
   

 
THE DEAD SEA PRESERVATION 

GOVERNMENT COMPANY LTD 

  הממשלתית החברה
 להגנות ים המלח בע"מ

  
 

 י"ז תמוז תשע"ד שלישי יום 
 4152יולי  51 

 41/50מכרז פומבי מס' 
החוף הציבורי הדרומי במתחם התיירות עין בוקק  הגבהת סוללתעבודות ללביצוע 

 זוהר-ולהגבהת סוללת החוף הציבורי הבינלאומי במתחם התיירות חמי
 

 והבהרות מענה לשאלות הבהרה

 לכבוד

  41/50 המשתתפים במכרז
 

 , שלום רב

 

לשאלות הבהרה שנתקבלו במשרדי התייחסות עדכונים למסמכי המכרז, והכוללת  5הבהרה מס' להלן 

לפרק ההזמנה, הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי  7ביחס למסמכי המכרז שבנדון. בהתאם לסעיף  המזמין

 נפרד ממסמכי המכרז. 

 

של המפרט הטכני המיוחד ושל בד בבד עם פרסום מסמך הבהרות זה יפרסם המזמין נוסחים מעודכנים 

מסמכים אלו יחליפו כתבי הכמויות כאשר הם כוללים את השינויים המפורטים במסמך ההבהרות להלן. 

 את המסמכים הקיימים ויהיו המסמכים המחייבים עליהם יחתום הקבלן ויגישם במסגרת הצעתו.

 

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

  בתחתית מסמך זה.לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע 

 

אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה 

 להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

 

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

 מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 

 סעיף מענה שאלה 

 

 הזמנה

נדרש ניסיון קבלני  2.4בסעיף  .5

תקופה הבמהלך לפיו 

, 5.5.4111ביום שתחילתה 

 3השלים המציע ביצוען של 

ועד  5.5.4111השלמת העבודות נדרשת החל מיום 

לכלול מניעה למועד הגשת ההצעות במכרז )אין 

הינו  עבר, כל עוד מועד סיומןבפרויקטים שהחלו 

 ועד למועד הגשת ההצעות במכרז(. 5.5.4111מיום 

 להזמנה 2.4עיף ס



- 4 - 

 

 

     

 עבודות כנדרש בסעיף.

 

נא הבהרתכם האם השלמת 

העבודות נדרשת עד ליום 

או החל מיום  5.5.4111

  ואילך? 5.5.4111

 

נדרשת השתתפות  6בסעיף  .4

חובה בסיור הקבלנים. מסיבות 

טכניות נציג חברתנו לא נכח 

. 31.6.4152בסיור שנערך ביום 

נא הבהרתכם האם ניתן יהיה 

להשלים הסיור, ולאפשר 

 ?לחברתנו להשתתף במכרז

עקב מגבלת לוח זמנים לא ניתן יהיה לקיים סיור 

השתתף בסיור הקבלנים מציע שלא קבלנים נוסף. 

 להשתתף במכרז זה.יוכל לא 

 להזמנה 6סעיף 

הוצאת ערבות בהתאם נדרשת  .3

בסעיפי פרק  לתנאים המופיעים

לא צורף . הערבות בהזמנה

למסמכי ההזמנה, מחייב נוסח 

האם תוכלו להעביר נוסח 

העונה לדרישתכם שעל בסיסו 

 נפיק הערבות?

ת העומד לא יועבר נוסח ערבות. כל נוסח ערבו

 הערבות בהזמנה יתקבל. ףבדרישות סעי

מציע שיבקש לאשר את נוסח הערבות קודם 

רולינג(, יוכל להעבירו -להגשת הצעתו )פרה

לבדיקת המזמין שבוע לפני מועד הגשת ההצעות. 

המזמין יבחן את נוסח הערבות וככל ויצריך 

 הנוסח תיקון יציין זאת המזמין. 

 54-41 פיםסעי

 להזמנה

יש להגיש את מסמכי  האם .2

המכרז בשלושה עותקים ועותק 

 נוסף על גבי תקליטור?

 להזמנה 46סעיף  למסמכי ההזמנה. 46לא. ראו הוראות סעיף 

עותקים  4דורש  46סעיף  .1

מודפסים ואחד דיגיטלי על גבי 

תקליטור. האם דרישה זו נוגעת 

רק לכתב הכמויות או לכל 

 מסמכי המכרז?

מכי המכרז וגם לכתב הדרישה נוגעת גם למס

 להזמנה.  46הכמויות בהתאם להוראות סעיף 

מסמכי ההזמנה יוגשו בעותק דיגיטלי על גבי 

תקליטור, כאשר כתב הכמויות יוגש בעותק 

בקובץ ממוחשב למילוי דיגיטלי על גבי תקליטור, 

 שיספק המזמין. 

 להזמנה 46סעיף 

האם יש תוכנה למילוי כתב  .6

 הכמויות במחשב?

ר קובץ ממוחשב למילוי, שיסופק על ידי יועב

 המזמין.

 )ב(.46סעיף 

האם יש צורך להדפיס ולהגיש  .7

את המפרט הטכני המיוחד 

והתכניות עם יתר מסמכי 

 המכרז?

 46וסעיף  53.4סעיף  לא.

 להזמנה

 

 :הבהרות ועדכונים לכתב הכמויות

 הפניה השינוי רתיאו 

 

 14.24  ".ריהוט חוץיבוא: "" ריהוט עץבכותרת, במקום המילים: " .4
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, ובמקומו 14.15.141 עיףריצפת חדר משאבות", יימחק נוסח ס" 14.15בתת פרק  .1
 יבוא:

מ"ר על שכבת בטון רזה  4.80X3.80בגודל של  04-יציקת ריצפה מבטון מזוין ב"

מ'  5.111.85Xס"מ ובמידות  54ס"מ וכן יציקת בסיס מבטון מזוין בגובה  1בעובי 

  "מדת המשאבות המתוכננות, הכל בהתאם לתכנית.לשם הע
 

 .והכמות היחידה בעמודות שינוי אין

סעיף החלפת נוסח 

13.14.15.141 

51. 
 כדלהלן:  12.15.15.151יתווסף סעיף 

מעקה בטון עם מבנה גידור ושילוט מעל מבנה  -גידור ובידוד שטח העבודה "

 " .המעקה

 ".544 כמות ;מטר -היחיד" :יעודכןהכמות היחידה ות ובעמוד

 הוספת סעיף חדש

12.15.15.151 

  כדלהלן: 12.15.15.131יתווסף סעיף  .55

 ".בטחה למעבר הולכי רגל לחוףאאיש "
 

 ."584 –כמות  ;י"ע -יחידה " :יעודכןהכמות היחידה ות ובעמוד

 הוספת סעיף חדש

12.15.15.131 

 כדלהלן:  12.15.15.471יתווסף סעיף  .54

 "חצה זמניהכנת חוף ר"

 ".5 –כמות  ;קומפ' -יחידה " :יעודכןהכמות היחידה ות ובעמוד

 הוספת סעיף חדש

12.15.15.471 

 כדלהלן: 12.15.15.441יתווסף סעיף  .53

 ""שביל גישה זמני לחוף

 ."514-כמות ; מ"ר –יחידה " :יעודכןהכמות היחידה ות ובעמוד

הוספת סעיף חדש 

12.15.15.441 

החלפת נוסח סעיף  ."574" :המספר יבואובמקומו " 04" :יימחק המספר בעמודת הכמות .52

12.14.14.411 

החלפת נוסח סעיף  ."514" :המספר יבוא וובמקומ" 044" :בעמודת הכמות יימחק המספר .51

12.14.14.451 

( XLPE"כבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או גמיש ) :המילים תיאורבעמודת ה .56

בעמודות היחידה ; יימחקו" ממ"ר, הזנה, לשירותים. 5X6בחתך  N2XYמסוג 

  .יימחקו" 01-מטר, כמות  –יחידה " המילים והכמות

גמיש  "כבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או יבוא: תיאורבעמודת הבמקומן 

(XLPE) מסוג N2XY  1בחתךX51 .ממ"ר, הזנה, לשירותים" 

 ."574-כמות  ;מטר –יחידה הכמות: "היחידה ות ובעמודו

החלפת נוסח סעיף 

12.14.14.451 

 (XLPEגמיש ) כבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או " :המילים תיאורבעמודת ה .57

  ;יימחקו" ממ"ר, הזנה, עמודי תאורה. 5X6בחתך  N2XY מסוג

 יימחקו." 514-כמות  ;מטר –יחידה "בעמודות היחידה והכמות המילים: 

מחיקת סעיף 

12.14.14.456 

 (XLPEגמיש ) כבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או " :המילים תיאורה בעמודת .54

 ;יימחקו" ממ"ר, להזנת לוח תחנת שאיבה לביוב. 5X6בחתך  N2XY מסוג

 .יימחקו" 01-כמות  ;מטר –יחידה " בעמודות היחידה והכמות המילים:

גמיש  "כבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או יבוא: תיאורבעמודת הבמקומן 

(XLPE) מסוג N2XY  1בחתךX51 .ממ"ר, להזנת לוח תחנת שאיבה לביוב"  

החלפת נוסח סעיף 

12.14.14.457 
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 ."584-מטר, כמות  –יחידה " הכמות:היחידה ות ובעמודו

החלפת נוסח סעיף  ."04" :המספר יבוא וובמקומ" 504" :בעמודת הכמות יימחק המספר .51

12.14.14.454 

החלפת נוסח סעיף  ."1" :המספר יבוא וובמקומ" 1" :בעמודת הכמות יימחק המספר .41

12.14.14.211 

 החלפת נוסח סעיף ."1" :המספר יבוא וובמקומ" 5" :בעמודת הכמות יימחק המספר .45

12.14.14.111 

 החלפת נוסח סעיף ."54" :המספר יבוא וובמקומ" 3" :בעמודת הכמות יימחק המספר .44

12.14.14.411 

נקודה לטרמוסטט עבור סוכת מציל ומבני שרותים, המילים: " רתיאובעמודת ה .43

מ"מ, התקנה תחת הטיח עם חוט  03בצינור פלסטי כפיף כבה מאליו בקוטר 

 יימחקו;" עד למוצא הנקודה שתסתיים בקצה צינור. F/Cמשיכה מיחידת 

 .ימחקוי" 5 נק'"ובעמודת היחידה והכמות המילים: 

מחיקת סעיף 

12.14.14.415 

החלפת נוסח סעיף  ."1" :המספר יבוא וובמקומ" 1" :בעמודת הכמות יימחק המספר .42

12.14.14.414 

החלפת נוסח סעיף  ."0" :המספר יבוא וובמקומ" 5" :בעמודת הכמות יימחק המספר .41

12.14.14.413 

החלפת נוסח סעיף  ."08" :המספר יבוא וובמקומ" 38" :בעמודת הכמות יימחק המספר .46

12.14.14.111 

מטר, העמוד פרופיל  0גובה  "עמוד תאורה תיקני מפלדה :המיליםאור יהתבעמודת  .47

בעמודות היחידה והכמות המילים: ; יימחקו" ס"מ בצבע מקורי. 04X20מרובע 

 .יימחקו "54 -כמות ;קומפ'-יחידה

מטר, העמוד פרופיל מרובע  0גובה  "עמוד תאורה תיקני מפלדה במקומן יבוא:

04X04 בצבע  ס"מ צבועRAL7035 .במפעל, בצביעה מותאמת לאווירה ימית" 

 ."54, כמות יחידה קומפ'" הכמות יעודכן:היחידה ות ובעמוד

החלפת נוסח סעיף 

12.14.13.161 

החלפת נוסח סעיף  ."54" :המספר יבוא וובמקומ" 1" :בעמודת הכמות יימחק המספר .44

12.14.11.221 

41. 
 כדלהלן:  12.14.17.131יתווסף סעיף 

"יחידת בתי תקע בתיבה אטומה למים מחומר פלסטי יעודכן:  תיאורבעמודת ה

 3X16A, הכוללת בית תקע IP65קשיח כבה מאליו, להתקנה גלויה, דרגת הגנה 

 X51ריבועי  340מותקנת על פרופיל נירוסטה  ,IP55דגם דרג ישראלי לדרגת הגנה 

הפרופיל ליציקת בטון בקרקע לפי  ס"מ לקיבוע X1054ס"מ, עם פלטה ריבועית 

 "תכנית.

