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 הקדמה .1

רשות שדות התעופה בישראל (להלן: "רש"ת") מבצעת שיפוץ במבנה המטבח המרכזי להסעדת  .1.1

 " או "מבנה התמך". 10העובדים הידוע בשם "מבנה 

 כחלק מהשיפוץ, כאמור, נדרשת רש"ת להחלפה של חלק מהציוד במטבח בציוד חדש. .1.2

 הציוד המבוקש ומפרטיהם השונים.מטרת מסמך זה היא לפרט בדבר פרטי  .1.3

 מסמך זה כולל את החלקים הבאים: .1.4

 הוראות כלליות, הוראות להגשת המכרז ותקינה. .1.4.1

 .מפרט טכני מיוחד לכל אחד מהפריטים .1.4.2

באחריות המציע ללמוד את כלל פרטי המכרז ולוודא הבנה שלמה ומלאה של כלל הפריטים  .1.5

הנדרשים. היה וקיימות סתירות בין מסמכי המכרז לתכניות או למצב בשטח, על הספק לדווח 

 על כך מיד לרש"ת לצורך קבלת הנחיות ותאומים.

 
 אופן אספקת הציוד: .2

ים לאופן ביצוע השיפוץ, יסופק הציוד נשוא מכרז זה באופן מובהר ע"י רש"ת כי משיקולים שונים הנוגע

 המתואר להלן.

יום מיום קבלת הודעת הזכיה   45הספק שנבחר לאספקת הציוד במכרז, יספק את הציוד בתוך  .2.1

 יום מקבלת הודעת הזכיה. 60למעט מדיח הכלים אשר יסופק בתוך 

 כפי שתורה לו הרשות. הציוד יסופק בתוך מסגרת הזמן הנדרשת למחסן במתחם נתב"ג .2.2

הציוד יסופק למחסן כשהוא ארוז באופן שימנע פגיעה מכל סוג כולל פגעי מזג אויר ויאפשר  .2.3

 שינועו בקלות בתוך המחסן על פי הצורך (על גבי משטחים)

 התקנת הציוד: .2.4

במהלך תקופה אשר לא תעלה על שנה אחת מיום שהציוד סופק למחסני רש"ת, תעביר  .2.4.1

 יום להתקנת הציוד. 30הרשות התראה בת 

(מבנה  10בקבלת ההוראה כאמור, יוביל הספק את הציוד ממחסן הרשות בנתב"ג אל מבנה  .2.4.2

 התמך) לצורך התקנתו.

 הציוד יפורק מאריזתו ע"י הספק ויותקן בהתאם למיקומים כמפורט להלן. .2.4.3

 
 תקופת האחריות: .3

 הציוד יסופק עם אחריות של שנה אחת. .3.1

שנת האחריות תתחיל רק בתום התקנת הציוד ע"י הספק  מובהר כי כחלק מתנאי מכרז זה, .3.2

 כמפורט לעיל.
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 ביטוח: .4

לאספקת הציוד  עדכחלק מזכייתו במכרז מתחייב הספק לביטוח שיבטיח את כלל האמור לעיל 

  ברש"ת. 

 
הרכבתו אחסנה, הובלת הציוד לאתר ההתקנה, את הובלת הציוד ל :מובהר כי הצעת המציע כוללת .5

למערכות השונות או עיגונו בהתאם לאופי הפריט, להפעלתו המלאה ולביצוע הדרכה המלאה, חיבורו 

 עליו.

 
 בחינת אתר ותשתיות: .6

על ספק הציוד שנבחר להגיע לאתר העבודה ולוודא אחד לאחד את מיקום התשתיות  .6.1

 הרלוונטיות לציוד ואת התאמתן המלאה לציוד אותו הוא עתיד לספק.

 תובא לידיעת רש"ת לצורך תאום וקבלת הנחיות. כל אי התאמה שתעלה בדיקת הספק .6.2

אחר ביצוע מובהר כי בכל מקרה, וגם אם לא יתגלו כל אי התאמות לתשתית, יעביר הספק ל .6.3

 על הסיור וההתאמה.הסיור במקום, דיווח מסודר 

 
 :הבהרות .7

 הציוד המבוקש במכרז זה עתיד להחליף ציוד ישן. .7.1

 תכניות למיקום הציוד.לאור האמור לא מוגשות כחלק ממכרז זה  .7.2
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  מפרט טכני כללי

  

 לליכ .1

הפירוט להלן מגדיר דרישות מזעריות לרמות ביצועים ורמת הביצוע לא תפחת מהן; יצרן/ספק אחראי  .1.1

 להתקנה ולתפקוד נאותים של כל פריטי הציוד שיספק ויתקין במסגרת מכרז זה. 

