
  

  

29.8.2017  
  לכבוד

  הנרשמים למכרז
  

  א.ג.נ.,

מתקן לייצור להתקשרות בחוזה לתכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של   2016/077/0002מכרז פומבי מס' 
 וולטאי) בנמל תעופה בן גוריון -(פוטו  PVחשמל בטכנולוגיית 

  22.8.2017 מיוםמשתתפים פרוטוקול מפגש  - 2מספר הבהרה 

  משתתפים  .1

מר יובל מרגוליס מהנדס ראשי לחשמל ומיזוג  :)"הרשותנציגי רשות שדות התעופה (להלן: " .1.1
חברת אנרגיה ירוקה (יועץ –, מר גיל פונדיק קניינית אגף לוגיסטיקה –אויר, גב' ורד אגוזין 

  חיצוני). 

. שמות ופרטי משתתפים שנרשמו למכרז 9 למפגש הגיעו נציגיהם של : נציגי המשתתפים .1.2
  הנציגים והמשתתפים נרשמו והם שמורים באגף לוגיסטיקה שברשות.

  כלליות הבהרותתיקונים ו ,דגשים .2

טופס לטופס הזמנת ההצעות במכרז (להלן: " 7סעיף במסגרת המפגש, אשר נערך בהתאם להוראות 
") למשתתפים את עיקרי המכרז הרשותשדות התעופה (להלן: "") הציגו נציגי רשות ההזמנה
. כן ניתנו למשתתפים מספר הבהרות ודגשים נוספים, ות ומהותןהנדרש עבודותאת  וכן והפרויקט
  כדלקמן:

  הוצגו מסמכי המכרז והאופן בו על המציעים להגיש הצעתם. .2.1

תקבל היתר בנייה עד י לאובמידה וכי  ,הודגש כי מכרז זה הינו מכרז מותנה היתר בנייה .2.2
 .למכרז הרשות תדחה את מועד הגשת ההצעות ,11.9.2017לתאריך 

הזמנת לטופס  8.9על פי המפורט בסעיף  לקיום ההצעה, כי יש להגיש את הערבות הודגש .2.3
בתוקף עד ו ההזמנה לטופס' דובהתאם לנוסח נספח  מקוריתעל הערבות להיות  .ההצעות

 .ההצעה למכרז, הוא תוקף 26.3.2018ליום 

 הוצגה מפת הרשות ומיקום תיבת המכרזים בנתב"ג.  .2.4

לחוזה) והצורך בבדיקתו מול חברת הביטוח בטרם תוגש  'חנספח נספח הביטוח ( נושא הודגש .2.5
הגשת ההצעה. הובהר, כי שאלות, ככל שישנן בקשר אליו, יש להגיש בתוך המועד הקבוע ל

 במכרז. הבהרה שאלות 

אופן הגשת כל מסמכי המכרז במסגרת הגשת ההצעות כמפורט גבי ניתן דגש למשתתפים ל .2.6
לטופס  9כמפורט בסעיף הנדרשים  תצהיריםהרחבה בטופס ההזמנה. כמו כן הודגש כי את ב

פי פקודת הראיות וחתומים באופן אישי ע"י -מקוריים ערוכים עליש להגיש כשהם ההזמנה 
 .האדם המצהיר ללא צירוף חותמת התאגיד המציע

. הודגש 10:00 השעה עד 25.9.2017הינו  למכרז הצעותההאחרון להגשת  המועד, כי רהובה .2.7
, לעילהנקובים  והשעה המועדבפני המשתתפים, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר 

-(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג20לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת תקנה 
1993.  

