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GOVERNMENT COMPANY LTD 

 הממשלתית  החברה
 מ"להגנות ים המלח בע

  
 

512502.05. 
 31/40' מכרז פומבי מס

 הגבהת סוללת חופי מלונות עין בוקקלביצוע עבודות 
 

 מענה לשאלות הבהרההבהרות ו
 1' הבהרה מס

 לכבוד

  3140/ המשתתפים במכרז

 

 , שלום רב

 
הבהרות , לפרק ההזמנה 7בהתאם לסעיף 2 שבנדון הכוללת עדכונים למסמכי המכרז .' הבהרה מסלהלן 

 2 לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז אלו יהפכו

 

ועל המציע , ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז

  2בתחתית מסמך זהלצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע 

 

וכל , י מוסמךאין הן באות במקום ייעוץ משפט, הנוגעות לפרשנות של הדיןהבהרות ככל שיש במסמך זה 

 2המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד

 
 

 :95העברת תוכניות מהמפרט הטכני המיוחד לפרק  –ביוזמת המזמין עדכונים 

 סעיף העדכון רתיאו 

52 
, כשייכות למפרט הטכני המיוחד 5' במסמך הבהרות מסדלהלן שצויינו  התכניותרשימת 

רשימת תכניות " -תחת הכותרת , בסוף המסמךפו ויתווס, תחנות שאיבה – 15פרק ליועברו 

 :וכדלהלן, לרשימה זו 5-55כסעיפים , "15שנוספו עבור פרק 

 – 15פרק 

תחנות 

 שאיבה

 "3. 
 .תכנית כללי. ש לניקוז"ת – 020' נוספה תכנית מס

  020קובץ 

 2. 
 חוף הוד. תנוחה וחתכים. ש לניקוז"ת – 022' נוספה תכנית מס

  022קובץ 

 1. 
 חוף הוד. פרטים. ש לניקוז"ת – 021' וספה תכנית מסנ

  021קובץ 

 4. 
 חוף הוד. כללית  תנוחה. ש לניקוז"ת – 029' נוספה תכנית מס

  020קובץ 

 9. 
חוף קראון . כללית  תנוחה. ש לניקוז"ת – 040' נוספה תכנית מס

 פלאזה

  040קובץ 

 0. 
חוף . תנוחה וחתכים. ש לניקוז צפונית"ת – 044' נוספה תכנית מס

 קראון פלאזה

  044קובץ 

 7. 
חוף . תנוחה וחתכים. ש לניקוז צפונית"ת – 044' נוספה תכנית מס

  044קובץ 



- .  -

 

 

     

 קראון פלאזה
 8. 

חוף . תנוחה וחתכים. ש לניקוז דרומית"ת – 049' נוספה תכנית מס

 קראון פלאזה

  049קובץ 

 5. 
 חוף קראון פלאזה. פרטים. ש לניקוז"ת – 040' נוספה תכנית מס

  040קובץ 

 30. 
. תנוחה וחתכים -מלון קראון פלזה – 045' נוספה תכנית מס

 קונסטרוקציה

   045קובץ 

 33. 
 קונסטרוקציה. תנוחה וחתכים –מלון הוד  – 029' נוספה תכנית מס

קובץ 

029" 

 

 

 95פרק  לשכתב הכמויות לעדכון 

.2  
, 15בכתב הכמויות של פרק  0.21520520.0 -ו 0521520520.0 פיםבסעי

ובמקומו  "1309-03"ימחק מספר התכנית  , "תיאור"תחת עמודת ה

 2"045: "יבוא המספר

 

 0521520520.0 

0.21520520.0 

 

 

______________ 

 חתימת המציע             