(אלא אם כן  5%ניתן לחרוג עד  –המידות המצוינות בגוף המכרז לגבי ציוד לרכישה הן במקורב בלבד  .1.2

אינם מאפשרים זאת). כל חריגה מחייבת אישור מתכנן  – ע"פ מדידת הספק  –התנאים בשטח 

 המטבחים.

לכאן או  5%כל חריגה משמעותית ( –יש לעמוד ככל האפשר בדרישות האנרגיה המצוינות לגבי כל פריט  .1.3

 לכאן) מחייבת קבלת אישורו של מתכנן המטבחים.

אם יש סתירה בין הוראות יצרן למסמכי המכרז עליו להודיע מיד למתכנן המטבחים ולקבל ממנו  .1.4

 הוראות מפורשות בכתב לפני שימשיך בעבודה.

פרט מפרט זה נוגע לכל הפריטים המוזכרים להלן; במקום בו יש סתירה בין פרט משורטט לבין המ .1.5

 להלן, יפעל יצרן/ספק בהתאם להוראות המפקח.

 מענה למכרז .2

 .בעברית או באנגלית בלבד עבור ציוד סטנדרטי ("ציוד רכישה") יש לצרף פרוספקט של הציוד המוצע .2.1

 .)PDFיש להגיש פרוספקט מודפס או בפורמט אלקטרוני מקובל (תואם "מיקרוסופט אופיס" או  .2.2

 .הפריט במכרז אליו הוא מתייחסיש לציין לגבי כל פרוספקט את  .2.3

ר בכל מקרה בו מוגש פרוספקט שאינו מקורי (לדוגמא: סריקה, צילום פקס וכו') יש לוודא שהחומ .2.4

 קריא.

 ד.יש לציין במפורש את שם היצרן ואת הארץ בה מיוצר פריט הציו .2.5

 

 עמידה בתקנים .3

בהתאמה מלאה לתקנים  ספק הציוד יבצע את כלל העבודות כמפורט במסמך זה ויספק את כלל הציוד .3.1

 ותקנות מקומיים או עולמיים.

 להלן רשימת התקנים הנדרשת: .3.2

  ותקנותיו 1954חוק החשמל התשי"ד   

  ותקנות משלימות 1970הוראות למתקני תברואה התש"ל   

  ותקנות התכנון והבניה 1965חוק התכנון והבניה, התשכ"ה   

  NSF/ULתקן ארצות הברית   

  CEתקן אירופאי    

   "900ישראלי "ת.י.  תקן  

  אלא אם צוין מפורשות אחרתומוארק,  IPX5ציוד חשמל יהיה ברמת   
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 אחריות בין המקצועות השונים .4

  .היצרן/ספק מחוייב בתיאום מול הגורמים האחרים ומול ציוד אחר הקיים/שיותקן בפרויקט .4.1

תכניות החשמל והאינסטלציה של הציוד המסופק יועברו לידי היועצים הרלוונטיים של הפרויקט,  .4.2

 התאמות לפי דרישותיהם.ולקבלת אישורם; הספק יבצע שינויים 

באחריות  חייבים באישור יועץ החשמל. –כולל כאלה האינטגרליים לציוד  –כל לוחות החשמל שיסופקו  .4.3

ם קדוחים/חתוכים לצנרת עבור ציוד (לפי תכנית); אם עבודת היצרן להכין פתחי גישה מתאימי

 הקידוח/חיתוך מתבצעת באתר, היא תהיה זהה באיכותה לעבודה המתבצעת במפעל היצרן.

  

 תיאום תכניות .5

 הספק ביצוע תכניות חיבורים סופיות לפריטים המסופקים על ידו.באחריות  .5.1

 נים.תכניות החיבורים כאמור יועברו לאישור היועצים השו .5.2

 באחריות ספק הפריטים לוודא כי החיבורים התשתיתיים שהוכנו באתר תואמים את צרכיו. .5.3

 

 תיאום ופיקוח .6

הקבלן יספק במשך כל תקופת התקנת הציוד באתר מנהל עבודה מקצועי, כדי להבטיח תאום מלא של  .6.1

 מים וחיבורים.העבודה עם גורמים ומקצועות מעורבים אחרים, ולאמת מיקו

ההתקנה, איש זה יפקח על כל הבדיקות/הבחינות/הכיול, וידריך את צוות העובדים של עם השלמת  .6.2

 הבעלים בהפעלת הציוד.

תפעול שוטף, לשביעות רצונו של  –באחריות היצרן/ספק להביא את הציוד הנרכש ל"מצב עבודה"  .6.3

 המזמין.

 

 תעודות אחריות .7

 אותם סיפק לפרויקט.הספק יספק תעודת אחריות המכסה את כל פריטי הציוד החשמלי  .7.1

 תעודת האחריות תפרט את תנאי האחריות. .7.2

ד נותן תקופת אחריות אלא אם כן יצרן/ספק הציו - חודשים  12תעודת האחריות תהיה לתקופה של  .7.3

 .ארוכה יותר

 מועד תחילת האחריות הוא מועד ההתקנה.  .7.4

 

 חומרים נדרשים ותגמירים .8

 להלן מובאות דרישות שאר החומרים בשימוש בציוד המסופק, לייצור או לרכישה.  .8.1

 המזמין רשאי לבצע בדיקות לחומרים שיסופקו בפועל ולוודא התאמתם לנדרש להלן. .8.2
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  הערות  הוראה מס'

אלא אם צוין מפורשות  304 כל השטחים החיצוניים והפנימיים יהיו עשויים פלב"ם.1

  מ"מ.  0.8ועובי הפח לא ירד מ  7%אחרת, תכולת הניקל לא תעלה על 

  

    כלל הפריטים לחיזוק וקשירה יהיו עשויים פלב"ם, ובכלל זה ברגים ואומים..2

    מ"מ. 3כלל מרכיבי הקונסטרוקציה יהיו מפלב"ם בעובי .3

    מ"מ. 1דלתות ודפנות בעובי .4

    מ"מ. 1.5מדפים בעובי .5

  

' (ליטוש מבריק) בחזיתות/בשטחים 4משטחי פלב"מ יהיו אחידים ויקבלו גימור שווה ל'ליטוש מספר  .8.3

 נראים לעין, כשהטקסטורה/כיוון הליטוש הם אחידים בשטחים צמודים.

 תפרים/פינות במשטחי מתכת יהיו מרותכים/מושחזים בצורה חלקה/מלוטשים. .8.4

 

 תנאים כלליים: .9

למקומו ולצורך כך יש לוודא מעברים, מעליות, הציוד הובלת \עלויות של העברתבאחריות הספק לכלול  .9.1

 מקומו.הציוד לה כלליות של אפשרויות הובלמדרגות ו

 כל הדרישות לגבי כל פריט.להלן מפרטי הציוד לרכישה, כולל  .9.2

 כל פריט מוצע חייב למלא אחר כל התנאים המופיעים במפרטים. .9.3

 הספק מתחייב: .9.4

 הציוד במקומו המיועד. לפלס ולהעמיד את .9.4.1

 להתקין אותו כך שאפשר יהיה לחברו למערכת המים והחשמל; .9.4.2

 להוריד את ציפוי הניילון וחומרי ההגנה מהפריטים ולהשאיר מוצר נקי וחדש; .9.4.3

 ואנשי המטבח. להדריך את צוות התחזוקה .9.4.4

 ספר תחזוקה בשני עותקים כולל רשימת חלפים.לספק  .9.4.5

 



 

  

 
  5  כמות  GN 40תנור קומביסטימר  שם פריט  - פריט מספר

  178  גובה  108.4  רוחב  99.6  אורך  מידות בס"מ

תמונה להמחשה 
בלבד, יש לעיין 

לפרטים  טבטקס
ולוודא מול 

  המתכנן

  
  בישול, צלייה, אפייה ואידוי של מוצרי בע"ד וירקות במגוון סוגי גמר  שימוש

  KW 62תלת פאזי   אנרגיה

  מפרט הפריט

. מערכת החשמל והפיקוד מבודדת, אטומה למים, וממוגנת  304עשוי כולו מפלב"מ 
  עומד בכל דרישות התקן.    .IPX5 בטיחותית

  יכלול מערכת דיגיטאלית לניהול הבישול עם ממשק עברי מלא.
  יהיה בעל יכולת ניקוי עצמי מלאה.

  .HACCPא הדרישות להתאמה לתקן ויעמוד במל
  +. C°45 ועד  C°4 חוץ  מיועד לעבודה רציפה בטמפ'

  .דוקרן טמפרטורה לדיוק מושלם. קירור עצמי מהיר של התאכולל 
שגיאות בהפעלה כגון ל התרעותו עם התרעות שירות SDSמערכת דיאגנוסטיקה לשירות 

  חוסר מים. 
  תצוגת טמפרטורה דיגיטלית של הטמפרטורות הנדרשות והמבוקשות. 

  מערכת צנטריפוגאלית לסילוק שומנים. 
לימניים  מנעול דלת להפעלה ביד אחת,ו דלת "קרה" זכוכית על גבי צירים לניקיון

  ולשמאליים ומנגנון טריקה. 
  רמות להגנה מפני קיטור.  2-מנעול דלת בטיחותי ב

  קולט טיפות לדלת למניעת החלקה במטבח. 
  מפסק קירבה לנעילת דלת. 

  בידוד תרמי מושלם לתא. אטם דלת משתלב בלחיצה קל להחלפה. 
. תאורת הלוגן עם זכוכית קרמית חסינה. דלת שירות GN 2/1ניתן להשתמש בתבניות 

  לגישה קדמית. 
  

  
  ., והעבודות הכרוכות בכךכולל את כל הצנרת והציוד האחר הנדרש לחיבור אל הפריט

  כולל עגלה תואמת לתנור.
  

  יותאם מול הספק ע"פ מיקום המוצר  כיוון פתיחה

    הערות

  
  

    



  

  10ציוד מטבחי מבנה 

  

  1  כמות  מדיח כלים עם מוביל מגשים פנימי שם פריט  - פריט מספר

  180~  גובה  88~  רוחב  ע"פ יצרן  אורך  מידות בס"מ

תמונה להמחשה 
בלבד, יש לעיין 
בטקס לפרטים 

מול ולוודא 
  המתכנן

  
  הדחת מלא כלי הארוחה  שימוש

  KW 60תלת פאזי   אנרגיה

  מפרט הפריט

 
  סל שעה לפחות. 220מדיח סלים סוג מדיח:  .1
. מערכת החשמל והפיקוד מבודדת, אטומה למים, וממוגנת  304עשוי כולו מפלב"מ  .2

 .IPX5ת בטיחותי
 עומד בכל דרישות התקן. .3

  
 :יכלול יחידות הדחה ע"פ הפרוט להלן .4

 מוקדים, כולל אפשרות ריקון קלה ופשוטה ללכלוך הנצבר. 5קדם שטיפה  .4.1
 יחידת הדחה מרכזית. .4.2
 מערכת שטיפה סופית כפולה. .4.3
 מערכת ייבוש באוויר. .4.4

  
בעובי מינימאלי של  304כלל מכלולי המדיח כולל יחידות הכניסה והיציאה יהיו פלב"ם  .5

  מ"מ. 1.25
 ' בתאי ההדחה והשטיפה הסופית.יכלול פנל הפעלה דיגיטאלי שיאפשר בקרת טמפ .6
  +. C°45ועד   C°4מיועד לעבודה רציפה בטמפ' חוץ   .7
 יכלול מערכות לחיסכון במים ושימור אנרגיה. .8
 יכלול בידוד אקוסטי למניעת רעשים. .9

  
 המציע יצהיר כי: .10

בדק את איכות המים באתר ומצא כי איכות המים מתאימה למכשיר ההדחה המוצע על .10.1
להפעילו לשביעות רצון מלאה עם המים הקיימים באתר, ולצורך כך  ידו, וכי אין מניעה

 יבצע על חשבונו בדיקה של איכות המים, אותן יצרף כחלק ממסמכי ההגשה במכרז.
עוד מוצהר כי איכות המים, במידה ולא יחול בה שינוי, לא תהווה עילה לטענה של 

 הספק בדבר איכות הדחה לקויה. 
דרישה לשימוש בסבון או דטרגנט מיוחד ובלבד שמינוני  בנוסף יצהיר המציע כי אין .10.2

החומרים המוגדרים על ידו ישמרו, וכי אם יש מניעה לשימוש בחומר כל שהו יצהיר 
 זאת במסגרת הצעתו.