 ."5 -כמות ;קומפ' -יחידה " כמות יעודכן:יחידה והת הובעמוד

 הוספת סעיף חדש

12.14.17.131 

 12.24  ".ריהוט חוץיבוא: " "ריהוט עץבכותרת, במקום המילים: " .31

35. 
 51של  יחידת משטח אבן "קיסר" עם הגבהה אחוריתהמילים: "אור יבעמודת הת

ס"מ על פי התכנית האדריכלית  14/344ס"מ, במידות  34תחתון  קדמיס"מ וקנט 

ברזים בעמידה, מדידה, הובלה  3-כיורים ו 3-לרבות עיבוד פתחים עגולים ל

" 5 -כמות ;קומפ' -יחידהובעמודות היחידה והכמות המילים: " ;" יימחקו.והרכבה

עיף החלפת נוסח ס

11.17.12.115 
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 .יימחקו

עם הגבהה  0004בדגם  1מקבוצת  יחידת משטח אבן "קיסר" במקומן יבוא: "

ס"מ על פי  14/344ס"מ, במידות  34תחתון  קדמיס"מ וקנט  51של  אחורית

ברזים בעמידה,  3-כיורים ו 3-התכנית האדריכלית לרבות עיבוד פתחים עגולים ל

 "מדידה, הובלה והרכבה.

 ."3.44 -מטר, כמות  –יחידה " הכמות יעודכן:היחידה ות ובעמוד
34. 

 51של  יחידת משטח אבן "קיסר" עם הגבהה אחוריתהמילים: " תיאורבעמודת ה

ס"מ על פי התכנית האדריכלית  14/144ס"מ, במידות  34תחתון  קדמיס"מ וקנט 

ברזים בעמידה, מדידה, הובלה  1-כיורים ו 1-לרבות עיבוד פתחים עגולים ל

" 5 -קומפ', כמות -יחידה" ה והכמות המילים:ובעמודות היחיד ;יימחקו" והרכבה.

 .יימחקו

עם הגבהה  0004בדגם  1יחידת משטח אבן "קיסר" מקבוצת במקומן יבוא: "

ס"מ על פי  14/144ס"מ, במידות  34תחתון  קדמיס"מ וקנט  51של  אחורית

ברזים בעמידה,  1-כיורים ו 1-התכנית האדריכלית לרבות עיבוד פתחים עגולים ל

 הובלה והרכבה.מדידה, 

 ."1.44 –מטר, כמות  –יחידה " הכמות יעודכן:היחידה ות ובעמוד

החלפת נוסח סעיף 

11.17.12.114 

33. 
"הארקות יסוד של מבנה. מחיר בהערכה לפי מ"ר שטח המילים:  תיאורבעמודת ה

" 537 מ"ר"בעמודות היחידה והכמות המילים: ; יימחקו" קומת היסוד של הבנין.

 .ימחקו

 

ת סעיף מחיק

11.14.17.121 

יימחקו ובמקומן " 544 -כמות  יח'; –"יחידה  :המיליםבעמודות היחידה והכמות  .32

 ."534 -כמות מטר; –"יחידה  יבוא:

החלפת נוסח סעיף 

11.14.17.511 

החלפת נוסח סעיף  ."57" ובמקומו יבוא המספר:" 714" :בעמודת הכמות יימחק המספר .31

11.14.53.131 

החלפת נוסח סעיף  ."7" ובמקומו יבוא המספר:" 014" :מודת הכמות יימחק המספרבע .36

11.14.53.121 

37. 
 יתווסף פרק ותת פרק חדשים:

 מוצרי בטון טרום 43פרק " 

 "תא שאיבה ותא מגופים 45תת פרק 

הוספת פרק ותת 

פרק חדשים 

16.13.15 

34. 
 כדלהלן:  16.13.15.151יתווסף סעיף 

"אספקה, הובלה והרכבת תא שאיבה מבטון טרומי עגול יתווסף:  אוריבעמודת הת

כולל: תקרה עם מכסים  PSTU-240מ', דגם  1.4 -מ' ובגובה כ  0.0בקוטר 

מנירוסטה, סל מגוב מכני עם פרופילי תמיכה ומסילות, סולם ירידה עם מעקה, 

מן" או הכנות לחיבור צנרת וציוד, איטום חרושתי פנים וחוץ, דוגמת תוצרת "וולפ

 "ש"ע הכל מושלם להרכבה תקינה.

 ."5 -כמות ;קומפ' -יחידה " :יתווסףהכמות היחידה ות ובעמוד

 הוספת סעיף חדש

16.13.15.151 

31. 
 כדלהלן:  16.13.15.141יתווסף סעיף 

"אספקה, הובלה והרכבת תא מגופים מבטון טרומי אור יתווסף: יבעמודת הת

 הוספת סעיף חדש

16.13.15.141 
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 ל: מכסיםמ' כול3.4X0.5X5.1(h )מלבני בגודל

מנירוסטה, סולם ירידה עם מעקה, אביזרי חיזוק ותימוך, הכנות לחיבור צנרת, 

 איטום חרושתי פנים וחוץ, הכל מושלם להרכבה תקינה.

