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 4102אפריל  01 

 102-02סימוכין: 

 עדכונים –מכרז אולם ספורט ביה"ס לטבע הנדון: 

 :11עדכונים לכתב הכמויות הכלולים במסגרת הצעת הפאושל למבנה  .1
 

סעיף בכתב  פרק 

 הכמויות

גליונות בסט האדריכלות בהם  מהות השינוי והערות לסעיף 

 השינוי בא לידי ביטוי  

-, פריט מTeva-resh-maרשימת מסגרות  שינוי כיוון החלוקה במעקה מאופקי לאנכי6 ללא שינוי באורך6  0.60660.60.60 6

.6  6 

 

.1 

 

0.6.160.60010 

 :במקום

 הכל ,ע"ש או "אקסטל" של רף רום מסדרת עשן לשחרור רפפה
 אלומיניום ברשימת -09 א י טיפוס"עפ

 

 הקבלן יספק:

רפפת שחרור עשן במחסנים מברזל מגלוון, צבוע בתנור6  
 6 במידות זהות ובכמות זהה (6 1-)במקום א

 

-tevaברשימת אלומיניום   1-ביטול פריט א

resh-al 

 

לרשימת מסגרות ,   10-תוספת פריט מ

Teva-resh-ma, 

11  

0.611601600.0   

 :במקום

 עובי ,בתנור וצבועים מגולבנים אטומים פח ממגשי תותב תקרת
 SWPLANKS דגם ,מ"ס 30 המגשים רוחב  ,מ"מ  0.8 הפח

 לרבות ,ע"ש או  ARMSTRONG  מתוצרת ORCALמסדרת  
 פתחים פתיחת L ,T ,Z ,L+Z,פרופילי  נשיאה, קצייתטרוקונס
  .למיניהם העזר חומרי וכל והחיזוקים ,החיבורים כל ,סוג מכל
 תגמירים ברשימת 2 טיפוס י"עפ הכל

 
 הקבלן יספק:

מ"מ דגם  ..אריחים בעובי  .6*.6תקרה מינראלית חצי שקועה 

ג'ורג'יאן של חב' אמסטרטנג או ש"ע6 פלטות בעלות ספיגת רעש 

 1בהיקף, עובי פרופילים  6Z+L פרופילים NRC ..06מינימום 

 מ"מ T=12  6מ"מ6 

 

 Teva-Ceil-00 6תוכנית תקרות  

0.  

0.60.60.60020 

 

 

0.60.60.600.0 

 :במקום

,דגם סגור, דרגת TCDוואט  ..נורות  1יח' ג"ת פלואורני עם  16

כדוגמת   , להתקנה שקועה בתקרה מונמכת,IP44,  הגנה

 פיקסלייט של געש

,דגם סגור, דרגת TCDוואט  ..נורות  1יח' ג"ת פלואורני עם  6

אקון של געש   , להתקנה צמוד לתקרה כדוגמתIP44,  הגנה

 תאורה6

 הקבלן יספק: 

ומשנק  T5וואט דגם  2.נורות  2יח' גופי תאורה עם  12

, שקוע, אופל של געש, דרגת 2X14אלקטרוני כדוגמת פנטאלייט 

 FR54VF205מק"ט  IP40הגנה 

 או דגם כנ"ל אך להתקנה צמוד לתקרה

 

מחסום זרוע חשמלי נוסף לפתיחה באמצעות שלט   

 ידניוסלולרי ובאופן 

 

במסגרת תכנית הסדרי התנועה הקבלן יכשיר את שטח   

לכניסת רכבי הסעות תלמידים לכל תקופת הבוסתן 

 הפרויקט.
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המפורטים בתוכניות ובמפרטים שצורפו למכרז כל הסדרי התנועה והבטיחות מובהר כי  .2

 .11כלולים במסגרת התמורה הפאושלית למבנה 

 

זוכה במכרז לספק את התנועה והבטיחות, יהיה על הבנוסף לאמור בתוכנית הסדרי  .3

 המפורט להלן בסעיף זה, וזאת בתמורה לתשלום המצוין ביחס לכל אחד מהסעיפים:
 
 

כפי  ביצוע העבודותהקבלן יספק מבנה שומר זמני )לשער הדרומי( לתקופת  3.1
 -שמופיע בתכנית הסדרי התנועה לפרויקט. המבנה יחובר לחשמל במרחק של כ

באמצעות כבל תקני, הארקה ותעלת פח בהתאם לכל התקנות והחוקים מ'  111
ויאושר ע"י יועץ החשמל לאחר שקיבל אישור בודק מוסמך. המבנה יהיה ממוזג 

 וראוי לשימוש ויתוחזק לכל אורך הפרויקט.
 מע"מ.₪ +  070777 –סה"כ הקצב עבור סעיף זה 

 
מתאימים והעומדים מאבטחים מוסמכים, בעלי אישורים  2הקבלן יעמיד  3.2

בדרישות תנאי חוזה ההתקשרות ביחס לעובדי הקבלן והפועלים מטעמו, 
להבטחת תנועה בטיחותית להולכי הרגל במתחם ולאפשר את כניסת רכבי 

 העבודה.
 מע"מ.₪ +  0070777 –סה"כ הקצב עבור סעיף זה 

 
 )ממזרח לאולם הספורט 7במתחם ביה"ס יפעל קבלן בניה נוסף לשיפוץ מבנה  3.3

נשוא מכרז זה(, בסמוך ובמקביל לביצוע העבודות על ידי הקבלן שיזכה במכרז. 
הקבלן הזוכה יקבל על עצמו את האחריות כקבלן ראשי לנושא הסדרי התנועה, 
הבטיחות ואזורי התארגנות בהתאם לתכנית הסדרי התנועה ותכנית ארגון אתר 

 עליו יהיה אחראי לאשר עפ"י החוזה.
 מע"מ.₪ +  070777 -ף זה סה"כ הקצב עבור סעי

 
למען הסר ספק מובהר כי משתתפי המכרז אינם נדרשים לכלול את העבודות המפורטות 

ויופעלו  , וכי התמורה בגין עבודות אלה תהיה כהקצבבסעיף לעיל במסגרת הצעתם במכרז
 .עפ"י הצורך באישור מראש ע"י אחוזות החוף

 
 
 

 