  

  יכלול בנוסף
  .כולל את כל הצנרת והציוד האחר הנדרש לחיבור אל הפריט, והעבודות הכרוכות בכך

  .סלי הדחה 35כולל 
  

  
  הקבלן לאישור האמור במפרט זה ___________________חתימת 



  

  10ציוד מטבחי מבנה 

  

 

  מידע והערות

  
באמצעות  שנה של חברת פלב"ם הכולל מערכות כניסה ויציאה 15במקום מותקן מדיח בן כ 

  .קרוסלה
מטר המוביל מחדר האוכל אל אזור  20מערכת הכניסה כוללת מסוע מגשים באורך של כ 

  הטעינה של המדיח.
הנדרשות באספקת המדיח כאמור, יהיה על הספק שיבחר לבצע התאמת שטח כחלק מהעבודות 

  של המדיח לשולחנות הכניסה והיציאה הקיימים באתר.
מובהר כי כחלק מהאחריות של הספק, תינתן גם אחריות על תקינות החיבור כאמור, ובכלל זה 

  על זרימה תקינה של סלים לאזור הנקי.
  או שולחנות הטעינה אינם חלק ממכרז זה.\והיציאה ומובהר כי החלפת שולחנות הכניסה 

  
  

  
  חתימת הקבלן לאישור האמור במפרט זה ___________________

    



  

  10ציוד מטבחי מבנה 

  

  2  כמות  90כירת גז ליין  שם פריט  - פריט מספר

  85  גובה  90  רוחב  70  אורך  מידות בס"מ

תמונה להמחשה 
בלבד, יש לעיין 
בטקס לפרטים 
ולוודא מול 

  המתכנן

  
  בישול והכנת מזון  שימוש

 30gגז בישול   אנרגיה

  מפרט הפריט

 
 , ארבעה מוקדים, על ארון פתוח.90כירת גז ליין  .1
 מ"מ. 2בעובי מינימאלי של  304הכיריים יהיו עשויות בפלב"מ  .2
המבערים יהיו עשויים ברזל יצוק, ויכללו מערכות בטיחות תקניות מסוג תרמוקאפל או  .3

 שווה ערך.
ממתכת ויורכבו אל ברזי הגז באמצעות ברגים ולא באמצעות לחיצה  כפתורי ההפעלה יהיו .4

 בלבד.
ס"מ עשויי  12היחידה תכלול מגן אחורי מוגבה (בדומה לתמונה) בגובה מינימאלי של  .5

 פלבם.
 רשתות הבישול יהיו עשויות ברזל. .6
 כלל המתקן יהיה נוח לפרוק וניקוי. .7
 המכשיר יעמוד בכל דרישות התקן. .8

  
 המציע יצהיר כי: .9

 לחצי הגז במקום ואלה נמצאו מתאימים למכשיר המוצע על ידו.בדק את  .9.1
עוד יצהיר המציע כי מידות המוצר המוצעות על ידו מתאימות לדרוש במקום וכי לא  .9.2

 ידרשו כל שינויים על מנת למקם את היחידות האמורות במקום היחידות הישנות.
  

  הכיריים לתשתיות הנדרשות.כולל את כל הצנרת והציוד האחר הנדרש לחיבור   יכלול בנוסף

  מידע והערות

  
  מתוצרת צרפתית שסופקו ע"י פלב"ם. 90במקום מותקנות כיריים תלויות ליין 

  .free standingמטרת רש"ת הינה להחליף את הכיריים התלויות בכירים מסוג 
וכן כי הכיריים המוצעות על ידו יכסו את גובה מובהר כי על הספק לוודא את התאמת המידות 

  קורת התלייה.
  

עוד מובהר כי ספק רשאי להציע כיריים תלויות ובלבד שאלה יתאימו התאמה מלאה לקורה 
  הקיימת ולא ידרשו בה כל שינויים.

