
   

 
THE DEAD SEA PRESERVATION 

GOVERNMENT COMPANY LTD 

 הממשלתית  החברה
 להגנות ים המלח בע"מ

 
 

 
 ה' כסלו תשע"ה חמישי יום

 7102נובמבר  72
 

 41/60מכרז פומבי מס' 
ניקוז כביש המלונות ולהגבהת סוללת החוף הציבורי הראשי עבודות ללביצוע 

 התיירות עין בוקק במתחם 
 

 מסמך הבהרות

 לכבוד

  41/60 המשתתפים במכרז

 

 שלום רב, 

 
לשאלות הבהרה שנתקבלו במשרדי התייחסות עדכונים למסמכי המכרז, והכוללת  0הבהרה מס' להלן 

לפרק ההזמנה, הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי  2ביחס למסמכי המכרז שבנדון. בהתאם לסעיף  המזמין

 נפרד ממסמכי המכרז. 

 

המפרט כתב הכמויות ושל בד בבד עם פרסום מסמך הבהרות זה יפרסם המזמין נוסחים מעודכנים של 

מסמכים אלו יחליפו ם את השינויים המפורטים במסמך ההבהרות להלן. הטכני המיוחד כאשר הם כוללי

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

 

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

  בתחתית מסמך זה.ום בחתימת המציע לצרפו להצעתו כשהוא חת

 

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.

 

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

 מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 

  הזמנה להציע הצעות 
 סעיף מענה שאלה 

נדרש ניסיון קבלני לפיו במהלך התקופה  2.4בסעיף   .0
, השלים המציע ביצוען של 0.0.7111שתחילתה ביום 

עבודות שכל אחת מהן כוללת אחד או יותר מבין  3
או ניקוז או פיתוח תשתיות,  התחומים הבאים: עפר

ללא מע"מ, כל  ,ש"ח 30,111,111בהיקף של לפחות 

להציג ראיות יידרש המציע 
לשביעות רצון המזמין, לפיהן 

)להבדיל  מדובר בעבודה אחת
, מעבודות על פי הסכם מסגרת(

המבוצעת באותו מקום ובאותו 

2.4 
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  הזמנה להציע הצעות 
 סעיף מענה שאלה 

 אחת.
 

ניתן להוכיח הניסיון לביצוע כל נא הבהרתכם האם 
אחת מן העבודות כאשר היא מורכבת ממספר חוזים 
או הזמנות שונות. נדגיש כי מדובר בעבודות 
המבוצעות באותו זמן, באותו אתר, ופיצול החוזים 

זמנת השירותים בגינן נובע בשל מימון מגופים ו/או ה
 שונים?

 זמן. 
 

מובהר כי כל מקרה ייבחן לגופו על 
ידי וועדת המכרזים ובהתאם 

זאת על בסיס לשיקול דעתה, ו
 המסמכים שיוצגו על ידי המציע.

 

 

  כתב כמויות 
-תת סעיף עדכונים ביוזמת המזמין  

 רקפ
 מבנה פרק

      פורסם  .7

 סעיף חדש: מעודכן
לחוף עין גדי שמירה והובלת מתקני הצללה מפורקים 

 ובתיאום עם המועצה האזורית תמר. לשימוש חוזר 
 קומפ' 1

1140 10 10 10 

      סםפור  .3

 סעיף חדש: מעודכן 
בתעלות חציות  31 -יציקת בטון בלתי מזוין מסוג ב 

כביש משטחי גישה לתעלות ניקוז, הגנה על צנרת 
 41 -באזורים רדודים שלא ניתן לחפור עמוק מעבר ל 

ס"מ, הכל לפי הנחיות המפקח באתר ולפי מה 
 מפלס המים מאפשר.ש

 066מ"ק 

1030 10 14 17 

 LED  ILO ... 1101 13 14 17.. דגםפנס . פורסם  .2
 מעודכן 

 עדכון דגם:
 ...   LED  3Qפנס ... דגם

1101 13 14 17 

 17 27 10 1121 ... 1... ברדיוס  פורסם  .0

 עדכון טקסט: מעודכן 
 ... ללא רדיוס ...

1121 10 27 17 

 17 07 10 1121 ... על ידי בטון ... פורסם  .6

 עדכון טקסט: מעודכן 
 י עטיפת בטון ...... על יד

1121 10 07 17 

      פורסם  .2

 סעיף חדש: מעודכן 
 SDR13.6אספקה והתקנת צנור פוליאתילן 

PE100  מ'. 0.20מ"מ ובעומק עד  741בקוטר 
 066מטר  

1100 10 02 17 

      פורסם  .4

 סעיף חדש: מעודכן
עשוי כגשר  01מפרט ראש מערכת  עילי בקוטר "

קשתות חרושתיות  2קע, אביזרים כולל עליה מהקר
, קטע צנור פלדה אופקי, מגוף טריז  01בקוטר " °11

ומונע  0, אוגנים, שסתום אויר אוטומטי "01בקוטר "
 .הכל מושלם -זרימה חוזרת 

 1קומפ'  

1120 10 02 17 
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  כתב כמויות 
-תת סעיף עדכונים ביוזמת המזמין  

 רקפ
 מבנה פרק

      פורסם  .1

 סעיף חדש: מעודכן
 מותקן בשוחות המגוף 01מגוף טריז בקוטר "

 /יח'  

1010 10 02 17 

 כמות:  פורסם  .01
 11מ"ר 

1131 10 10 16 

 שינוי כמות: מעודכן
 106מ"ר 

1131 10 10 16 

 16 17 10 1101 מצע בטון רזה מתחת לריצפות. פורסם  .00

 עדכון טקסט: מעודכן 
 מצע בטון רזה מתחת לריצפות אופקיות ומשופעות.

1101 10 17 16 

      פורסם  .07

 סעיף חדש: מעודכן 
 ליסודות עוברים.מצע בטון רזה מתחת 

  11מ"ר 

1100 10 17 16 

      פורסם  .03

 סעיף חדש: מעודכן 
 ס"מ. 30כנ"ל, אך בעובי 

 20מ"ר 

1130 10 17 16 

      פורסם  .02

 סעיף חדש: מעודכן 
 .21 -יסודות עוברים בטון ב 

 0מ"ק 
 

1120 10 17 16 

 כמות: פורסם  .00
 7מ"ק 

1161 10 17 16 

 שינוי כמות: מעודכן 
 5מ"ק 

1161 10 17 16 

 כמות: פורסם  .06
 01מ"ק 

1121 10 17 16 

 שינוי כמות: מעודכן 
 00מ"ק 

1121 10 17 16 

 כמות: פורסם  .02
 000מ"ק 

1141 10 17 16 

 שינוי כמות: מעודכן 
 1/6מ"ק 

1141 10 17 16 

      פורסם  .04

 סעיף חדש: מעודכן 
 ס"מ  31, בעובי 21 –תקרות בטון ב 

 31מ"ר 

1010 10 17 16 

 כמות: פורסם  .01
 76טון 

1061 10 17 16 

 שינוי כמות: מעודכן 
 /2טון 

1061 10 17 16 

 עדכון תחתית מרצפים תת קרקעים, ... פורסם  .71
 071מ"ר 

1101 10 10 16 
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  כתב כמויות 
-תת סעיף עדכונים ביוזמת המזמין  

 רקפ
 מבנה פרק

 עדכון טקסט ושינוי כמות: מעודכן 
עדכון תחתית מרצפים ויסודות עוברים תת קרקעים, 

... 
 175מ"ר 

1101 10 10 16 

 :כמות פורסם  .70
 721מ"ר 

1131 10 10 16 

 שינוי כמות: מעודכן 
 2/6מ"ר 

1131 10 10 16 

 כמות: פורסם  .77
 070מ"ר 

1101 10 10 16 

 שינוי כמות: מעודכן 
 0/6מ"ר 

1101 10 10 16 

 כמות: פורסם  .73
 11מטר 

1161 10 10 16 

 שינוי כמות: מעודכן 
 106מטר 

1161 10 10 16 

 כמות: פורסם  .72
 2מ"ר 

1141 10 10 16 

 שינוי כמות: מעודכן 
 1מ"ר 

1141 10 10 16 

 כמות: פורסם 
 4מטר 

1111 10 10 16 

 שינוי כמות: מעודכן  .70
 10מטר 

1111 10 10 16 

      פורסם 

 סעיף חדש: מעודכן  .76
מ"מ עם  01בקוטר  03.0צינור פוליאטילן מסוג י.ק.ע 

מ"מ לרבות מופות, וכל ציוד  4חוט משיכה ניילון 
 פירה ובשוחות.עזר, מונח בח

 10566מטר 

1110 10 14 14 

 כמות: פורסם 
 7,111מטר 

1101 10 14 14 

 שינוי כמות: מעודכן  .72
 00056מטר 

1101 10 14 14 

      פורסם  .74

 סעיף חדש: מעודכן 
( 2מ"מ )" 001קנים בקוטר  2חפירת תעלה להנחת עד 

קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד  PVC -מ
 פוד חול וסרט סימון תיקני.ס"מ כולל רי 11

 0666/מטר 

1100 10 14 14 

 כמות: פורסם  .71
 2,111מטר 

1171 10 14 14 

 שינוי כמות: מעודכן 
 566מטר 

1171 10 14 14 

      פורסם  .31

 סעיף חדש: מעודכן 
בתעלות חציות  31 -יציקת בטון בלתי מזוין מסוג ב 

כביש משטחי גישה לתעלות ניקוז, הגנה על צנרת 
 41 -ורים רדודים שלא ניתן לחפור עמוק מעבר ל באז

ס"מ, הכל לפי הנחיות המפקח באתר ולפי מה 

1000 10 14 14 
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  כתב כמויות 
-תת סעיף עדכונים ביוזמת המזמין  

 רקפ
 מבנה פרק

 מפלס המים מאפשר.ש
 066מ"ק 

      פורסם  .30

 סעיף חדש: מעודכן 
 36, עם AECשל חב'  Q3פנס לתאורת חוץ  דגם 

, בצבע זהה לצבע עמודים 61Wלדים בהספק של 
על ראש עמוד פרופיל  הקיימים בשטח, להתקנה

 מרובע.
 5קומפ' 

1110 17 14 14 

, עם AECשל חב'  ILO LEDפנס לתאורת חוץ  דגם  פורסם  .37
, בצבע זהה לצבע  117Wלדים בהספק של  27

עמודים הקיימים בשטח, להתקנה על עמוד פרופיל 
 .להתקנה על ראש עמוד מרובע
 66קומפ' 

1101 17 14 14 

 עדכון טקסט: מעודכן 
,  בהספק AECשל חב'  Q5תאורת חוץ  דגם פנס ל

, בצבע זהה לצבע עמודים הקיימים 41Wשל עד 
 בשטח, להתקנה על ראש עמוד פרופיל מרובע.

 00קומפ' 

1101 17 14 14 

, עם AECשל חב'  ILO LEDפנס לתאורת חוץ  דגם  פורסם  .33
, בצבע זהה לצבע עמודים W 020לדים בהספק של  11

 על עמוד פרופיל מרובעהקיימים בשטח, להתקנה 
 .להתקנה על ראש עמוד

 42קומפ' 

1171 17 14 14 

 עדכון טקסט וכמות: מעודכן 
בהספק של  ,AECשל חב'  Q5פנס לתאורת חוץ  דגם 

 עד 

W031 ,בצבע זהה לצבע עמודים הקיימים בשטח ,
 להתקנה על ראש עמוד פרופיל מרובע.

 00קומפ' 

1171 17 14 14 

 כמות: פורסם 
 7,011מטר 

1161 17 14 14 

 שינוי כמות: מעודכן  .32
 00756מטר 

1161 17 14 14 

קווי ע"י  םהעתקת קווי תשתיות קיימים בחציות פורסם  .30
 חדשים ניקוז

 .31-)הנמכה או הגבהה(, והגנתם על ידי בטון מזוין ב
 0קומפ' 

1121 10 07 14 

 עדכון טקסט: מעודכן 
ים בחציות קיימתת קרקעיות העתקת קווי תשתיות 

קווי ניקוז חדשים)הנמכה או הגבהה(, כולל תאום 
והגנתם על ידי  ,ותשלום פקוח מול בעלי התשתיות

 .31-בטון מזוין בעטיפת 
 1קומפ' 

1121 10 07 14 

      פורסם  .36

 סעיף חדש: מעודכן 
קיימים ו/או תת קרקעיות הגנת קווי תשתיות 

ות קווי , בחצי31 -מועתקים ע"י עטיפת בטון מזוין ב 
 ניקוז חדשים.

 26מ"ק 

1101 10 07 14 
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 מיוחדטכני מפרט 

 המפרט 
מס'    מס"ד

 סעיף
מס' 
 עמוד

 פרק4חלק

המדידה לצורך חישוב כמויות תהיה בהתאם  פורסם  .32
 לתכניות ופרטי הביצוע.

10.01 233 0/10 

 הוספת טקסט:  מעודכן 
 יח' מדידה:

 במ"ר -איטום רצפות תת קרקעיות

 במ"ר -ני של קירות תת קרקעייםאיטום חיצו

 יח' -איטום צנרת במעבר רצפה, קירות ותקרות

 במטר אורך קיר -איטם תפרים

 -איטום פנימי של בורות, רצפה קירות ותקרה

 במ"ר

מבחן אטימות בורות רטובים לא ימדד. כלול 

 במחירי עבודות האיטום.

