
   

 

 1הבהרה מס'  -מכרז עבודות דחופות 
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 הממשלתית  החברה
 להגנות ים המלח בע"מ

  
 

 דהתשע"ניסן  'דכ

420204.12 
 41/30מכרז פומבי מס' 

 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות דחופות 
 באזור ים המלח

 
 4מס'  הבהרה

 לכבוד

 41/30 המשתתפים במכרז

 

 שלום רב, 

 
ו לחלק לפרק ההזמנה, הבהרות אלו יהפכ 24 0 בהתאם לסעיףהבהרת המזמין למסמכי המכרז שבנדוןלהלן 

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז0 

 

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

 0 במקום המיועד לכךלצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע 

 

ייעוץ משפטי ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום 

 מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד0

 

 סעיף   עדכון ביוזמת המזמין 

  הסכם 

 ( כדלהלן:14)א( יתווסף סעיף קטן )4בסעיף  10

 ; כדלהלן:נספחי י' –נהלי בטיחות המזמין ושמירה על איכות הסביבה  (41"

 2(4פח י')נס –מדיניות הבטיחות  – 4( נוהל המזמין מס' 4124

בעבודות  דרישות בטיחות בניהול ופיקוח לקבלנים – 1( נוהל המזמין מס' 4121

 2(1נספח י') –ארוכות טווח וקבלן חירום

נספח  –דרישות להכנת תכנית בטיחות פרוייקטלית  – 5( נוהל המזמין מס' 4120

 2(0י')

ודה מדיניות דיווח טיפול ותחקור באירועי חירום בעב – 8( נוהל המזמין מס' 4121

 2(1נספח י') –הבטיחות 

 2(5נספח י') –תגובה באירועי חירום בעבודה  – 9נוהל המזמין מס' ( 4125

 (14)א()4
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________________________ 

 חתימת המציע  

     

 "2(1נספח י') –שמירה על איכות הסביבה  – 43( נוהל המזמין מס' 4121

 2(7נספח י') –נספח קבלן חירום  -( נוהל המזמין 4125

לוח ניכויים כספיים עקב פערי בטיחות  (40"( כדלהלן: 11))א( יתווסף סעיף קטן 4בסעיף  40

 "2'אנספח י –באתר העבודות 

 (11)א()4

 

 

 :)ב(41בסעיף  10

בטיחות המזמין לרבות נהלי " יתווסף: "להוראות הבטיחות של המזמיןלאחר המילים: "

 0("נספח י'ואיכות הסביבה )

בטיחות שיצורפו לפרויקט ובהתאם לנהלי ככל שיידרש" יתווסף: "לאחר המילים: "

או נהלי בטיחות נוספים המתייחסים לכלל הפרויקטים, כפי שיצורפו מעת לעת פרטני 

 0"על ידי המזמין

 )ב(41

 א כדלהלן:24יתווסף סעיף  20

 פיצויים מוסכמים בגין העדר אמצעי בטיחות באתר העבודות א512"

כנדרש או חסרים ותקנו הלא  ו/או אביזרי ו/או התקני הבטיחות,הציוד במקרה בו 

יופחת  ו/או במקרה של ליקויי בטיחות באתר העבודות, ,יםמפרטהתאם למפורט בב

 בו נמשכת ההפרה, יוםבגין כל  ו/או חסר, כל אביזר פגוםסכום בגין מחשבון הקבלן 

לוח ניכויים כספיים עקב פערי בטיחות בהתאם לכפיצוי מוסכם ומוערך מראש, סכום 

  "2'אח ינספ –באתר העבודות

 א24

נהלי בטיחות המזמין ושמירה על איכות  –)על חלקיו( נספח י' צורףי נספח ט'לאחר  20

 הסביבה, כדלהלן:

 נספחי י' –נהלי בטיחות המזמין ושמירה על איכות הסביבה "
 )יצורפו בנפרד(                                     

 
 2(4י') נספח –מדיניות הבטיחות  – 4נוהל המזמין מס'  42

 
דרישות בטיחות בניהול ופיקוח לקבלנים בעבודות ארוכות  – 1נוהל המזמין מס'  12

 2(1נספח י') –טווח וקבלן חירום
 

 2(0נספח י') –דרישות להכנת תכנית בטיחות פרוייקטלית  – 5נוהל המזמין מס'  02
 

דיווח טיפול ותחקור באירועי חירום בעבודה מדיניות  – 8נוהל המזמין מס'  12
 2(1נספח י') –ות הבטיח

 
 2(5נספח י') –תגובה לאירועי חירום בעבודה  – 9נוהל המזמין מס'  52

 
 "2(1נספח י') –שמירה על איכות הסביבה  – 43נוהל המזמין מס'  12

 
 2(7נספח י') –נספח קבלן חירום  -נוהל המזמין  72

 יתווסף נספח י'

 נספח יא' פערי בטיחות באתר העבודות0 לוח ניכויים כספיים עקב - נספח יא'יתווסף  נספח י'לאחר  60

 בכבוד רב,

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ


