
 
  

 

THE DEAD SEA PRESERVATION 

GOVERNMENT COMPANY LTD 

 הממשלתית  החברה
 להגנות ים המלח בע"מ

 

 ו' תשרי התשע"ה

4..2.9.03 
 

 41/70מכרז פומבי מס' 
ע בדיקות וכן לביצואגן הדרומי של ים המלח, אזור הב י ניסיוןלביצוע קידוח

 גיאופיזיות וגיאוטכניות
 

 יםוהודעה בדבר דחיית מועד 1הבהרה מס' 

 לכבוד

  41/70 המשתתפים במכרז

 

 שלום רב, 

 
לשאלות הבהרה שנתקבלו במשרדי התייחסות המכרז, ועדכונים למסמכי הכוללת  0הבהרה מס' להלן 

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

 נפרד ממסמכי המכרז. 

 

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

  בתחתית מסמך זה.ו כשהוא חתום בחתימת המציע לצרפו להצעת

 

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.

 

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

 מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 

  

 )עדכון ביוזמת המזמין( דחיית מועד להגשת הצעות

 

ליום  9.03..4.0המזמין מודיע על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז מיום  .0

הערבות הבנקאית,  , לרבות התוקף המינימלי של מועדי המכרזבכל יתר . 9.03..02.0

 לא יחול כל שינוי.

 

 להזמנה, טבלת מתווה לוחות הזמנים המתוכנן להליכי המכרז: 4בסעיף 

 4סעיף 

 להזמנה
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 "77:/1בשעה  /4.17.071 -המועד האחרון להגשת הצעות במקום המילים "

 יבוא:

 "77:/1בשעה  /11.17.071 -המועד האחרון להגשת הצעות "

 מענה לשאלות הבהרה 

 

 

 הפניה מענה שאלה 

של תוכלו לספק שמות האם  .9

חו"ל הארץ או ממ /ותחברה

 /ותבלתמקוו /ותמסוגלתה

 -ה ביצוע בדיקותשם עליכם ל

Cross-Hole הו-Down-

Hole? 

 בתנאיכל חברה העומדת ניתן לעשות שימוש בלא. 

 .הרלוונטייםהסף 

 להזמנה 3.4סעיף 

תאומי תשתיות עם היות ו .4

התעכב עלולים ל הרשויות

קבלן, מסיבות שאינן תלויות ב

אנו מבקשים להציע כי זמני 

 קבלת אישורי תיאום התשתיות

 לוח הזמניםחלק מלא יהיו 

 .הכולל לביצוע העבודות

 אין שינוי בתנאי המכרז.

 

בוצעו על ידי  עם הרשויותעקרוניים תאומי תשתיות 

 המזמין ומשכך אינם מהווים חלק מלוחות הזמנים.

 

באחריות פים ככל שיידרשו הינם תיאומים נוס

ומשכך מהווים חלק מלוח הזמנים הכולל הקבלן 

 לביצוע העבודות.

 

 -תיאום תשתיות 

; להזמנה 4.2סעיף 

 להסכם. 4.2סעיף 

 

 -לוחות זמנים 

 4.00סעיף 

 3.0להזמנה; סעיף 

 להסכם.

קיימת דרישה למנהל עבודה  .3

. אולם, משרד העבודה מוסמך

בקידוחי ניסיון שלא מתבצעת 

עבודות בניה אין במסגרתם 

צורך במנהל עבודה מוסמך 

וניתן להסתפק משרד העבודה, 

במנהל עבודה שאינו מוסמך 

 .משרד העבודה

למנהל עבודה מוסמך משרד העבודה הדרישה 

מבוטלת. ניתן לעשות שימוש אף במנהל עבודה 

 .מוסמך משרד העבודהשאינו 

 

)פרטי תכנית הבטיחות( במקום  0לנספח ט' 9בסעיף 

" יבוא: מנהל עבודה מוסמך של הקבלןהמילים "

 ".מנהל עבודה של הקבלן"

 0לנספח ג' 9סעיף 

מפרט טכני )

ידוחים קלביצוע 

ובדיקות 

גיאופיזיות 

 (וגיאוטכניות

 

לנספח  3.9סעיף 

מפרט טכני ) 9ג'

לביצוע קידוחי 

מבנים  -ניסיון 

ותכן מבנה 

 (כבישים

 

 0ספח ט'לנ 9סעיף  

פרטי תכנית )

 הבטיחות( 

נקבעו פיצויים  0..0בסעיף  .4

ש"ח  ...,.0מוסכמים בסך 

הסעיף יימחק ובמקומו יבוא נוסח  0..0נוסח סעיף 

 כדלהלן:

 להסכם 0..0סעיף 
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לכל יום קלנדרי של איחור בין 

המועד שנקבע בהסכם 

להשלמת העבודה או חלק 

ממנה לבין השלמתה בפועל 

תשקלו להפחית שוכו'. נבקש 

 את גובה הקנס היומי.

הקבלן ישלם לחברה פיצויים מוסכמים וקבועים "

מראש בשל איחור בהשלמת ביצוע העבודה, או 

של ב ,חלק ממנה תוך התקופה שנקבעה בהסכם

איחור בין המועד שנקבע בהסכם להשלמת 

לבין השלמתה בפועל,  , או חלק ממנה,העבודה

 17באיחור של עד וזאת בלי צורך בהוכחת הנזק. 

מן המועד שנקבע בהסכם להשלמת העבודה ימים 

)שלושת אלפים( ש"ח  0,777ישלם הקבלן סך של 

ימים מן  17לכל יום קלנדרי; ובאיחור של מעל ל 

המועד שנקבע בהסכם להשלמת העבודה  ישלם 

)ששת אלפים( ש"ח לכל יום  0,777הקבלן סך של 

שיעור הפיצויים המוסכמים כאמור מהווה קלנדרי. 

של הצדדים את הנזק שיגרם הערכה סבירה 

לחברה כתוצאה מאיחור של הקבלן בהשלמת ביצוע 

העבודה כאמור כפי שניתן היה לראותו בעת כריתת 

 "הסכם זה.
 עדכון ביוזמת המזמין 

 

 

 ( תכניות עם מיקום הקידוחים על פי מספור התכניות הבא:8נוספו שמונה ) ..

.48-..4 ,.48-... ,.48-..7, .48-..8 ,.48-..2 ,.48,.0. ,.48-.00 ,.48-.09. 

 .PDFהתכניות יהיו זמינות לשימוש המצעים באתר החברה בפורמט 

 

 מפרט טכני

 

 
 

______________ 

 חתימת המציע             


