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  מכרזב שתתפים המ
    החברה"ל מנכ לידי

  
  דוא"לבאמצעות         

  
  א.ג.נ.,

להקמת תחנת  להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות חשמל 2016/070/0531/00מכרז פומבי מס'  :הנדון
  בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה Z השנאה

  

  ומענה על שאלות מועדים, עדכון עדכון כתב כמויות - 2מספר הבהרה  תהודע

  :עדכון כתב כמויות .1

כתב הכמויות על עדכון ") מעדכנת את המשתתפים במכרז הרשותרשות שדות התעופה (להלן: "

כאמור יבוא במקומו של המעודכן . כתב הכמויות שצורף כנספח א' לטופס ההצעה הכספית למכרז

המכרז. על המשתתפים להגיע פרסום כתב הכמויות הקודם שנמסר למשתתפים במסגרת הליך 

לידיהם את כתב הכמויות  על מנת לקבל , בתיאום עם הח"מ,למשרדי אגף לוגיסטיקה של הרשות

ן קי, בתמורה המעודכן. כתב הכמויות המעודכן יימסר למשתתפים בתוכנת בינארית ע"ג דיסק או

הרשות תדגיש ותסב את תשומת לב המשתתפים לדיסק או קי שנמסר למשתתפים קודם לכן. 

במכרז בדבר החשיבות להגשת הצעתם הכספית למכרז על ובהתאם לכתב הכמויות המעודכן, הן 

בקובץ המודפס והן על גביי הדיסק און קי בתכנת בינארית שיימסרו למשתתפים כאמור לעיל 

אופן הגשת  -לטופס הזמנת ההצעות 6וראות טופס הזמנת ההצעות לעניין זה (סעיף ובהתאם לה

ההצעה). עוד יודגש ויובהר כי משתתף אשר לא יגיש את הצעתו על ובהתאם לכתב הכמויות 

  עלולה הצעתו להיפסל על הסף. - המעודכן 

ם והכמויות כשהן יש להגיש, כחלק מההצעה למכרז, את כל התכניות, חוברת המפרטיעוד יובהר כי 

בתכנת המעודכן חתומות, לרבות הדיסק און קי שנמסר למציעים, אשר בתוכו כתב הכמויות 

בינארית כשהוא ממולא, מודפס וחתום יחד עם כל מסמכי המכרז (כהגדרתם בטופס הזמנת 

  ההצעות).

  :למכרז יםמועדחלק מהעדכון  .2

 4.2שבנדון, מכוח סמכותה בהתאם להוראות סעיף  למשתתפי המכרזלהודיע  מבקשתהרשות 
"), על דחיית חלק מהמועדים הנקובים טופס ההזמנהלטופס הזמנת ההצעות למכרז (להלן: "

  במכרז, כדלקמן:

 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה .2.1

ידחה  ,ההזמנהלטופס  24.3כפי שהוא נקוב בסעיף  ,המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה
   .710/05/201ליום 



  

  

 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז .2.2

ידחה  ,לטופס ההזמנה 6.11.2כפי שהוא נקוב בסעיף  ,המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
   .10:00עד השעה  05/201752/ליום 

  

מודגש כי יתר המועדים הנקובים במסמכי המכרז, ככל שלא שונו במפורש בסעיף זה לעיל, יישארו 
  לרבות מועד תוקף הערבות.בלא שינוי, 

  

  :שאלות ותשובות .3

רשות  לשאלות מי הלטופס הזמנת ההצעות נשוא המכרז שבנדון, תשיב  24בהתאם להוראות סעיף 
  במכרז, כדלקמן: מהמשתתפים

 : לעניין הגנרטור, מהם אורכי צנרת הסולר (אספקה ועודפים)?שאלה .3.1

ישיר לגנרטור (ללא המיכל לחדר הגנרטור יוכנס מיכל סולר שיחובר באופן : תשובה

משם צנרת גמישה. ומהמיכל ועד לכניסה לחופה  3/4האינטגראלי). קוטר הצנרת יהיה "

  תוואי הצנרת יהיה לאורך קירות החדר וחצייה אחת לכיוון הגנרטור.