כל ההודעות וההבהרות ולרבות  המכרז מסמכימסמכי ההצעה (לרבות  את כי, הובהר עוד .2.8
 מספורם פי על עוקב באופן וסדורים כרוכים כשהם להגיש יש, )שנמסרו במהלך המכרז

 .למשתתפים נמסר אשר בקובץ הקבוע

  

  

  



  

  

 

  לגבי הפרויקט דגשים .3

 :הנושאים הבאים דגש עלמתן הסביר את מהות הפרויקט תוך  יובל מרגוליסמר 

סנוור כלפי המגדל וכלפי מטוסים -לנושא אי הרשותשלביות הפרויקט והצורך בקבלת אישור  .3.1
 .12ו   30 מסלולים  נוחתים מכיוון

בנוגע לביצוע העבודה  הרשותעל נושא בטיחות בעבודה ותאום עם גורמי ניתן דגש מיוחד  .3.2
 .מסביב לסככות ועל גבי הסככות

ר הבניה שיתקבל ובמיוחד בנוגע לשמירת של תכנון וביצוע המערכת בהתאם להנחיות הית .3.3
 .החזית החמישית של נתב"ג  נראות הפרויקט מלמעלה

 מסמכי המכרזתוספת ל .4

שביצע עבור  קונסטרוקטור מהנדסחיבור מומלץ של  יופרטהנחיות  ף מסמךזה מצור לפרוטוקול
חלק בלתי נפרד מסמך זה יהווה   .ייםבדיקה של עמידות הגג להתקנת הפנלים הסולר הרשות

 .בהתאם להנחיות אלהגם והעבודות  המתקן בצע את תכנוןידרש לי ספקהומהמפרט הטכני 

  

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

 

         

    חתימת וחותמת המציע

  

  

  בברכה, 

  ורד אגוזין, קניינית
  אגף לוגיסטיקה, רשות שדות התעופה

  
  
  

  

  

  



  

  

  

  

  מפרט טכני

עבודות שלד התקנת מערכת פנלים 

  סולאריים

  ע"ג גגות קלים  

  נמל תעופה בן גוריון

  

  

  

  

  

  

  יזם: רשות שדות התעופה בישראל

  

  



  

  

  

  

יבוצעו ע"י הקבלן נשוא הסכם /חוזה זה יתוכננו ושהקשורות להתקנה מכנית של הפנלים כל העבודות 
יבוצעו עפ"י האמור והמפורט במפרט טכני זה  ועפ"י המפורט בפרקי המפרט הכללי של הוועדה הבין 

  .האחרונה במהדורתומשרדית 

  עבודות שלד :מפרט 

  הקבלן  נושא באחריות מלאה ליציבות המערכת הסולארית על גג המבנה אליו היא מעוגנת.  .1
 המזמיןבאחריות   - קלים מקונסטרוקציית פלדה וקירוי פנלים רכת סולארית על  גגות התקנה של מע .2

 מטעםחישובים סטטיים ע"י קונסטרוקטור לאחר ביצוע לספק אישור בדיקה  קונסטרוקטיבית 
ידאג, על חשבונו, לאתר את  המזמיןלכך שהגג הקיים מסוגל לשאת את המערכת הסולארית.  המזמין

 את שלד המערכת הנושאת.ות של גג המבנה ועפ"י  תוכניות אלו יתכנן ויבדוק התוכניות המקורי
הקבלן יוכיח את יציבות המערכת הקונסטרוקטיבית של המערכת הסולארית בהיבט המשקל העצמי 

          .414ע"פ ת"י  והן בהיבט יציבות המערכת מפני כוחות רוח
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים ע"מ להבטיח את יציבות המערכת, עיגונה לגג, ידאג לכך שגם   .3

 במזג אויר בלתי צפוי לא יתנתקו אלמנטים ויהוו בעיה בטיחותית לסביבה. 
הקבלן יספק חישובים סטטיים לפרטי עיגון הפנלים לגג המבנה כולל ייצור מחברים ייעודיים  .4

הגג הקיים קרי קשתי ,חד שיפועי ,דו שיפועי וכו' ,חישובים אלו דורשים  המתאימים לגיאומטריית
  בדיקת הקונסטרוקטור מטעם המזמין ויבוצעו בהם שינויים בהתאם להחלטתו.