 ."5 -כמות ;קומפ' -יחידה " :יתווסףהכמות היחידה ות ובעמוד
21. 

 כדלהלן:  17.14.15.111יתווסף סעיף 

"הריסה ופירוק מבנה ת"ט קיים כולל פינוי פסולת לאתר  אור יתווסף:יהת בעמודת

 המאושר, כולל יישור קרקע למפלס קיים.

 ."5 -כמות ;קומפ' -יחידה " :יתווסףהכמות היחידה ות ובעמוד

 הוספת סעיף חדש

17.14.15.111 

 

 עדכונים והבהרות ביוזמת המזמין למפרט הטכני המיוחד:

 ףסעי תיאור העדכון 

יימחק " 304"מבוא לכתב כמויות ומחירים " המתייחס לפרק 304מספר העמוד " .25

 "084" :מספר העמוד יבוא וובמקומ

 –תוכן העניינים 

 שינוי מספר עמוד

 ועד המילים" "על הקבלן להגיש במסגרת המיליםהקטע שבין  15.14.15בפסקה א.  .24

לן להגיש במסגרת תכנית "על הקב יבוא: יימחק ובמקומוצו התחלת עבודה" "

העבודה המפורטת תכנון ומיקום גדרות הפרדה בין שטחי העבודה לבין אזורי 

התיירות וזאת ע"פ דרישות תוכנית שלבי ביצוע כללית. תוכנית זו תיתן מחד מענה 

לתנועת רכבים וציוד כבד לצורך ביצוע העבודות הפרויקט ומנגד תאפשר פגיעה 

י הנופש והתיירות. על הקבלן להכין תוכנית זו מינימלית בהמשך פעילות אתר

ולהגישה לאישור המנהל בהתאם להוראות ההסכם. גבולות גידור שטחי העבודה 

יאפשרו המשך קיום חוף )זמני( מתרחצים נפרד לכל מלון לאורך כל תקופת הביצוע. 

 544 -הקבלן יקצה רצועת חוף זמני למלון בזמן ביצוע העבודות באורך שלא יקטן מ

מ', גידור והפרדה בין שטחי העבודה ודרכי גישה לרכבי עבודה, אשר יבוצעו כשלב 

הצבת הגידור ע"פ תוכנית מאושרת שתוגש  ראשון לפני תחילת ביצוע הפרויקט.

 יום ממתן צו התחלת עבודה." 04ע"י הקבלן תבוצע בתוך 

 

או " " יבוא:פח איסכורית צבוע בלבן הגידור יעשה באמצעותב. לאחר המילים "

שעליו מחובר לוח קשיח )עץ(  Jersey Barrierבאמצעות מעקות בטון טרומי מסוג 

הנתמך ע"י פרופיל מתכת, המחובר אל מעקות הבטון באופן בטוח, יציב ברוחות 

שבאזור ושלא ניתן להסרה ללא כלים מיוחדים )ראה דוגמא מטה( בהתאם 

 ".להנחיית המנהל

גובה גידור יימחקו ובמקומן יבוא: "מ'."  0.0ת גובה הגידור יהיה לפחוהמילים: "ג. 

 "מ'. 0.0האיסכורית יהיה לפחות 

 

 Jersey"גידור באמצעות מעקות בטון טרומי מסוג  יתווסף סעיף ג' כדלהלן: ד.

Barrier -  מטר, וגובה הלוח הקשיח מעל  5.4גובה מעקה הבטון יהיה לפחות

 מ'." 0.0מטר, סה"כ  5.0מעקה הבטון יהיה לפחות 

 

הקבלן יעמיד צוות לאבטחת הולכי רגל החוצים ה. יתווסף סעיף ט' כדלהלן: "

החלפת נוסח סעיף 

15.14.15 
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אנשי  0. הצוות יכלול לפחות 40.45.45.434בנקודות תורפה כפי שמתואר בסעיף 

אבטחה בכל נקודה. אנשים אילו יהיו מחברת אבטחה מאושרת ע"י המזמין בעלי 

 " לבוש וחזות מכובדת התואמת דרישות לאתר תיירותי.

