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   00302017/073/00/פומבי מס'  מכרז

  
התקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות הגנה קתודית לצנרת דס"ל, בנמל 

  גוריון ושדה התעופה רמון בתמנע, עבור רשות שדות התעופה-התעופה בן
   00302017/073/00/פומבי מס'  מכרז

  

  שונים משתתפים"י ע שנשאלו לשאלות הרשות מענה -  4' מס הבהרה       

"), מבקשת לענות על שאלות הבהרה, שנשאלו הרשותרשות שדות התעופה (להלן: "

  "), כדלקמן:המכרזעל ידי מי מהמשתתפים השונים למכרז שבנדון (להלן: "

ברשם הקבלנים אינו על פי חוק תנאי  מתבקשת הבהרה האם רישום: שאלה .1

 ?לביצוע "עבודות הנדסה בנאיות"

-ו 3.7 בסעיף תשומת לב המשתתפים מופנית בזאת, לאמור ומפורט :תשובה

   .) למפרט4(00.13לחוזה וסעיף  12.1

האם נדרש  2- מסמך ג'ל 5 בסעיףמתבקשת הבהרה לעניין האמור  :שאלה .2

ואם כן האם המנהל עבודה נדרש  התמ"ת משרד מנהל עבודה מוסמך של

 לכל עבודה או שכל צורך  ייבדק לגופו של עניין?

 זוכה מפעיל קבלן מישנה ( לדוגמא קידוח )קבלן הבעבודות  שה :תשובה

מבצע הזוכה הוא קבלן היידרש מנהל עבודה, בכל שאר העבודות שה מטעמו,

  העיקרי אין לכך צורך.

לחוזה בדבר התחברות  6.6 מתבקשת הבהרה לעניין האמור בסעיף :שאלה .3

, האם נדרש תשלום עבור ההתחברות המקוונת לצורך הליך תיחורלמערכת 

 ומי משלם עבור המינוי למערכת המקוונת במידה ונדרש?

 6.6תשומת לב המשתתפים מופנית בזאת, לאמור ומפורט בסעיף  תשובה:

(שלושים)  30למערכת המקוונת בתוך הספק מתחייב להתחבר " - לחוזה

ימים, מיום קבלת הודעה בכתב מאת המנהל, בדבר כוונתה של הרשות לבצע 

הליך מקוון, וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי לכל תמורה נוספת, פיצוי ו/או 

שיפוי מכל מין וסוג שהם, בקשר להוצאות ישירות ו/או עקיפות, הכרוכות 

  ."ת הנדרשת להגשמתובניהול ההליך המקוון, ובהיערכו
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בסעיף  :לכתב הכמויות 50.12האמור בסעיף  מתבקשת הבהרה לעניין :שאלה .4

הנ"ל מתבקש המציע לנקוב מחיר עבור שוחה תוצרת דביקו. חוליות דביקו 

מותקנות בד"כ ברחבות מטוסים. שוחה כזו מוטמנת בבטון כאשר פרטי הזיון 

. כדאי ורצוי לציין שמחיר של יסוד הבטון מתאימים לנדרש ברחבות מטוסים

השוחה אינו כולל את ביטונה, קידוח בבטון לצורך התקנתה, והזיון (או כל 

פרט ביצוע אחר) הנדרש לצורך התקנה ברחבת מטוסים ואינו כולל עלות 

 קונסטרוקטור לקביעת הזיון הנדרש.

 רש"ת תספק את תכנית הקונסטרוקטור לזיון וביטון.: תשובה

  מענה לעלויות ניסור וביטון.בכתב הכמויות יש 

הקידוח/בריחת  האם במידה ויתגלו חללים במהלך הבהרהמתבקשת  :שאלה .5

בנטונייט נדרש יהיה לסתום את החללים. מתבקש להוסיף סעיף של סתימת 

 חללים בבטון למקרה הצורך.

תישא בעלויות הבטון במידה ויתגלו חללים  כפי שמופיע   רש"ת :תשובה

 לפי קוב בטון בפועל בכפוף לאישור נציג מטעם רש"ת. 40.9בסעיף 

במפגש המציעים דובר על ביצוע מדידות הגנה קטודית. מבוקש   שאלה: .6

להוסיף סעיף של יום מדידות על ידי בודק הגנה קטודית מיומן ומוסמך 

החשמלאי אינו מתאים במקרה זה, כי חשמלאי  שעת לביצוע הבדיקות. מחיר

 מן השורה שאינו מיומן בביצוע בדיקות לא ייתן מענה.

בכל מקרה שיופעל הקבלן לביצוע מדידות החיוב יהיה עפ"י שעת  :תשובה

 עבודת חשמלאי.

שעלות שעת מדידה של מי שעוסק בהגנה קטודית גדול  במידה והמציע חושב

  ,ייתן מחיר עפ"י שיקול דעתו. ממחיר שעת עבודה חשמלאי יותר

     

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין. על המציע 
 להגיש הודעה זו כשהיא חתומה על ידו, כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז.

  כבוד רב,ב                                                                                     
                                            

  משה פישר, קניין
                                             

  אגף לוגיסטיקה
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 לידי משה פישר  –מחלקת התקשרויות אחזקה    אל:

   9752608-03באמצעות פקס מס': 

  

  

  00302017/073/00/מכרז פומבי מס' הנדון: 

התקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות הגנה קתודית לצנרת דס"ל, בנמל 
  גוריון ושדה התעופה רמון בתמנע, עבור רשות שדות התעופה-התעופה בן

  
  ע"י המשתתפיםמענה הרשות לשאלות שנשאלו – 4מס'  בהרהה

 

אני הח"מ _________________ ע.מ/מחברת ________________________  

  מענה הרשות לשאלות.  - 4מס'  הבהרהמאשר/ת קבלת 

ידוע לי, כי יש לצרף הודעה זו, המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, כשהיא 

  חתומה, בעת הגשת הצעתנו.

  

  

  

  

  חתימה__________________שם __________________ תאריך __________________  
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