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 הממשלתית  החברה
 להגנות ים המלח בע"מ

 

THE DEAD SEA PRESERVATION 

GOVERNMENT COMPANY LTD 

איירתשע"גב"י
2102אפריל22

 לכבוד
 3/101המשתתפים במכרז 

 
שלוםרב,

 
באזור עין בוקק ובאזור  י ניסיוןלביצוע קידוח לקבלת הצעות 3/101 מכרז - 2ה מס' הבהר הנדון:

באגן הדרומי של ים המלחהביניים שבין עין בוקק וחמי זוהר, 


לס בהתאם ה77עיף במהזמנהלמסמך הצעות שבנדוןלהציע "כרז להלן"(הזמנהה)להלן: ,
.הזמנהלמסמכיההבהרותמטעםועדתהמכרזים


 מתנאי כחלק ייחשב זה הזמנההמסמך הוראות כל עליו ויחולו למסמכיהזמנהה, הנוגעות

.ועלהמציעלצרפולהצעתוכשהואחתוםבחתימתהמציע,הזמנהה


 (נספח טכני), נספח ג' כמויות כתב, הסכם ,הזמנה להציע הצעות זה למסמך מצורפים כן כמו
 אלו מסמכים. הלןשל בטבלה המפורטות ההבהרות הוטמעו בהם ,(קידוחיםמפת ) 1ונספח ג'

 :המסמכים המקוריים ויש להגישם במקום המקוריים הרלוונטיים המסמכים את מחליפים


במסמכי הסעיף  
  המכרז

 הבהרות

 
3.2סעיף.0

להזמנהלהציע
הצעות

 האזורית המועצה עם תיאומים לבצע הזוכה הקבלן על בכלתמר
.בהתאםלהנחיותמנהלהפרוייקטהקשורבעבודותהקידוחים

3.5סעיף.2
להזמנהלהציע

הצעות

 יבוצעו בוקק בעין הקידוחים לשני השאיבהבסמוך בפארקתחנת
 הדקלים לוטולא למלון המובסמיכות עם האזוריתעצויתואמו ה

.תמר
5.3.5סעיף.2

להסכם
 שינוי מיקום הקידוחים ששני זהכך בסעיף המדוברים הקידוחים
בסמיכותלמלוןולאתחנתהשאיבהבפארקהדקליםסמוךלוביבוצע
.םהמועצהבהתאםלהנחיותמנהלהפרוייקטוכןתיאוםעלוט

5.3.9סעיף.5
להסכם

:כלהלןסעיףהוסףתוה
תוכני יכין ויאשרההקבלן זמנייםלטובתהעבודות תנועה תהסדרי
 האזורית תבמועצה מר הקבלןתוך ישראל. משטרת עם התייעצות

בתוכניתמבלישהדברויבצעאתכלהסדריהתנועההזמנייםשאושר
נוסף. תשלום בכל אותו נוספותיזכה הגבלות ויחולו פועלכבמידה

תוכניותאלה שיהיהיחולויוצאשל מבלי בלבד כלאלהעלהקבלן
זכאילתשלוםנוסףכתוצאהמכך.

לנספח0.3סעיף.3
א')כתב
כמויות(

להלן:כהסעיףעודכן
עבודה ומשטח גישה הכשרת , ופריקותהובלות, למיניהןהעמסות

העבודה בביצוע יבהכרוכות שהקבלן פעולות ונגזרותלרבות  צע
ת.סמכמתיאוםעםכלרשותמו

2.0.0סעיף.6
מפרט)לנספחג'

(טכני

 הקבלן על העבודה משטחי מהכנת חפירותכחלק לבצע היתר, בין
לאיתורמערכותקיימות.גישושזהירות

לנספח5סעיף.7
טכני(מפרטג')

.בסמוךלמלוןלוטולאבסמיכותלתחנתשאיבהבפארקהדקלים

3.8.2סעיף.8
מפרטלנספחג')

טכני(

להלן:כהסעיףעודכן
המצב את ויחזיר העבודה, אתר את יפנה הקבלן העבודה, בסיום

גישה.המפקחעםבתיאוםלקדמותו דרכי שהונגשו ככל כי מובהר
ולםאוחלקם,איןלהחזיראתדרכיהגישההללולאתריהקידוחים,כ

.לקדמותםאלאאםהורההמפקחאחרת
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במסמכי הסעיף  
  המכרז

 הבהרות

 
מפת)0נספחג'.9

(קידוחים
.וקורדינטותמפתהקידוחיםעדכון

מפת)0נספחג'.01
(קידוחים

 תלהקלעלמנשהוצגובסיורנקודותקידוחים2מקוםשינוי
:כלהלןאתהגישהאליה

name x y 

DSP-MA-4 234700 566392.5 

DSP-6 234730 565756 

 

 ולאהופיעאשר,פארקהדקליםב9ותנקודהזוגלגביהבהרה
באופןכלליואלאתוארמכרזהמקורייםהבמסמכיבמדויק
:כלהלן

) הנקודות מופיעות המתוקנים המכרז במפהבמסמכי
(0המצורפתלנספחג'השנייה

name x y 
 -פארקהדקלים

DSPMA- 9a 
234709.62 5657673.47 

 -פארקהדקלים

DSPMA- 9b 
234708.45 567668.17 




בכבודרב


 מברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"הח                                                  
 
 

 חתימת המציע ________ 