, ינפיק הקבלן אישור של מהנדס הקונסטרוקציה שלו, אשר מאשר את מבנהבעת סיום ההתקנה, בכל  .5
קבלת העבודה. הקבלן, באמצעות מהנדס  ההתקנה באופן תקני וסופי ויחתום על אישור

הקונסטרוקציה שלו,  יצרף לאישור זה את כל החישובים שבוצעו על ידו. תיק זה בחתימתו של מהנדס 
המזמין והקונסטרוקטור מטעמו לצורך בקרה ע"י הקבלן אל נציג  יועברהקונסטרוקציה  של הקבלן 

  ואישור גמר העבודה.
בודה ובעת סיום העבודות , יפנה את הגגות מכל פסולת ומטרדים  הקבלן ינקה את הגג עם תחילת הע .6

הקיימים על הגג. כל הפסולת תסולק מהמבנה לאתר מורשה ועל חשבון הקבלן. הקבלן יוודא תקינות 
וכן ידאג להשארת מעבר נקי מקונסטרוקציה משנית  המרזבים  וידווח למזמין על כל בעיה במצב קיים

  "ג הגגות לכיוון מזחלת איסוף מים וירידה בקולטנים.לזרימה תקינה של מי גשם ע
כל הציוד והחומרים  שהובאו לגג יונחו אך ורק על   בלבד.שינוע חומרים על הגג יבוצע בעבודת ידיים  .7

ובלוחות הפח/אלומיניום, משטחי העץ גבי משטחי עץ נקיים וחלקים, על מנת לא לפגוע באיטום הגג 
 ריטות בשכבת הצבע של הפנלים.יונחו ע"ג יריעה עבה למניעת ש

,כל חל איסור מוחלט לבצע ניסור, הלחמה ו/או ריתוך של אלמנטים מתכתיים כלשהם בתחום הגגות  .8
 עבודות חיתוך/ריתוך וכו' יבוצעו ע"ג הקרקע ובמקום בו יורה המפקח באתר 

מכל שבבי ,הפנלים יועלו לגג המבנה במקטעים המוכנים להתקנה עם חיזוק בהברגה וכשהם נקיים 
  ניסור וחיתוך.

כל חומרי הגלם הדרושים לצורך ביצוע העבודה יועלו לגג בעזרת מנוף בעל כושר הנפה מתאים. על   .9
לתכנית מיקום הנחת חומרי הגלם על גבי  של המזמיןהקבלן לקבל אישור ממהנדס הקונסטרוקציה 

ל יבוצע בפיקוח צמוד הקבלן ידאג להעביר ע"ג התוכנית את גודל האלמנטים ומשקלם ,הנ"הגג. 
  ובאחריות הקבלן בנוסף למפקח מטעם המזמין.

לא תותר שיטה אחרת להעלאת חומרי הגלם הדרושים לביצוע העבודה לגג, למעט הנפת בעזרת מנוף  .10
מתאים, ועל הקבלן לוודא נגישות מנוף לאתר העבודה על חשבונו. באחריות הקבלן  הרמהכושר בעל 

  המפקח באתר.ום ההנפה המדויק ולתאם זאת עם לבצע סיור מקדים לתכנון מיק
 אלמנטים ו/או מערכות הנמצאים על גג המבנה והנדרשים העתקה ו/או להזזה ע"פ תכנון העמד .11

כחלק מעבודות הכנה ע"י המפקח ובתיאום עם המזמין יוזזו ע"י הקבלן למיקום מאושר  הפנלים,
  לביצוע. 

כולל  ומרים כלשהם וינוקה במסגרת הכנות למסירהכל תחום שטח העבודה כולל הגג יפונה משיירי ח .12
 שטיפת הגג.

: במסגרת המסמכים AS MADEתצהירי מהנדסי הקבלן, תיעוד המערכת והכנת ספר מתקן  .13
  הנדרשים לפני חיבור המערכת לרשת על הקבלן להגיש: 

  . הקבלן ימסור למזמין את1:50או  1:100של גג הבניין בקנ"מ של  AS MADEתיק תכניות   .א
 יעוד המתקן כפי שבוצע בפועל וכן ספר מתקן לכל מתקן ומתקן על כל נושאיו (חשמל,ת

  קונסטרוקציה וכדומה).  