 במ"ר -איטום גגות

 במטר -איטום רולקות

 במ"ר -צץבידוד טרמי ושכבת ח

10.01 233 0/10 

פרק זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל, פיקוד  פורסם  .34
במבנה תחנת ת משאבות ותאורת פנים ובקר

 שאיבה לביוב החדשה.

14.10 231 0/14 

 עדכון טקסט: מעודכן 
פרק זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל, פיקוד 

 במבנה תחנת שאיבה לביוב החדשה.ה ובקר

   

 0/14 227 14.01.0 ני ללא מס' סעיףפסוק ש פורסם  .31

 הוספת מס' סעיף:  מעודכן 
14.01.6 

14.01.6 227 0/14 

 21C ... 14.01.04 223 0/14טמפ' עד  ... פורסם  .21

 עדכון טקסט: מעודכן 
 ...מעלות צלזיוס  21טמפ' עד  ...

14.01.04 223 0/14 

 0/14 223 14.01.71 פסוק שני ללא מס' סעיף פורסם  .20

 הוספת מס' סעיף:  ןמעודכ 
14.01.70 

14.01.70 223 0/14 

הקבלן ספר או תמורה כל שהי, כמו כן ימסור  פורסם  .27
ולפני  תיאור בגמר העבודהאת הכולל  מתקן

 ..., המתקןמסירת

14.01 226 0/14 

 עדכון תחילת סעיף: מעודכן 
תחילת הסעיף תימחק. הסעיף יתחיל מן המילים: 

 "... המתקן, בגמר העבודה ולפני מסירת"

14.01 226 0/14 

 0/14 222 14.71.0  פורסם  .23

 הוספת משפט:  מעודכן 
 (:0)תת סעיף א' בפסוק שני שורה 

אינפורמציה מלוח בקרה פיקוד מקומי של  •

 מכני ההמגוב 

14.71.0 222 0/14 
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 מיוחדטכני מפרט 

 המפרט 
מס'    מס"ד

 סעיף
מס' 
 עמוד

 פרק4חלק

 MADE AS" 14.72.3 207 0/14תכניות לאשור " 14.72.3 פורסם  .22

 עדכון שם סעיף: מעודכן 
 " AS MADE תכניות לאשור " 14.72.3

14.72.3 207 0/14 

על המכשירים להיות עמידים בסביבה קורוזיבית,  פורסם  .20

לרבות מי שפכים ומי תהליך בוצה משופעלת וזאת 

, הדבקה ולכלוך וכן עמידה הצהחלבנושאי 

מכון ת ובסביבבאטמוספרה מאכלת/מחמצנת 

 טיפול בשפכים.

 

14.70.0 206 0/14 

ל המכשירים להיות עמידים בסביבה קורוזיבית, ע מעודכן 

 לרבות מי שפכים ומי תהליך בוצה משופעלת וזאת 

 ה, הדבקה ולכלוך וכן עמידהדבנושאי החל

 שפכים באטמוספרה מאכלת/מחמצנת בסביבת 

 גולמיים.

 

14.70.0 206 0/14 

 סתום אוויר "משולב"  פורסם  .26
 

02.16.3 262 0/02 

 עדכון טקסט: מעודכן 
 תום אוויר "משולב"שס

02.16.3 262 0/02 

 0/26 262 26.10  פורסם  .22

 הוספת טקסט: מעודכן 
 משאבות חלזוניות .2

 משאבה ניידת לניקוז .0

 מערבל טבול .6

איוורור לבור מתקן ניטרול ריחות ומערכת  .2

 היבש )חדר משאבות(.

26.10 262 0/26 

 בעת הגשת ההצעהנתונים  26.17 פורסם  .24

מלא את כל פרטי הציוד בשאלון על הקבלן ל
 חוברת זו.בסוף  0המצורף בנספח מס' 

26.17 262 0/26 

 עדכון טקסט: מעודכן 

 טכניים שעל הקבלן למלאנתונים  26.17 

למלא את כל פרטי הציוד הזוכה על הקבלן 
 חלק זה.בסוף  0בשאלון המצורף בנספח מס' 

