
  

  

30.11.2017  
  :לכבוד

  הנרשמים למכרז
    החברה"ל מנכ לידי

  באמצעות פקס        
  

  א.ג.נ.,

בחדר האוכל בתמך  שיפוץביצוע לחוזה בלהתקשרות  007000/4/077201/ מס' מכרז פומביהנדון : 
  התעופה רשות שדות המזרחי בנתב"ג, עבור 

   2מספר 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("
 

  ? CLSMהיכן (באילו חדרים) יוצקים  –לכתב הכמויות 02.01.0180סעיף : שאלה .1.1
תתבצע ברצפת חדר האשפה לטובת יציקת רצפה    CLSM -יציקת ה ,כפי שהוצג בסיור  תשובה:

  .A-1בתוכנית  -רור הנוסף , כפי שניתן לראות בחתך בימוגבהת לחדר הק
  

מבוקשת תכנית השיפועים של בטון השיפועים ועובי  – לכתב הכמויות 05.01.0003סעיף  שאלה: .1.2
  השכבה.
את תוכנית השיפועים וחלוקת הרצפה לשטחי איטום נפרטים ניתן לראות בתוכנית          תשובה:

06 – HU. 
  

מבוקש פרוט הבידוד התרמי אותי יש להתקין בחדרי  – לכתב הכמויות 05.01.0014סעיף  שאלה: .1.3
  הקירור.
  .A26K-Pפרט  31את פרט הבידוד ניתן לראות במפרט בפרק  :תשובה

  
  מהו "פס חם" ברצפת חדר קירור ? – לכתב הכמויות 05.01.0014סעיף  שאלה: .1.4

. את היריעות יש  רמדובר ביריעות חימום אותן מניחים מתחת לבידוד חדרי הקירו תשובה:
  .להציג לאישור רש"ת לפני ביצוע העבודה

  
  למה הכוונה שהמדה תוצק ע"י "מפעל נייד" ? – לכתב הכמויות 05.01.0015סעיף  שאלה: .1.5

  . יש לאשר את המכונה לפני ביצוע .בצורה רציפההכוונה היא יציקת מדה מסודרת  תשובה:
  

  מהן "מכונות הידוק אוטומטיות" ? – לכתב הכמויות 05.01.0015סעיף  שאלה: .1.6
  .הכוונה היא הידוק והחלקה ע"י מכשירים ממונעים ולא ע"י סרגל ידני תשובה:

  
  ?  PUגוון שכבת מהו  – לכתב הכמויות 05.01.0016סעיף  שאלה: .1.7

   .. על הקבלן להציג את הגוון לאישורעל פי בחירת האדריכל הצבע יהיה אפור תשובה:
  

  מבוקשים פרטי ביצוע, סוג וחתך המשטח. – לכתב הכמויות 06.02.0030סעיף  שאלה: .1.8
אשר תצורף  2967תוכנית להודעת הבהרה זו . רצ"ב סוג וחתך המשטח מפורט בסעיף תשובה:

  בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ותהווה חלק
  

  מבוקשים פרטי ביצוע, סוג וחתך המשטח. -לכתב הכמויות  06.02.0040סעיף  שאלה: .1.9
אשר תצורף  2967תוכנית להודעת הבהרה זו . רצ"ב סוג וחתך המשטח מפורט בסעיף תשובה:

  ותהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
  

  ש חתך פס האלומיניום.מבוק – לכתב הכמויות 10.01.0150סעיף : שאלה .1.10
 אשר תצורף ותהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 2967תוכנית להבהרה זו רצ"ב  תשובה:

   .טרם ביצוע לאישורשיוצג  מ"מ 25רוחב  לפרקט T סףמדובר בפרופיל מסוג 



  

  

  
יש להתקין תקרות תותב כדוגמת הקיים. במטבח יש  – לכתב הכמויות 22.01.0020סעיף  שאלה: .1.11

  ס"מ) רגילה ?30-40 . האם הכוונה לתקרת מגשים (רוחבמספר סוגי תקרות
בשטח המטבח  שמפורקתס"מ)  30-40 (רוחב הקיימתכדוגמת תקרת מגשים הכוונה ל :תשובה
  .שתוחזר במלואה תקרת מגשי הנירוסטהלמעט 

  
לאילו אזורים הכוונה ולאילו  –פרוק תקרות תותב  – לכתב הכמויות 24.01.0060סעיף  שאלה: .1.12

  )סוגי תקרות. (לפי סיור הקבלנים יש בשטח גם תקרות נירוסטה עם חלקים מנדפים
. לא תפורק התקרה רוסטהיונ, מינרלי מטבח מסוג פחבהנמצאות  תותקרהבסוגי  מדובר תשובה:
אלא אם יוחלט אחרת ע"י המפקח  ,22.01.0010. התקרות ישמרו לשימוש חוזר לפי סעיף המנדפת
  .בשטח

  
  לאיזה חדר קירור (מספר הפריט ) הכוונה ?  –פרוק פח  – לכתב הכמויות 24.04.0010סעיף  שאלה: .1.13

. הפח מטר 3ך באורס"מ  20ס"מ על  20של במידות להגנת הקיר  מכופף מדובר בפח מרוג תשובה:
   .רורינמצא בקיר חדר האשפה המתוכנן להפוך לחדר ק

 

 

  

  

  

  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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