
  

  

22.2.2017  
  :לכבוד

  הנרשמים למכרז
    החברה"ל מנכ לידי

  באמצעות פקס        
  

  א.ג.נ.,

להתקשרות בחוזה לביצוע שיקום רחבת חניה למטוסים  2017/074/0005/00 מכרז פומבי מס'הנדון : 
 רשות שדות התעופה)  בנתב"ג  עבור Bבראבו (

  ומענה על שאלות , הבהרותעדכון - 9מספר הבהרה  תהודע

  

לטופס הזמנת ההצעות למכרז שבנדון, מבקשת רשות שדות התעופה  24.3בהתאם להוראות סעיף  .1

 כדלקמן:נשאלו על ידי המשתתפים במכרז, "), להשיב על שאלות הבהרה שהרשות("

  מחיר הקומפלט בסעיף? נא הבהרתכם.מה כולל  - לכתב הכמויות  02.57.10.0170סעיף  שאלה: .1.1

: המחיר כולל כאמור בכתב הכמויות שוחה בקוטר 02.57.10.0170מחיר הקומפלט לסעיף   :תשובה

קבלן הזוכה יהיה לתכנן, לאשר מטר ובנוסף מחיצה מבטון מזויין שעל ה 2.5מטר ובעומק עד  1.25

  .והכול על חשבונו של הקבלן הזוכה ולבצע בהתאם זה של הרשותאצל מנהל החו

נא הבהרתכם, מה אורך הקו הזמני  -שטיפת קו סניקה - לכתב הכמויות  02.57.10.0200סעיף  שאלה: .1.2

  ?3בקוטר "

  מטר. 100הינו עד  02.57.10.200אורך הקו נושא סעיף   :תשובה

נבקש את כל הפרטים הנדרשים  - לכתב הכמויות  02.51.11.0010,02.57.11.0070סעיפים  שאלה: .1.3

  לצורך ביצוע הקידוח כולל עומקים ותכניות.

מטר  400המדובר על מספר קידוחים אופקיים באורכים  שונים ובאורך כולל של עד   :תשובה
. תוכניות תכנן מטעם הרשותכפי שיוחלט ע"י המ - קידוחים 8סה"כ. מספר הקידוחים לא יעלה על 

  המחיר למ"א קידוח כולל חפירת בורות לצורך ביצוע הקידוחים. מפורטות יעוברו במסגרת הביצוע.

הנשם הינו "מקל סבא" כפי שמורכב בשרוולים למעבר תשתיות זורמות. פרטים יושלמו במסגרת 
 התוכניות לביצוע.

מספר  38פרק  –בפרק הדלק  2.3 -שינויים בכתב הכמויות –נספח א'  – 4מס'  הודעת הבהרה שאלה: .1.4

). מבקשים 38.3.18,38.2)  לא תואם את המספר הרשום בהבהרה ( 01.38.03.0013(  תהסעיף בבינארי

  .לתקן את מספר הסעיף ותיאורו

  לא נמצא בקובץ הבינארית, מהו העדכון בתיאור הצנרת ? 38.10,38.4.1סעיף 

מספרי סעיפים אלה נוגעים למפרט המיוחד ולא לכתב  – 38.3.18, 38.2מספרי סעיפים   :התשוב

  ועל כן אין כל סתירה בכתב הכמויות כאמור בשאלה לעיל ואין מקומם בקובץ הבינארית. יותהכמו

 – 38פרק  –בפרק הדלק  2.3 –שינויים בכתב הכמויות  –נספח א'  – 4עת הבהרה מספר הוד שאלה:  .1.5

 כון בתיאור הצנרת?דלא נמצא בקובץ הבנארית, מהו הע 38.10, 38.4.1סעיף 



  

  

ולכן אינו נמצא בקובץ  אלה נוגעים למפרט המיוחד ולא לכתב הכמויותמספרי סעיפים תשובה: 

 הבינארית.

  - שינויים בכתב הכמויות 2.4 -שינויים בכתב הכמויות –נספח א'  – 4הודעת הבהרה מס'  שאלה: .1.6

  סעיף זה לא מופיע בקובץ החדש האם הוא מבוטל? 01.51.03.0080

  לא נמצא עדכון בתיאור  הסעיף, מהו העדכון?  01.38.03.0010סעיף 

) הופיע סעיף זה 2017בדצמבר  בכתב הכמויות הקודם (פורסם – 01.51.03.0080סעיף   :תשובה

ביותר (והרלוונטי לצורך הגשת  והמעודכןאורו "התקנת רמזור חדש...". בכתב הכמויות החדש ישת

  הסעיף בוטל. הסעיף לא מופיע מאחר ו 2018רסם בינואר שפוההצעה הכספית למכרז) 

  -שינויים בכתב הכמויות  2.4 - שינויים בכתב הכמויות –נספח א'  – 4הודעת הבהרה מס'  שאלה: .1.7

 לא נמצא עדכון בתיאור הסעיף, מהו העדכון? – 01.38.03.0010סעיף 

 בנספח א', סעיף סופר נפלה טעות  4 בהודעת הבהרה מספראין שינוי בסעיף ואין עדכון.  תשובה:

  ) לא עודכן.01.38.03.0010וסעיף זה ( 2.4

 "תפרים מסוגים שונים" 02.51.14.0060,  01.51.14.0060סעיפים  -תכניות ופרטים  שאלה: .1.8

  לא נמצאו פרטי התפרים לסעיפים הנ"ל.בתכניות במפרטים ו

  לקבל את כל פרטי התפרים השונים למכרז זה? נבקש

  למפרט זה. 5ונספח מספר  51.14התפרים השונים הינם לפי המפרט הכללי פרק   :תשובה

כולל  F-900טון כולל מכסה יצקת ברזל  90תאי ניקוז המתאימים לעומס  - כתב כמויות  שאלה: .1.9

למה הכוונה , תא בקרה או  נבקש  הסבר לגבי תאי ניקוז, לא ברור -שדות התעופה  סמל רשות

  קולטן ראשי ?

אלה  בקרה(לתאי  תאי ניקוז הכוונה לתאי בקרה של מערכת הניקוז ואינם תאי קליטה  :תשובה

  לפי התקן).  F-900קת ברזל המתאים לעומסים יתהיה תקרה ובה פתח עגול עם מכסה עגול מיצ

תאי קליטה הכוונה לשוחות שלהן במקום תקרה ומכסה יש רשת דרכה המים יכולים להיכנס מפני 

לפי   F-900המיסעה אל מערכת הניקוז. רשת זו תהיה עשויה מיצקת ברזל המתאימה לעומסים 

  התקן.

  נבקש לקבל  פרט, חתך מידות של הנקז. -  נקז מחורץ –כתב כמויות  שאלה: .1.10

ויתאימו לעומסים  1%המחורצים לניקוז פני המיסעה יהיו בעלי שיפוע פנימי של  הנקזים  :תשובה

 צרן מוצרי בטון טרום מוכר. ון). המוצר יהיה מוצר טרומי של יט 90של מיסעת מטוסים כבדים (



  

  

זו משום המלצה לשימוש במוצר של אחד היצרנים. אין בדוגמה  לדוגמהמצורפת תוכנית עם פרטים 

מטעם  חר. על הקבלן לאשר את המוצר שיבחר לספק אצל המפקח והמתכנןצרן זה או אשל י

 .הרשות

  נבקש לדעת באיזה קוטר הצינור? - צינור ניקוז מחורר - כתב כמויות  שאלה: .1.11

במפרט  51.07.0070כמפורט בסעיף  6בות המיסעה הינו "כקוטר הצינור המחורר לניקוז ש  :תשובה

 המיוחד. 

לאור העובדה שמשך הביצוע של  - לחוזה  ב')- א' ו 16.6(סעיפי חוזה  10-11נספח א' סעיפים  שאלה: .1.12

חודשים, נבקש כי סעיף ההצמדה / התייקרויות יתוקן, כך  27הפרויקט נשוא המכרז שבנדון הוא 

שההצמדה במסגרת ההסכם תהיה הצמדה שוטפת (הצמדה של מחירי היסוד במועד ביצוע כל 

המדד הידוע במועד הנפקת כל  –פת ביצוע העבודות) תשלום על חשבון שכר החוזה, במהלך תקו

  חשבון עבור עבודות שבגינן מבוצע אותו תשלום.

בתוך כך נבקש, כי המדד שיחול על הפרויקט שבנדון יהיה מדד הסלילה והגישור, שכן מדד זה 

  משקלל בצורה המיטבית את התמורות בעלויות הביצוע של הקבלן שיבצע את הפרויקט.  

