
פירוט ההבהרה

 06.03תת פרק ,  מסגרות פלדה06.02פרק -תת) בדפים המצורפים 1-  במסמך ד8-10יש להחליף עמודים 
(מעקות ומאחזי יד

כתב כמויות תכנון

כל עבודות העפר לצורך ביצוע המבנה  ":כדלקמןחדש  3.3.1יש להוסיף סעיף , 103עמוד  1' בחוברת מס
לרבות ,  "מצב קיים"והעבודות המקדימות ועד להחזרת המצב לקדמותו כפי שמופיע בתוכניות מדידה 

חפירה לכלונסאות ולקורות יסוד ולכול אלמנט , חפירה למרתפים ולמבנים,  חישוף כל שטח העבודה
כל עבודות המילוי , המילוי החוזר מחומר מקומי או מעפר גרנולרי מובהר מובא מבחוץ, אחר של הבניין

".וכול עבודות ההידוק וההידוק המבוקר (CLSMבטון , מצעים)בכול חומר שהוא 

תוספת לסעיף 
00.05.3

המעקה מזכוכית :                        " כדלקמן19.06.02.04 יש להוסיף סעיף 164בדף , 2בחוברת מספר 
מדרגות עליה מהאטריום ) ST-04שיותקן במדרגות , 57-ומאחז היד מנירוסטה  על פי פרט מ

לא נמדד ולא תומחר בנפרד ומחירו נכלל במחיר קונסטרוקצית , (למרפסות הקונזוליות ולגשרים
".המעקה מהווה חלק בלתי נפרד ממכלול המדרגות. ל"הפלדה של המדרגות הנ

קונסטרוקצית פלדה 
-למדרגות באטריום 

 19.01.0060 סעיף 
כתב : 1-'במסמך ד

כמויות לעבודות 
הבינוי במחיר 

פאושלי

הספסלים והמדפים :                   " כדלקמן22.05.7 יש להוסיף סעיף 172 בדף 2 בחוברת מספר 
כפי שמתואר בתוכניות עיצוב פנים , בפרוזדורים ובמעברים המחוברים לקירות  והעשויים מעץ ומתכת

לרבות , ובתוכניות עיצוב פנים אחרות (פריסות מסדרונות) IN15 IN16, IN17:כדוגמת בתוכניות
מהווים חלק בלתי , ( לדוגמה29-פ-  ו22-ראו פרטים פ) D-11הפרטים המתוארים בתוכנית פרטים 

פריטים אלו לא נימדדו ולא תומחרו בנפרד ומחירם נכלל , אי לכך. נפרד מחיפוי העץ של הקירות
".במחיר חיפוי עץ של קירות הפרוזדורים והמעברים ובמחיר הפאושלי והסופי של הבניין

ספסלים במעברים השלמות למפרט

: יש להוסיף המשפט "ח להנחיות אקוסטיות"והדו": אחרי המשפט" המפרט "00.01 סעיף 82בדף 
."חוקי הנגישות לאנשים בעלי מוגבלויות  וכתבי הכמויות, ח להנחיות תרמיות"והדו"

.00.04 במקום סעיף 00.05 יש לכתוב סעיף 7ק " ס83בדף 

".מפנלים מתועשים עשויים: "יש לכתוב " אלומיניום: " בראש העמוד לפני המילה87בדף 

."00.31בסעיף "ולכתוב במקומו  "00.29-2-2.6בסעיף ":   יש למחוק1.2ק " ס95בדף 

".00.06או בסעיף /ו": ולכתוב במקומו "00.05.5או בסעיף /ו":  יש למחוק 1.2ק " ס101בדף 

-  ו2.6.2, 2.6.1:   ולכתוב במקומם2.7.3- ו2.7.2, 2.7.1 יש למחוק את מספור הסעיפים הקטנים 103בדף 
2.6.3.

סעיף קטן "ולכתוב במקומו  "הקשר עם קבלנים אחרים":  יש למחוק המשפט00.31.3 סעיף 164בדף 
1.2."

".00.05.2.2.6בסעיף : "ובמקומו לכתוב "00.05.2-2.7סבעיף ":  יש למחוק4ק " בסוף ס165בדף 

ובמקומו  " לעיל01.09.02.06 עד 01.09.02.01בסעיפים ":   יש למחוק המשפט01.08.02.07ק " בס9בדף 
". לעיל01.08.02.06 עד 01.08.02.01בסעיפים ": לכתוב

2' בחוברת מס

:חתימה וחותמת הקבלן

_______________________

1' בחוברת מס

תיקון טעויות סופר

המכללה האקדמית אשקלון

 לביצוע עבודות הקמת בניין המדע והטכנולוגיה בקמפוס המכללה באשקלון2023/20מכרז פומבי 

השלמות ותיקונים , הבהרות

נושא


