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 בע"מ   יפו - אביב - היכלי הספורט תל 
 

 לכבוד 
     7/2021פומבי  מכרז  משתתפי  

 לעבודות איטום בגג היכל מנורה מבטחים בתל אביב יפו 
 

 שלום רב, 
 7/2021מכרז פומבי  - תשובות לשאלות הבהרה הנדון:  

 לעבודות איטום בגג היכל מנורה מבטחים בתל אביב יפו 
 

 ת החברה: ו במסגרת המכרז שבנדון ותשוב ו ממשתתפי המכרז  ת הבהרה שהתקבל ו להלן שאל 
 

 תשובה  פירוט השאלה  # 
  פני האם מפרקים את כל האיטום ל  . 1

נאמר   בסיור  ההתזה?  ביצוע 
את   הכל  PVCשמפרקים  את  אם   .

שונות   הפירוק  של  הכמויות  מדוע 
   מ"ר פער(   900מהאיטום? ) 

לקבלת   יפורק  האיטום  כל 
לאיטום  ט ב  הגג  שטח  נקי.  ון 

פתחי   )כולל  ברוטו  חושב 
וכדומה( +   אין  10%איורור   .

 מ"ר לפינוי   3200  - יותר מ 
שאל בסיו  . 2 עלתה  על ר  האיטום    ה 

שמקיפות   חשמל  התעלות  באזור 
התייחסות   שום  אין  הגג.  את 
לאיטום באזור הנ"ל שנראה כמעט  

   בלתי אפשרי לביצוע 

של   בתעלות  החברות  מדובר 
חברת  הסלולריות.   באחריות 

אוג להזזת  היכלי הספורט לד 
החברות   של  התעלות 
תחילת   לפני  הסלולריות 

 ביצוע העבודות. 

 
ה  . 3 מיזוג  תעלות  של  אוויר  בחדירות 

לתוך המבנה יש מרווח נראה לעין,  
 ום אין התייחסות לכך בפרטי האיט 

יש   הכמויות  בכתב 
של  " התייחסות   לחדירות 

צנרת   או  אוויר  מיזוג  צנרת 
שונים  סעיף:  תחת    " מסוגים 

סביב   בטון  קוביות  "יציקת 
 . צנרת חודרת" 

 
האיטום סביב פתחי התעלות  
גב   עם  בוטילי  בסרט  יבוצע 

ברחוב   עליו  ס"   15לבד  מ 
מריחה   של  אחת  שכבה 

 פוליאוריטנית. 
 

לדאו  בכתב    ג יש  לתמחר 
להנחיות    הכמויות  בהתאם 

 האיטום כאמור לעיל. 
 

ית בטון או  ת האם ידוע אם יש תש  . 4
קל מתחת לאיטום הקיים? אם  ט ב 

יש צורך להתייחס להכנת  בטקל  
 התשית בכתב הכמויות 

 ית הינה בטון ת התש 



 

 

האם הרשת תבוצע רק ברולקות   . 5
ביריעת   כל המשטח? או על   חיזוק  יבוצע 

מישורים   במפגשי  אינטרגלס 
צורך   אין  הגג    בשריון בלבד. 

 כולו 
מציעים   . 6 סיור  לקבוע  ניתן  האם 

מציעים   נוסף  סיור  יתקיים  לא 
 נוסף 

 
מהווה חלק אחד ובלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה במכרז,  על נספחיו  מכתב זה  

 צירוף המסמך להצעה כאמור, עלול לפסול אותה. ידי המציע. אי  - כשהוא חתום על 
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 חתימת המציע                   
 


