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 41/8מכרז פומבי מס' 

 זוהר-לביצוע עבודות להגבהת החופים הציבוריים במתחם התיירות חמי
 

 /הבהרה מס' 

 לכבוד

  41/8המשתתפים במכרז 

 
, הבהרות אלו יהפכו להזמנה להציע הצעות 2למסמכי המכרז שבנדון. בהתאם לסעיף הבהרות המזמין להלן 

 מסמכי המכרז. לחלק בלתי נפרד מ

 

)תחת לשונית  www.haganot.co.ilבאתר האינטרנט: יפרסם המזמין  ,בד בבד עם פרסום מסמך הבהרות זה

כאשר הם כוללים את , נוסחים מעודכנים של כתב הכמויות ושל המפרט הטכני המיוחד"מכרזים"( 

קיימים ויהיו השינויים המפורטים במסמך ההבהרות להלן. מסמכים אלו יחליפו את המסמכים ה

 המסמכים המחייבים עליהם יחתום הקבלן ויגישם במסגרת הצעתו.

 

 .www.atview.netבסעיף ג' להלן, יפורסמו באתר האינטרנט  המפורטות ,התכניות החדשות

 

הנוגעות למסמכי המכרז,  מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז נפרד-בלתי מסמך זה ייחשב כחלק

 . במקום המיועד לכך ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד

 

  .(3מסמך א') - א. עדכון ביוזמת המזמין לכתב הכמויות

 

-תת סעיף   #
 רקפ

 מבנה פרק

 פורסם  .0
 

    
 

 מעודכן
 פרק חדש:

 17 10   עבודות חשמל 

      פורסם  .7

 פרק חדש: מעודכן 
 17 27   עבודות ניקוז

 פורסם  .3
 

    
 מעודכן 

 פרק חדש:
 17 22   מים, ביוב ומי מלח 

 .מסמך ב' –להסכם ההתקשרות  נספח ב' – המיוחדהטכני למפרט . עדכון ביוזמת המזמין ב

http://www.atview.net/


 חתימת המציע: ______________

 

מס'  מס' סעיף   #
 עמוד

 פרק1חלק

     פורסם .0

 הוספת יועצים:  מעודכן 
חגם מהנדסים יועצים ומתכננים  - מים, ביוב ומי מלח

 .( בע"מ0801)
 הנדסת חשמל בע"מ –י. אהרוני  - חשמל ותקשורת

 

רשימת  3 
היועצים 
 ומתכננים

עבודות הבטון היצוק באתר יבוצעו בהתאם לתוכניות, " פורסם .7
ללא  17פרק )ובמיוחד עפ"י הוראות המפרט הכללי הבין 

, ת"י 084, ת"י 244ולפי ת"י מוקדמות(  – 11הפניות לפרק 
 "על כל חלקיו ו/או כל תקן רלוונטי. 000

17.10 24 0/17 

עבודות הבטון היצוק באתר יבוצעו בהתאם לתוכניות, " מעודכן 
ולפי ת"י  17פרק משרדי בעפ"י הוראות המפרט הכללי הבין 

 "על כל חלקיו ו/או כל תקן רלוונטי. 000, ת"י 084, ת"י 244

17.10 24 0/17 

 
 למפרט הטכני המיוחד. נספח א'רשימת התוכניות ב (עבודות בחוף) /חלק ל . עדכון ביוזמת המזמיןג

 

מהות  נושא התוכנית מס' תוכנית  #
 העדכון1שינוי

 תאריך
 שינוי

 פיתוח נופי 

     פורסם  .0

 02.00.7102 תכנית חדשה תכנית שרוולים 30-014 מעודכן

 וניקוז מי נגר, תאום מערכות , סלילהסוללות הגנה, התארגנות

     פורסם  .7

תאום מערכות ותעלת ניקוז,  -קטע צפוניחוף  30-211 מעודכן
 00211  תנוחה

 73.00.7102 תכנית חדשה

     פורסם  .3

תעלת ניקוז, חתך לאורך  -קטע צפוניחוף  30-210 מעודכן 
 00011/00211  ופרטים

 73.00.7102 תכנית חדשה

     פורסם  .2

 73.00.7102 תכנית חדשה תעלת ניקוז, פרטים -קטע צפוניחוף  30-217 כןמעוד 

 מים, ביוב ומי מלח

     פורסם  .2

 73.00.7102 תכנית חדשה 00211 תנוחה -קווי  מים וביוב 30-481 מעודכן 

 חשמל

     פורסם  .4

 73.00.7102 תכנית חדשה 00721 תכנית הכנות להזנת חשמל 30-211 מעודכן 

 

 

 רב, בכבוד

 

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ


