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2020,  יוני 14  
כולל דף זה  2 מתוך  1דף   

 לכבוד 
 07/2020 זוטאמציעים, מכרז 

 לביצוע עבודות אספקה והקמה כיתות לימוד, בה"ס אלון, גבעתיים
 שלום רב,

 
  הת הבהרוהנדון: מענה לשאל

 מה גובר?  –בכל מקרה של סתירה בין תכנית למפרט  : שאלה .1

 . תכניות מכרז תשובה: 

  האם קיימות תכניות יועצים? )בטיחות/נגישות וכד'( שאלה : .2
 .כן, הכל מוטמע בתכניות ההגשה, כל החומרים גם נגישים באתר חברת יעד  תשובה:

 האם קיים דו"ח קרקע   שאלה : .3
 כן   תשובה:

 נא הבהרה במה מדובר –הצללות פתחים מסגרות בטון ו/או פלדה  שאלה :  .4
 הכל בהתאם לתכניות מכרז.   תשובה:

 שנים  7לפי חוק מכרז  –שנים לאיטום/רטיבות וכד'  10אחריות  שאלה :  .5
 . לפי חוק מכר  תשובה:

   איטום מתחת רצפה, נדרש יועץ גיאלוגי להגדרת מערכת איטום? :  שאלה .6
 אין צורך באיטום מתחת לרצפה : תשובה

 מה לבצע?   –גגות ותקרות   שאלה :  .7
 . בהתאם לתכניות מכרז תשובה:

מ"מ, עם גג אסכורית משופע  50גבס דו שכבתי וורוד, כולל בידוד פויל אלומיניום   - תקרה
 . תכנית טרפזי לבן עם מערכת מרזווים ע"פ 

. גודל IV.2.3תקרה מלוחות מינרלים מודולרים. סיווג בשריפה:   - גימור אקוסטי בתקרה
גוון לפי בחירת האדריכל  , NCR= 90מ"מ. מקדם בליעה  15בעובי  60/60לוח אופייני  

הביצוע יכלול פרופילים נושאים ומשניים אלמנטי תליה וגמר  ובהתאם לאישור המזמין.
ליד הקירות. התליה תהיה באמצעות מוטות הברגה ודיבלים ממתכת    L+Zזוויתן ו גמר 

העיגון של   ס"מ זו מזו. 70תליות התקרה לא יעלו על מרחק של  '(.ד)פיליפס, ג'מבו וכ
 פרופילי הקיר יהיה באמצעות דיבלים וברגים מתאימים. 

. יש להעזר בפרטי היצרן  5103ביצוע תקרות אקוסטיות יהיה בהתאם לת"י, ובין השאר ת"י 
 התליה תלווה ע"י מהנדס רישוי מטעם הקבלן יאושר כל ידי מעבדה מוסמכת. 

 )התאמה( באתר  921תעודת בדיקת מעבדה לת"י 

התחברות חשמל למבנים ע"י הקבלן, אם כן מה המרחקים? אישור בזק על חיבור   שאלה :  .8
 לרשת טלפונים?

 , יבוצע ע"י המזמין רלוונטילא    תשובה:

 האם לכל כיתה או מערכת שלמה?  –מערכת גילוי אש   שאלה :  .9
 לכל כיתה    תשובה:

 נא הבהרה –מפרט דרישה למחיצת פנים אינוויט   שאלה :  .10
יכולה להגיע המחיצה לא . דציבל 42חייבת להיות או שו"ע,  מחיצה אינובייט   :תשובה

 . לתקרה, היא חייבת להיות מונמכת מהתקרה
 נפרדת למסמכי המכרז יש לתמחר כ"כ כהצעה 
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 עבודות הנגשה ופיתוח מי מבצע   שאלה :  .11
 מצורף כתב כמויות עבור עבודות הנגשה ופיתוח בהתאם לתכניות מכרז    :תשובה

 נפרדת למסמכי המכרז יש לתמחר כ"כ כהצעה 

  נא לתת הבהרה ברורה כי הכיתות יונחו במגרש הכדורסל רק ע"י מרצפות פילוס   שאלה :  .12
 ובחוזק מתאים כך שלא יהיו קידוחים או חפירות כלשהן

  ראה תכנית ביסוס מצורף :תשובה

   מהלכי מדרגות ? 3מ המותאם ל ס" 60האם הגובה מפני רצפת המגרש הוא שאלה : .13

 . שלוש מדרגות )גובה מינימום נדרש( גובה פני קרקע משתנה ע"פ שיפועי הקרקע  :תשובה

גיזום.  ,נא לתת הבהרה ברורה כי דרכי הגישה עם כל הכרוך בכך )חסימה ע"י משטרהשאלה  .14
   כבלים מתח נמוך( הן באחריות העיריה.

 חריות העירייה בא:  תשובה

טית היות וישנה שונות רבה בעלויות נא להגדיר את הסוג והמפרט של המחיצה האקוס:  שאלה   .15
או שווה   אינוביט של חברת PALASE 110מדגם   מחיצת פנים בין הכיתות  תשובה:

 מ'.   6.98/2.4במידות  ערך
 נפרדת למסמכי המכרז יש לתמחר כ"כ כהצעה 

נא להבהיר נושא הזיגוג : האם גם "טריפלקס" וגם מחוסם ? לפי התקנים אפשרי אחד :  שאלה .16
 מהם

 . נדרש טריפלקס וגם מחוסם: תשובה
 
 
 

 .המציע להצעת ,חתום כשהוא ,לצרפו  יש המכרז ממסמכי חלק הינו זה מסמך •

                 /http://www.yaadg.co.il כלל המסמכים לרבות מסמך זה מופיעים באתר החברה בכתובת •
 
 

 
 בברכה,

 מנכ"ל דרור דבאח, 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yaadg.co.il/