   .ולא יהיה שינוי מהמוגדר בנספח א' לחוזה תקשות לעיל נדחוהב  :תשובה

נבקש הבהרות  - לכתב הכמויות  02.08.09.290, 02.08.07.222, 02.08.07.220סעיפים:  שאלה: .1.13

  לסעיפים אלו. לא נמצאו נתונים בתכניות ובמפרט.

עם  בואבתחנת ברהחדרים כל הסעיף כולל: תכנון מיזוג אויר עבור  – 02.08.07.220סעיף   :תשובה

מסוג אינוורטר  יהיו מיזוג אוירהמערכות  .חדרי השנאים את למעט יחידת גיבוי אחת בכל חדר, 

. במצב המתנה המזגן יהיה בכל חדר בעת עליית הטמפ' גיבויהלרבות לוחות בקרה להפעלת מזגן 

  .יאושר ע"י רש"תהתכנון  במצב דומם.

דרישות בראבו ע"פ השנאה מיזוג אויר עבור תחנת מתקן הסעיף כולל: ביצוע  – 02.08.07.222סעיף 

  .רש"ת.  הקבלן יאושר ע"י 02.08.07.220התכנון המפורטות בסעיף 

" 0את הסכום "למלא המציעים במכרז נדרשים  – הסעיף מבוטל – 08.09.290.02סעיף 

" 0יובהר כי ככל שמציע לא ימלא " .בכתב הכמויות למכרז בסעיף המחיר )אפס(

זו, תיחשב ותשוקלל הצעתו ע"י הרשות כאילו רשם שם המציע את הסכום בשורה 

   " וזאת מבלי לגרוע מסמכויות הרשות מכוח הוראות טופס ההצעה הכספית למכרז.0"

  

לא סופקה תכנית פירוקים על כן אין אנו יודעים את  - לכתב הכמויות  51.03.10סעיף מספר שאלה:  .1.14

שתכנית פירוקים כן מוזכרת ברשימת התכניות שבמסמכי המכרז). עובי הרצפות הממוצע לפירוק (על אף 

נבקש לנקוב בעובי משוער של האלמנט או לחילופין להמיר את המדידה למשקל/ נפח. הנושא מהותי ביותר 

  .לקביעת מחיר היחידה

ס"מ. יחד עם זאת ייתכנו  30-40 - כ קות הקרקע שבוצעו עולה שעובי הבטון הינוידמב תשובה:



  

  

ועל המציעים לקחת זאת בחשבון בעת תמחור סעיף  בהם עובי הבטון יכול להיות גדול יותרמקומות 

  .זה בהצעתם הכספית למכרז

 

לא סופקה תכנית פירוקים על כן אין אנו יודעים את עובי  - לכתב הכמויות  51.03.20סעיף שאלה:  .1.15

לחילופין להמיר את המדידה למשקל/ המסעות הממוצע לפירוק. נבקש לנקוב בעובי משוער של המסלול או 

  נפח. הנושא מהותי למחיר היחידה.

ס"מ. יחד עם זאת  10-20 -כ שכבת האספלט הינומבדיקות הקרקע שבוצעו עולה שעובי  תשובה:

גדול יותר ועל המציעים לקחת זאת בחשבון בעת תמחור סעיף  האספלטייתכנו מקומות בהם עובי 

  זה בהצעתם הכספית למכרז.

 

לא צוין במפרט ובתכנית "פרטי מבנה" מהו עובי שכבת  - לכתב הכמויות  51.04.80סעיף שאלה:  .1.16

החדרת הבקל"ש הדרוש. אנא הגדרתכם לנושא, הסעיף נמדד ביחידות שטח והעובי מהותי לקביעת 

  מחיר היחידה.

  .של המפרט הבינמשרדי 51.04.12ש תעשה לפי המפורט בסעיף "שכבת הבקל תשובה:

 

לא סופקו חתכים טיפוסים לצנרת הניקוז  -תת פרק ניקוז לכתב הכמויות  51.05עיף סשאלה:  .1.17

ולכן אין באפשרות הקבלן לחשב את כמות הבטון המדויקת סביב הקווים (למעט תיאור מילולי אך 

  לא ממצא במפרט).

כמות הבטון הינה כתלות בגודל החפירה אותה יבצע הקבלן לצורך הנחת הצינורות.  תשובה:

  ירה תעשה לפי ההנחיות במפרט הכללי ובמפרט המיוחד.החפ

 

  

 

  

 

  

  

  

  ורד אגוזין, קניינית
  

  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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