  
  
  

  חתימת הקבלן לאישור האמור במפרט זה ___________________
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  10ציוד מטבחי מבנה 

  

  קנ"מ: ללא חלבי מערך תכנית
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  10ציוד מטבחי מבנה 

  

  

  2  פריט מס'  תצוגה מדפי  שם   הפריט

  3  כמות  1  מס'

  פריט תיאור
  מקוררים. במקום חלקם דלפק, על מעוצבים תצוגה מדפי

  מתכת. זכוכית עץ, משולבים

  לביצוע פעולות

 שימוש שיאפשר באופן הקיימים, התצוגה מתקני של ושלם מלא פרוק
  בהם. עתידי
  היצוק. הצוקל לגובה עד הפרוק
 הדלפקים שטח לכל מכולת)\סופר (מתכונת תצוגה מדפי התקנת

  שפורקו.
  .185 לגובה ועד היצוק, הצוקל גבי על יותקנו המדפים
 מובאת אפשריים מדפים ודוגמת הפרוייקט אדריכל ע"י יאושרו המדפים

  להלן:
  

  
  

  
  

    



  

  10ציוד מטבחי מבנה 

  

  3  פריט מס'  ויטרינה מקרר  שם   הפריט
  1  כמות  3  מס'

  פריט תיאור

  
   בשלמות מנירוסטה. היותקן כחלק מדלפק הגשה, עשוי

  .+C  4°כולל ויטרינה עליונה מקוררת שלושה מדפים 
  אוויר מאולץ. -עם מדחס קור פנימי

  .1KW ס"מ, 130 אורך
  

  פריט תמונת

  

  לביצוע פעולות
 חדשה ויטרינה והתקנת קיימת ויטרינה של ושלם מלא פרוק

  במקומה.
  
  

  שם   הפריט
 עם תצוגה מקרר

  דלתות
  1  פריט מס'

  1  כמות  4  מס'

  פריט תיאור

  
 ומכירת לתצוגת מטר 3,60 באורך ודלתות תאורה עם "פתוח" מקרר

  קרים. מוצרים
 קירור יחידת המקרר. תחתית + מדפים 4 של מידוף מערך כולל

  פנימית.
  מוצרים. שליפת לצורך לפתיחה קלות דלתות כולל
  +.C°  4 מאולץ אויר קירור

   

  פריט תמונת

  

  
  

  לביצוע פעולות
 לתשתיות חיבור פילוס, מקרר, התקנת קיימים, מקררים של פינוי

  והפעלה.

    



  

  10ציוד מטבחי מבנה 

  

  
  

  12  פריט מס'  קיים קר 3GN מתקן פירוק  שם   הפריט
  1  כמות  6  מס'

  .GN בתבניות קר מזון להגשת ,C°  4+, 3GN קירור מתקן  פריט תיאור

  לביצוע פעולות
  בזהירות. לפרק יש הבשרי, באזור לשימוש המתקן פרוק
 ומניעת המשטח לחיזור תשתית שיכלול נירוסטה במשטח המתקן פתח כיסוי

  התעקמות.

  
  

  שם   הפריט
 עמדה עם קר עצמי שרות מתקן

  ניטראלית
  11  פריט מס'

  1  כמות  7  מס'

  פריט תיאור
  צדדית. דו עצמית בהגשה קרים מוצרים להגשת עצמי שרות עמדת

  
   

  פריט תמונת

  

  לביצוע פעולות
  כמבוקש. עמדה של והתקנה אספקה
  האדריכל. ע"י במקום שיקבע העיצובי הקו ע"פ מעוצבת תהיה העמדה

    

 



  

  10ציוד מטבחי מבנה 

  

 

  שם   הפריט
 משקאות להכנת עצמי שרות מתקן

  חמים
  7  פריט מס'

  1  כמות  8  מס'

  פריט תיאור

  
  עגול. עמוד על שעונה חמים משקאות להכנת עמדה
  הקיר. אל מעוגנת ס"מ, 10 בגובה צוקל ועל מתכת, שלד על בנויה
   אדריכל. ע"פ וצדדי עליון חיצוני גימור
 חור ויכלול אשפה פח לטובת משמש שבהם שהימני תחתונים ארונות שני כוללת
  ".8 בקוטר עילי הטלה
  וננעל. אמצעי מדף כולל שמאלי ארון

  פריט תמונת

  
  
  

  4  פריט מס'  יאוטומט מיחם  שם   הפריט
  1  כמות  9  מס'

  פריט תמונת

  
  

   אפיון

 ומגש אחד מזיגה ברז כולל מים, ליטר 15 ל ,304 נירוסטה עשוי אוטומטי מיחם
  טיפטוף.
   .IPX5 למים אטום הנדרשים התקנים בכל יעמוד
   יתר. חימום למניעת הגנה מערכת יכלול

  
  

    



  

  10ציוד מטבחי מבנה 

  

  
  בשרי מערך

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



  

  10ציוד מטבחי מבנה 

  

  
  

  23  פריט מס'  קרה פגודה שיפוץ  שם   הפריט
  2  כמות  13  מס'
  מאולץ. אוויר פלב"מ פגודה  פריט תיאור

  פריט תמונת

 

  לביצוע פעולות

 לתאורת המתאימה מודרנית תאורה והתקנת לתאורה, חיווט הסדרת
  מזון.

 אל שיורכב עץ מצע על יותקן השיש המגשים, מוביל על שיש התקנת
  המגשים. מוביל של הפינות את גם תכלול השיש התקנת המגשים, מוביל
 לאפשר מנת על ההגשה מחסומי של צורך ע"פ ליטוש ועם נזק ללא פרוק
  אדריכל. ע"פ שיש  בקערות. הגשה

  
  

  22  פריט מס'  חמה פגודה שיפוץ  שם   הפריט
  2  כמות  14  מס'
  יבש. חימום פלב"מ פגודה  פריט תיאור

  פריט תמונת

  

  לביצוע פעולות

 למזון, תאורה ההולמת חמה, תאורה והתקנת לתאורה, חיווט הסדרת
  חם. המזון לשמירת עיליים חימום גופי כולל

 אל שיורכב עץ מצע על יותקן השיש המגשים, מוביל על שיש התקנת
  המגשים. מוביל של הפינות את גם תכלול השיש התקנת המגשים, מוביל
  אדריכל. ע"פ שיש

  
 על ההגשה אזור על מלא נירוסטה משטח הרכבת ההגשה, אזור שיטוח
 פריק יהיה שיורכב המשטח וסירים. במחבתות הגשה לאפשר מנת

 תחתיים חיזוקים עם יורכב המשטח החימום, לגופי שרות לצורך
  הנירוסטה. משטחי עיוות למניעת

   
  
  

    



  

  10ציוד מטבחי מבנה 

  

  
  

  שם   הפריט
 עבור מתקנים רוקיפ

  מרקים עמדת
  26  פריט מס'

  2  כמות  15  מס'

  פריט תיאור
  להלן. בצילום כמופיע קרים מתקנים שני של שליפה באמצעות פרוק
   מקוררת. רטבים ובעמדת 3GN פרוסט טופ במכשיר מדובר

  פריט תמונת

  

  
  

  לשימוש. ושימור מתשתית ניתוק DROPIN -ה מכשירי 2 פרוק  לביצוע פעולות

  
  

  26  פריט מס'  DROPIN מרקיות  שם   הפריט
  4  כמות  16  מס'

  לביצוע פעולות
 שיבוצע, השיש משטח בתוך והתקנתן DROPIN מרקיות אספקת
   בתכנית. כמתואר
   קיימת. חשמל לתשתית חיבור

  פריט תמונת

  

  
  

  
    



  

  10ציוד מטבחי מבנה 

  

  
  27  פריט מס'  מרק לצלחות מדף  שם   הפריט

  2  כמות  17  מס'
  מרק לצלחות תחתון מדף  פריט תיאור

  פריט תמונת

  

  לביצוע פעולות
  לפחות. 35 ובגובה 80 על 25 במידות מרק לצלחות תחתון מדף הרכבת
  פאותיו. מחמש פלב"ם עשוי יהיה המדף

  
  

  20  פריט מס'  בר סלט התאמת  שם   הפריט
  1  כמות  18  מס'

  פריט תמונת

  

  לביצוע פעולות

  
  הבשרי. במתקן 30 כפריט יורכב חלבי, ממתקן שפורק 12 פריט

  חם. מתקן כיום קיים 30 פריט של במקום
  

  קיימת. לתשתית חיבור
    



  

  10ציוד מטבחי מבנה 

  

  
  

  -  - -  פריט מס' שתייה מכונות החלפת  שם   הפריט
  1  כמות  19  מס'

  פריט תמונת

  

  
  

  לביצוע פעולות

  קיימות. שתייה מכונות פרוק
 בכל אחת מכונה( זו בהתקשרות הנרכשות החדשות המכונות 2 התקנת

  .)צד
 בתמונה השמאלית המכונה במקום אספטי למכונת תשתית הכנסת
  .העליונה
  החדש. המשטח מול אל הפתחים כל והתאמת סגירה
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