  

  

תצהיר מאת מהנדס הקונסטרוקציה ומהנדס החשמל (מטעם הקבלן)  שבו יצהירו המהנדסים על   .א
עמידה בכל הנדרש ממנו עפ"י האמור בחוק התכנון והבניה וחוק החשמל בכל הנוגע לתכנון 

  המערכת ואחריותם ליציבות ותפקוד המערכת הקונסטרוקטיבית ומערכת החשמל.   
  ע"ג גגות קלים:   פנלים סולארייםהקמת מערכת  .14

לפני התחלת העבודה  פנלים מבודדים מפחים/אלומיניום,על הקבלן לוודא את תקינות כיסוי הגג   .ב
ולתעד את הנזק הקיים על כל פגם שיגלה לפני תחילת העבודה, והמפקח מזמין ל ודיעועליו לה

ו/או נזק  ייראה הקבלן כאחראי לכל פגם לצורך קבלת החלטה לגבי אופן הטיפול הנדרש .אחרת
ו/או קלקול ומבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם  בקשר לכך, יהיה עליו לתקנו במסגרת ההכנות 
למסירה הסופית. על הקבלן לדאוג לכל המידע הנדרש לגבי סוג קונסטרוקציית הגג כפי שתוכננה 
ובוצעה בפועל בגג המבנה. לשם כך יידרש הקבלן לעיתים לפרק חלק מתקרת הביניים שבוצעה 

 מתחת לקונסטרוקציה האמורה 
ולהחזיר לאחר מכן את המצב לקדמותו. הקבלן יתאים את תכנונו המפורט להרכבת המערכת 

המזמין יספק תוכניות קונסטרוקציה של המבנה לצורך השלמת תכנון העיגון עפ"י מידע זה. 
 והעמסת הגג בפנלים סולאריים.

בחיבור למרישים  פנלים מבודדיםעל גג תורכב  של תמיכת הפאנליםהמערכת הקונסטרוקטיבית   .ג
ישירות ו/או בעזרת ,החיבור יבוצע בלבד ו/או למחברי אלמנטי הכיסוי בהתאם לאופן מבנה הגג 

על הקבלן להגיש חישובים סטטיים, תוכניות פרטים וכל חומר נוסף עליו יורה פרופילים מגשרים. 
 ישור מראש. הקונסטרוקטור מטעם המזמין והמפקח באתר לצורך בדיקה וא

)4A( ׁ 316 בחיבור לפנל מבודד תחובר המערכת מעל הגל לפנל ולמריש בברגי נירוסטה  .ד  בלבד.     ׂ ׂ
מ"מ.  3בנקודת ההשקה של הרגליים עם כיסוי הגג תיושם רצועת איטום מגומי ספוגי בעובי   .ה

 . הברגים המשמשים לחיבור הרגליים לגג יהיו גם הם עם אטם גומי מסוגEPDMלפחות מסוג 
EPDM נל הקירוי.שימנע לחלוטין את האפשרות של חדירת מים אל מתחת לפ 

אלמנט נעילה עילי יותקן  KALZIPבהתאם לצורת חיבור פנלים בגג כגון נעילת פחים בשיטת   .ו
מחבר חיצוני מאלומיניום/נירוסטה עם חיבור ברגים אופקי ועליו יותקנו סרגלי החיבור לפנלים. 

 ר והמפקח מטעם המזמין לכל מחברי הגג.יש לקבל אישור הקונסטרוקטו
,פרט לאישור יועבר ע"י הקבלן ברחבי הגג יבוצעו מדרכים קבועים עבור תחזוקת המערכת   .ז

ס"מ, ע"ג פרופילי חיזוק וגישור אשר יחוברו  33ברוחב מינימאלי של האלמנט יהיה 
 /קונסטרוקציית המבנה.למרישים

)4A( ׁ 316ידי שימוש בברגי נירוסטה  יבוצע על/פנלים חיבור שלד המערכת למרישים   .ח בלבד   ׂ ׂ
 באורכים מתאימים. 

