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  :לכבוד

  הנרשמים למכרז
    החברה"ל מנכ לידי

  באמצעות פקס        
  

  א.ג.נ.,

ביצוע עבודות איטום במטבח בחדר לחוזה בלהתקשרות  000001/4/077201/ מס' מכרז פומביהנדון : 
  התעופה רשות שדות האוכל בתמך המזרחי בנתב"ג, עבור 

  עדכון מועד הגשת ההצעות למכרז והבהרות - 2מספר הבהרה  תהודע

  עדכון המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז .1

ותוקפו ביצועו "), הטופס(להלן: "למכרז שבנדון לטופס הזמנת ההצעות  2להוראות סעיף בהתאם 

נכון ") תעדכן כי הרשותרשות שדות התעופה (להלן: " ה בקבלתו של אישור תקציבי.של המכרז מותנ

תעדכן את התקבל האישור התקציבי הנדרש. לפיכך, הרשות למועד פרסום הבהרה זו, טרם 

לטופס   7.11.2המשתתפים במכרז כי המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז שבנדון, הנקוב בסעיף 

  . 10:00עד השעה  29.6.2017ודכן ליום יע

מודגש בפני המשתתפים, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה הנקובים  .2

(ב) לתקנות חובת המכרזים, 20בסעיף זה לעיל, לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת תקנה 

  .1993-תשנ"ג

  ד השינוי המפורט לעיל.יובהר כי לא יחול שינוי ביתר מועדי המכרז, מלב .3

  :לנרשמים למכרזדגשים והבהרות  .4

למעריך   HDPEהינו פרט מקומי לעיבוי התקרה עד למפלס חיבור צנרת  ) A2פרט הנמכת התקרה (  .5

מטעם  ירכיב רק פרט שאושר בכתב ע"י מנהל הפרויקטהזוכה הפלב"מ של תעלת הניקוז. הקבלן 

 .מטעם הרשות . אישור הפרט לשיקול דעתו הבלעדית של מנהל הפרויקטהרשות

כחלק בלתי  יש לאטום את כל מעברי הצנרת דרך הקירות והתקרה לפי תוכנית הבטיחות המצורפת .6

המציעים נדרשים להגיש  .. יש לשים לב כי כל קומה נחשבת כאזור אש נפרדנפרד ממסמך הבהרה זה

 כחלק מהצעתם למכרז. את תוכנית זו חתומה כנדרש

 הפרטים והחומרים לביצוע הגנות נגד אש שאותם יציע הקבלן הזוכה יהיו חייבים להיות מאושרים  .7

 .מטעם הרשות ע"י מנהל הפרויקט

 -  02תוכניות זיון חגורות ההפרדה המופיעות בפרק ך הבהרה זה, מכחלק בלתי נפרד ממס"ב מצ .8

המציעים נדרשים  .02עבור חגורות הבטון בפרק ט אופייני . פרט זה הינו פרעבודות בטון יצוק באתר

  חלק מהצעתם למכרז. כלהגיש את תוכניות אלו חתומות כנדרש 

  

  



  

  

  

  

  

  

  קנייניתורד אגוזין, 
  

  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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