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 - 2מס' הבהרה ו תוספת הנדון:
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 :כללי .1

 .המכרזהמשמעות שניתנה להם במסמכי  יהאחרת, לכל המונחים במסמך זה תהלהלן אלא אם יאמר  .1.1

 .מהמכרזהתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד /או ההבהרות ו .1.1

רשמי  הינם כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל מסמך המכרזהשינויים היחידים מן האמור במסמכי  .1.1

 ישלח בעתיד.ככל שאחר שנשלח ו/או שישלח על ידי החברה, 

 , אלא אם יאמר אחרת במפורש.המכרזהאמור במסגרת מסמך זה אינו גורע מן האמור במסמכי  .1.1

החברה חתום למשרדי האישור המצ"ב ולהעבירו באמצעות  הינכם מתבקשים לאשר קבלת מסמך זה .1.1

עליכם לצרף מסמך זה להצעתכם יחד עם כל המסמכים המצורפים אליו, . כמו כן, מיד עם קבלתו

 .כשהם חתומים בכל עמוד

 2מס'  תוספתלהלן  .1

  ומצורפים בדואר אלקטרוני: ממסמכי המכרזבלתי נפרד המפרטים הבאים מתווספים כחלק 

  -PRMSתכנית והנחיות לביצוע פלטפורמות עבודה כולל פרטי ביצוע בתחנות  .1.1
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 1011 מאי - 18הנחיות לתכנון מערכות אבטחה במתקני נתגז  .1.1

 INGL-ESC-DDT-1103-B-1010  - כנפי דו שער עבור מפרט .1.1

 2מס' הבהרה להלן  .1

 כתב כמויות –מכרז  .1

 

 שאלה

ובתוכנית עמודים  80/10/1.1. בכתב כמויות מצוין עמודים 1 -1.1.001סעיף 
 לפי מה לתמחר ? - 100/10/1

 תשובה

 .80/10/1.11 – 1.11צ"ל  1.1יש לתמחר לפי העמודים בכתב הכמויות, אך במקום 

 כתב כמויות –מכרז  .1

 

 שאלה

 נודה לקבלתו.     - לא קיים פרט -1.1.001סעיף 

 תשובה

 תכניות על פיהן יש לעבוד: 1מצורפות 

ENG-X17-SPC-0015_DRAWING 1-3  0מהדורה. 
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 כתב כמויות –מכרז  .3

 

 שאלה

  .נודה לקבלתו -לא קיים פרט -1.1.001סעיף 

  תשובה

 הפרט על פיו יש לבצע את השער הינו פרט טיפוסי של נתג"ז

1010-INGL-ESC-DDT-1103-B המסמך( יש  ולפי הנחיות הביטחון )מצ"ב
 מ"מ. 1.1להתקין על השער פח בעובי 

 
 

 

 

 בכבוד רב,

 טבעי לישראל בע"מנתיבי הגז ה

 
 

 
 

 אישור קבלה

 
מכרז פומבי לביצוע עבודות הנדסה  - 2מס'  הבהרההתוספת ו אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי קיבלנו את

וכן, ידוע  INGL/TENDER/2020/02אורות רבין  (PRMS) אזרחית ותשתיות חשמל להקמת תחנת הפחתת לחץ

 ניין, כאילו נכלל  בהם מלכתחילה.לכל דבר וע המכרזלנו שכל האמור בו מהווה חלק ממסמכי 

הינם כמפורט במסמך זה בלבד ובתיקונים רשמיים  המכרזאנו מאשרים, כי השינויים היחידים מן האמור במסמכי 

 שישלח על ידי החברה, ככל שישלח, בעתיד. קודמים שנשלחו ו/או בכל מסמך רשמי אחר
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