 : לעניין הגנרטור, האם קיים תדלוק אוטומטי?שאלה .3.2

  והגנרטור הוא ישיר. לא יהיה תדלוק אוטומטי. החיבור בין המיכל: תשובה

 : לעניין הגנרטור, מהו אורך, קוטר ותוואי צנרת הפליטה?שאלה .3.3

צנרת הפליטה וכן גם יציאת האוויר מהגנרטור עד הפתח יהיו עפ"י המידות : תשובה

הקיימות בגנרטור כיום. צנרת האגזוז תהיה מברזל צבוע בצבע נגד חום, ויציאת הרדיאטור 

  מיזוג אוויר.תהיה מתעלות פח כמו של 

 ללוח התראות? ות: לעניין הגנרטור, מה הדריששאלה .3.4

לא נדרש לוח התרעות. התראות מלוח הגנרטור יישלחו ללוח הבקרה באמצעות כבל : תשובה

  .תקשורת

מחדש של משרד התשתיות והאם זה אישור : אם מדובר בגנרטור קיים, האם צריך שאלה .3.5

 באחריות הרשות?

באחריות הקבלן הזוכה ועל  . האישורהתשתיות משרד של דשמח אישור צריך, כן: תשובה

  חשבונו.

כפי  קיימים (מתח נמוך)נ מהם השינויים הנדרשים בלוחות מ": נא הבהרתכם שאלה .3.6

 .בכתב הכמויות, פרוט לפירוק וחיבור כבילה 08.09.0020-08.09.0030שמופיעים בסעיפים 



  

  

שכבלי יציאה זהים לכבלי הזנה  כייצוין  –רוט מדייק בסעיף יפ - 08.09.0020: תשובה

א' חדש  630יש להתקין מנתק  – 08.09.0030.  ומהדקי כניסה ויציאה צמודים בתוך הלוח

בלוח קיים (מחיר למנתק נמצא בכתב הכמויות), לחבר עם פסים גמישים לפסי צבירה 

ה ראשיים קיימים ולקופסת מהדקים חדשה מחוץ ללוח (על הדופן) לחיבור שני כבלי הזנ

מטר סה"כ  לפזה,      (אולי יהיה צורך  2.5 - ממ"ר כ"א, כל פס גמיש באורך כ 240חדשים עד 

), לספק ע"י הרשות ישולם בנפרדהנושא  - ככל שיהיה בכך צורך –א'  630- בהחלפת פ"צ ל

מודד -מודד קיים, לבצע התאמות לחיווט רב- א' ולחבר לרב 630-ולהתקין משני זרם חדשים ל

  .למצב חדש

יצרני לוחות מ"ג  3, צוינו (מתח גבוה) בהתאם למפרט טכני ללוחות מ"ג: השאל .3.7

ABB/SIEMENS/SCHINDIER .?האם יאושרו גם יצרנים אחרים 

וזאת בשל צרכים תפעוליים של אחידות הציוד  : לא. יצרנים אחרים לא יאושרותשובה

    .הנדרשת וחיונית במערכת מתח גבוה בנתב"ג

כלשהו לגבי אספקה במס' שנות ניסיון  לעמוד(מתח גבוה) ת מ"ג האם על יצרן הלוחו: שאלה .3.8

 של לוחות מ"ג בארץ?

    לא רלוונטי ליצרנים המאושרים.לעיל,  3.7בהמשך לאמור בתשובה לשאלה : תשובה

 בכתב הכמויות. 08.06נא הבהרתכם לגבי מערכת גילוי אש ועשן המצוינת בפרק : שאלה .3.9

  מאחר ובכתב הכמויות המעודכן הוסר נושא זה. . רלוונטי: לא תשובה
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  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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