 מא דלהלן:תמונה לדוגהתתווסף 

   

 

הגידור לא ישולם בנפרד ויהיה כלול בסעיף  :מדידה לתשלוםו. המילים: "

התארגנות. על הקבלן לקחת בחשבון הזזה של הגידור במהלך העבודות בהתאם 

" ולקבלן לא תשולם כל תוספת בגין הזזת הגידור. לצורך או לפי דרישת המנהל

לגידור האיסכורית לא ישולם בנפרד  ידה לתשלום:מדימחקו ובמקומן יבוא: "

 Jerseyלגידור באמצעות מעקה בטון טרומי מסוג  ויהיה כלול בסעיף התארגנות.

Barrier  יח' מ"א.  בכתב הכמויות 40.45.45.454יהיה בהתאם לסעיף 

 

( Jersey Barrierעל הקבלן לקחת בחשבון הזזה של הגידור) איסכורית או מסוג 

ולקבלן לא תשולם כל  דות בהתאם לצורך או לפי דרישת המנהלבמהלך העבו

 "תוספת בגין הזזת הגידור.
   צוות אבטחה " יימחקו ובמקומן יבוא:"סעיף בוטל"  המילים .23

 ."י אבטחה יהיה ע"פ י"ע של איש אחדיחידת מידה לתשלום לאנש

החלפת נוסח סעיף 

15.14.14 

יח',  5 התקנת חוף זמני הכולל את המתקנים הבאים: מקלחת חוף:: "המילים .22

ישולם לפי  יח' 51 –יח', סככות הצללה  5סוכת מציל  יח', 5 מתקן שטיפת רגלים:

 קומפלט.

 1הסדרת שבילי גישה זמניים מחומר עודפי מחצבה )שומשום( מהודק על ידי 

ס"מ,  51בעובי  3/8"-מטון לפחות, גודל אבן לא יותר  54מעברים של מכבש של 

 יימחקו ובמקומן יבוא: " מ"ר. ישולם לפימ'  0.4 רוחב שביל

יח', מתקן שטיפת  5 התקנת חוף זמני הכולל את המתקנים הבאים: מקלחת חוף:"

בהתאם לסעיף  יח' 51 –יח', סככות הצללה  5סוכת מציל  יח', 5 רגלים:

 קומפלט. -בכתב הכמויות . יח'  40.45.45.074

 1שבילי גישה זמניים מחומר עודפי מחצבה )שומשום( מהודק על ידי  הסדרת

ס"מ,  51בעובי  3/8"-טון לפחות, גודל אבן לא יותר מ 54מעברים של מכבש של 

 "מ"ר. -יח'  - 40.45.45.084בהתאם לסעיף  –מ'  0.4 רוחב שביל

החלפת נוסח סעיף 

15.14.11 

 

 התכניות(:רשימת  –הבהרות ועדכונים לתכניות )נספח א'

 הפניה השינוי רתיאו 
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21. 
 תוכנית פרטים – 40-745נוספה תכנית מס'

תוכניות חשמל,  

 -תאורה ותקשורת 

 E.E.C.C חב'

הנדסת חשמל 

  ותאורה

26. 
 תכנית פרטי תאורה – 40-740נוספה תכנית מס'

תוכניות חשמל,  

 -תאורה ותקשורת 

 E.E.C.C חב'

הנדסת חשמל 

  ותאורה

אדריכלות מבנה  תוכנית -שירותים חוף בינ"ל  – 51-044נית מס'נוספה תכ .27

שלמה  -שירותים 

 אהרונסון אדריכלים

 גגות תוכנית –שירותים חוף בינ"ל  – 51-045נוספה תכנית מס' .24

 תוכנית שקעים ונופים –שירותים חוף בינ"ל  – 51-040נוספה תכנית מס' .21

תוכנית פריסות פנים שירותי  –ים חוף בינ"ל שירות – 51-043נוספה תכנית מס' .11

 נשים

תוכנית פריסות פנים שירותי  –שירותים חוף בינ"ל  – 51-040נוספה תכנית מס' .15

 גברים

 חתכים–שירותים חוף בינ"ל  – 51-041נוספה תכנית מס' .14

 חזיתות –שירותים חוף בינ"ל  – 51-041נוספה תכנית מס' .13

 פרטים –שירותים חוף בינ"ל  – 51-047ת מס'נוספה תכני .12

 פרטים –שירותים חוף בינ"ל  – 51-048נוספה תכנית מס' .11

 פרטים –שירותים חוף בינ"ל  – 51-040נוספה תכנית מס' .16

  

 
 

______________ 

 חתימת המציע            