26.17 262 0/26 

 )בסוף סעיף( פורסם  .21

 מ' מפני 0.1-בכ הגנהנה במפלס תותק ההמשאב

 בתוכניות. הנוזל המינימלי בתחנה כמסומן 

26.02.3 226 0/26 

 עדכון טקסט: מעודכן 

 מ' מפני 0.1-בכ גבוהתותקנה במפלס  ותהמשאב

 בתוכניות. הנוזל המינימלי בתחנה כמסומן 

26.02.3 226 0/26 
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     פורסם  .01

 :חדש סעיף מעודכן 

 ידת משאבת ניקוז ני 26.02.6

 הקבלן יספק ויתקין בעוקת הניקוז 

המסומנת בתכניות, משאבת ניקוז ניידת כולל 

, כגון משאבה דגם 7מצוף אינטגראלי, יציאה "

AP35B.50.06  תוצרתGRUNDFOS   או שווה

 ערך מאושר. 

 

26.02.6 224 0/26 

 0/26 224 26.02.6 מתקן ניטרול ריחות  26.02.6 פורסם  .00

 עיף:שינוי מס' ס מעודכן 

 מתקן ניטרול ריחות 26.02.2

26.02.2 224 0/26 

     פורסם  .07

 הוספת שורה: מעודכן 

 דגם:                                                        

 0נספח 
    0סעיף 

246 0/26 

        פורסם  .03

 :חדש סעיףתת  מעודכן 

 . משאבת ניקוז ניידת6

 שם היצרן:    

 שם הספק:    

 דגם:    

 הספק מנוע:    

 0נספח 
    6סעיף 

246 0/26 

     פורסם  .02

 :חדש פרק מעודכן 

 שונות .11

 שער כניסה למתחם תחנת השאיבה 11.0

הקבלן יספק ויתקין שער חשמלי ולצידו  

 פשפש בכניסה למתחם תחנת השאיבה.

השער החשמלי יהיה שער קונזולי נגרר וינוע  

במסגרת על מסילות שיותקנו ע"י הקבלן 

התקנת השער. השער יהיה כדוגמת שער 

נגרר תוצרת "גורן ובניו שערים" דגם 

2500-GO .או שווה ערך מאושר 

השער יוכל להיפתח ע"י הפעלה מקומית של  

11.0 246 0/11 
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זקיף, וכן ע"י הפעלה מקומית משלט רחוק. 

הקבלן יספק למזמין, כחלק מאספקת 

רחוק  -( יחידות שלט3השער, שלוש )

 להפעלתו.

הפשפש וכל חלקיהם יהיו מגולוונים השער ו 

בטבילה באבץ חם כמתואר במפרט הגדר 

 לעיל.

 צביעת השער תהא כדלקמן: 

שתי שכבות  צבע היסוד בצבע  א.

אפוקסי דו רכיבי המצטיין 

בהתחבורותו לברזל מגולוון כגון 

אפוגל בז' תוצרת טמבור או שווה 

מיקרון,  31ערך. עובי של שכבה 

 מיקרון. 61עובי יבש כולל של 

או  314שתי שכבות צבע אפוקסי  ב.

פוליכמקוור או שווה ערך. עובי 

מיקרון, עובי יבש  711כל שכבה 

 מיקרון. 211כולל של 

שכבה אחת של צבע פוליאריטון  ג.

עליון דוגמת טמגלס של טמבור 

או שווה איכות. עובי יבש כולל 

מיקרון. גוון השכבה  01של 

העליונה בהתאם לאישור 

. לוח הפיקוד של השער המהנדס

יכלול צד דיגיטלי המאפשר 

כיוונים שונים, רגישויות ועוד 

וכמו כן מתעד תקלות אחרונות, 

מס' הפעלות וכו'. השער יכלול 

 פנס מנצנץ בזמן פעולה.

במקרה של הפסקת חשמל ניתן  

 יהיה לפתוח את השער ידנית.

בנוסף יותקנו שערים משניים )לא  

מנים חשמליים( במקומות המסו

 בתוכניות.
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 רשימת תוכניות

מס'   מס"ד
 תוכנית

מהות  נושא התוכנית
 העדכון4שינוי

 תאריך
 שינוי

 שלמה אהרונסון אדריכלים  -מבנה מסעדה0 שירותים ושנאי   0חלק 

   תכנית שקעים וגופים 16-047 פורסם  .00

  מבוטלת תכנית שקעים וגופים 16-047 מעודכן

 שלמה אהרונסון אדריכלים  -ה שירותים צפוני  מבנ /חלק 

   תכנית שקעים וגופים 16-027 פורסם  .06

  מבוטלת תכנית שקעים וגופים 16-027 מעודכן

 
 

 

______________ 

 חתימת המציע             


