
 מכרז להקמת גשרים וקיר אקוסטי בעיר שוהם.  -לקבלנים  ועדכונים : מסמך הבהרות הנדון
 

 יעודכן ובמקומו ייכתב : 19.09.01סעיף  –מפרט טכני מיוחד  .1
 

. המחיר הסופי יהווה את משקל )טון(תהיה לפי  ת הגשריםילקונסטרוצייחידת המדידה 
  המתכנן לפנימודלים הקיימים של בהתיאורטי של נפח הפלדה המופיע  מכפלת המשקל

 .זה הבהרות למכתב מצורפים אלה מודלים של קבצים הליך ה"שופ דרויינג".
טון  7.85במודלים כפול משקל סגולי של  נטו הגשריםנפח  משקל הפלדה לשקילה יהיה

 אומים, דסקיות, תמיכות זמניות, צבע, ברגים, גלוון ,ללא התחשבות בריתוך, פחת, למ"ק
 . 2ה סעיף רא- תוספות שונות לבקשת הקבלןו

 מים סעיפים והם משולמים בנפרד(  )עבור מעקות פלדה ומוטות מתיחה קיי
 מתוך המודלים הקיימים: –כמויות  טבלתמצורפת בזאת 

                                   
 .שמייצגת את המשקל הקיים במודל המתכנן הכמויות לתשלום יתבססו על טבלה זו

 
בכמויות הפלדה  גידול. לביצוע בשיטת ריתוך חשמלי תת הפלדה מתוכנניקונסטרוקצי .2

, משיקולי הובלה, הקמה או כל  SHOP DRAWING  -תהליך הב מתוספות כתוצאה
ולא  הקבלן על חשבון יהיה ויאושר ע"י המתכנן, על ידו שיקול אחר של הקבלן כפי שיוצע

  )המודל הסופי של בית המלאכה לא ימדד( .יימדד לצורך התשלום
 

לא כתוצאה מביצוע )ש במהלך הביצוע מדרישת המתכנן הפלדה הנובע גידול בכמות .3
   שולם לפי מחיר טון פלדה של הקבלן הזוכה.י לקויי(

 
 יהיה בגוון ירוק לפי בחירת האדריכל. (6.71.1.002)סעיף  קיר אקוסטי שקוף .4

 
שבכתב הכמויות סעיף יש למחוק מהעץ בכל הגשרים יהיה בהתאם למפרט המיוחד ,דק  .5

ללוחות  SHOP DRAWING -תכנון ו הביצוע כולל, " מסוג פלרם או ש"ע"   את המילים
 . 04הדק בצבעים שונים ובאורכים שונים כפי שקיים בגשר מספר 

 
 . ₪ 5,400נו ( הי 5.69.2.001)סעיף  5מחיר למטר אורך תפר התפשטות בגשר  .6

 
 : 05גשר  –עדכון במידות סמכי הנאופרן בכתב הכמויות  .7

 600/600/148.5 -מידת הסמך תעודכן ל – 69.01.002סעיף  .א
 800/800/172.2 -מידת הסמך תעודכן ל – 69.01.003סעיף  .ב
 600/600/148.5 -מידת הסמך תעודכן ל – 69.01.004סעיף  .ג

 
, הבהרה: הסעיף כולל גם פרופילי זויתן או  6.71.1.001קיר אקוסטי, סעיף  –כתב כמויות  .8

פלחים ועיגונם לפרופיל הפלדה הראשי לכל גובה הקיר, המדידה הינה לפי משקל הפלדה 
 במסמך זה. 1ראה סעיף  –נטו )פרופיל ראשי+ זויתן/פלח+ פלטת עיגון+ ברגיי עיגון( 

 EN-1793-2 אירופאי בתקן B3 לקטגוריה יענה הקירות של האקוסטי הבידוד כושר .9
 (.dB 24 מעל)

 
חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה.  יםמהווומסמך ההבהרות פרוטוקול ה

מתבקש/ת לצרף  למכרז הנ"ל  קבלן המגיש/ה הצעה כל חברה/
 הפרוטוקול כאשר הוא חתום כנדרש.
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