הקבלן יתקין על חשבונו סולמות עלייה לגגות המבנים כפי שיידרש ע"י  ,סולמות עלייה לגגות המבנים .15
חברת החשמל לצורך עלייה לגג. יותקן סולם חיצוני או סולם פנימי או שניהם יחד וכל זאת עפ"י 
הוראת והנחיות חברת החשמל. הסולמות יהיו סולמות תקניים, סגורים,  עפ"י המפרטים והנחיות 

המפקח אימות (משרד התמ"ת, וחח"י). מיקום התקנת הסולם יתואם מול הבטיחות של הרשויות המת
. התקנת הסולם תלווה באישור יועץ בטיחות על עמידתו בכלל דרישות הבטיחות לסולמות והמזמין

 ומהנדס קונסטרוקציה.  
 אחזקה כללית והכנות לחורף במהלך כל תקופת החוזה: .16

רשות והמומלצות ע"י יצרני  המערכות הקבלן יבצע את כל עבודות האחזקה השנתיות הנד  .א
 ...). 'השונות (מערכות קונסטרוקציה ,קולטים , מערכות החשמל וכו

כמו כן ומידי כל שנה ובמהלך חודש אוקטובר יבצע הקבלן עבודות אחזקה כהכנה לקראת   .ב
החורף. במסגרת הבדיקות לקראת החורף יבצע הקבלן בדיקת יציבות למערכת 

ק , יוודא ויחזק את כל הברגים והמערכות הנדרשות. הקבלן יוודא הקונסטרוקטיבית ,יבדו
שכל אלמנטי המערכת הסולארית שעל גג המבנה מחוזקים היטב ולא יושפעו או יפגעו  בתנאי 
מזג אוויר מסוכן. כמו כן במסגרת עבודות הכנה אלו יפנה כל פריט אשר עלול לפגוע במערכת 

 ות המרזבים בשטח הגג בו הותקנה המערכת.  האיטום או המרזבים. הקבלן יוודא תקינ
הקבלן יגיש דוח ביצוע הבדיקות ויפרט את כלל עבודות האחזקה שביצע (כמפורט) למזמין   .ג

מידי כל תחילת חודש נובמבר . עבודות אלו יבוצעו במלואן על חשבון הקבלן במסגרת 
 התמורה. 

בחוקים  הקבועותהקבלן, עובדיו וקבלני משנה מטעמו, לעמוד בכל דרישות הבטיחות  באחריות .17
  עבודה בגובה והנחיות משרד העבודה וחוק התכנון והבניה.תקנות הבניה, , ובתקנות הבטיחות בעבודה

. מובהר בזאת, כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות ו/או הנחיה כאמור בחוזה זה ו/או שתינתן  .18
לפעם לקבלן על ידי המזמין או מי מטעמו, לא תטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או כל מי  2מפעם 

מטעמו ולא תפטור את הקבלן מאחריותו המלאה והמוחלטת ע"פ הסכם ההתקשרות ו/או על פי כל דין 
לבטיחות עובדיו, קבלני משנה או כל עובר אורח כלשהוא באתר העבודה וכתוצאה מעבודת הקבלן, 

  יף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות. אלא תוס



  

  

ביצוע העבודה לרבות על הבטיחות בעת שלבי הקבלן יעסיק מנהל עבודה מטעמו לפיקוח צמוד בכל  .19
  . מנהל העבודה יאושר ע"י היועץ מטעם המזמין.העבודה

ה ראשי משרד הקבלן ימנה ממונה בטיחות מטעמו, בעל "אישור כשירות" בתוקף של מפקח עבוד .20
  התמ"ת, למתן הנחיות, יעוץ ופיקוח בטיחותי על ביצוע העבודה. 

 

 

  

  

  

  

פרט טיפוסי לחיבור מערכת תושבות של פאנלים ע"ג כיסוי הגג ללא חדירת האיטום ,ע"י 
) לאישור המפקח A4( 316אחיזת גל הגג בלבד, חיבור ע"י מחבר אלומיניום/נירוסטה 

  והמהנדס.
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