 )להלן: "הרשות"( לשאלות מי מהמשתתפים במכרז, כדלקמן:
 

מבוקשים פרטים נוספים של עמוד התאורה מעבר  –לכתב הכמויות  08.04.0050סעיף  שאלה: .1.1
 לדגם גוף התאורה.

מהדגם המצוין בסעיף.  אורהמ' הכולל גוף ת 4בגובה עמוד תאורה כאמור בסעיף נדרש  תשובה:
למוצר המבוקש  ניתנת האפשרות להציע מוצר שווה ערך למציעים  כאמור במפרט, ,מו כןכ

 הרשות בעת ביצוע. הגורם המוסמך מטעם בכפוף לאישור בתיאור הסעיף,
 

לכתב הכמויות, והאם  12.01.0020לסעיף  12.01.0010דל בין סעיף נא הבהרתכם מהו ההב שאלה: .1.2
 שני הסעיפים יבוצעו?

מבוקשות זכוכיות  12.01.0020מבוקשות זכוכיות מכופפות, בסעיף  12.01.0010בסעיף  תשובה:
 ישרות. שני הסעיפים יבוצעו.

 
 האם הבטון צריך להיות מחולק באמצעות הליקופטר. –לכתב הכמויות  40.01.0020סעיף  שאלה: .1.1

 כן, בהתאם למפורט במפרט המיוחד.תשובה: 
 

בתיאור הסעיף מבוקש ריצוף משני סוגים ביח' מידה של מטר. נא  – 40.01.0090סעיף  שאלה: .1.4
 הבהרתכם.

 יאור בסעיף זה יעודכן כדלקמן:הרשות תעדכן את המציעים כי עקב טעות סופר, הת תשובה:
 

, כדוגמת מק"ט "אבני גן לתיחום והפרדה בין שטח הגינון והמדרכה המרוצפת באבן משתלבת

 של אקרשטיין".  2600

יח' של אבני הגן הדרושות,  161כי כמות זו כוללת  מטר, יצויין 55הכמות המבוקשת בסעיף הינה 

תיאור זה יבוא במקומו של התיאור בסעיף האמור ולפי כמות זו יש לבצע את התמחור.  יודגש כי 

 בכתב הכמויות ויש לבצע את התמחור לפיו. הכמות ויח' המידה יוותרו ללא שינוי.

 פירה מוגדר הסעיף?עד איזה עומק ח –לכתב הכמויות  57.04.0010: סעיף שאלה .1.5
 מטר. 2עומק חפירה עד  תשובה:

 
לסים + של מי התהום הינו גובה אבסולוטי המתייחס למפ22בדו"ח הקרקע, האם מפלס  שאלה: .1.6

 וכיו"ב(? 40.41, 40.68) 07בתכנית הריסה 
  .הרום הינו רום אבסולוטיכן,  תשובה:

 
 מהו הגובה האבסולוטי של הרצפה המתוכננת? שאלה: .1.7

 +.40.50הגובה האבסולוטי של הרצפה המתוכננת הינו  תשובה:
 

: מבוקש מפתח לסימונים השונים )סוג ריצוף, אלמנטי אקרשטיין וכיו"ב( בתכנית פיתוח שאלה .1.8
 . כמו כן, מבוקשים המפלסים של הפיתוח וחתכים של הפיתוח.04



 

 

 

למציעים ע"ג בחוברת התוכניות אשר חולקה  110מקרא לפרטי הפיתוח מופיע בגיליון  תשובה:
CD   21.08.2017במסגרת מפגש המציעים מיום. 

 
מהו אופן החיבור בין שני יוניסטרטים הניצבים זה  –בכתב הכמויות  79.02.0010סעיף  שאלה: .1.9

 לזה?
אופן החיבור יוצע ע"י המציעים, בכפוף לאישור הגורם המוסמך מטעם הרשות בעת  תשובה:

 ביצוע.
 

כיצד מונעים כניסת בטון טרי לפתחים העיליים ביוניסטרט בעת  – 79.02.0010סעיף  שאלה: .1.10
 היציקה?

למניעת כניסת בטון טרי לפתחים ניתן לכסות הפתחים בקלקר או בכל שיטה שתוצע על  תשובה:  

כיסוי הפתחים כלול במחיר יובהר כי . גורם המוסמך מטעם הרשותידי המציע ותאושר על ידי ה

 .וספות לקבלן הזוכהולא ישולמו עלויות נ העבודה

  
 

 

 

 

 

 מיכאל גרינברג, קניין
 
 
 

 אגף לוגיסטיקה
  רשות שדות התעופה

 

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