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 41/8מכרז פומבי מס' 
 זוהר-לביצוע עבודות להגבהת החופים הציבוריים במתחם התיירות חמי

 
  3הבהרה מס' 

 
 במכרז והודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

 

 לכבוד

  41/8המשתתפים במכרז 

 
, הבהרות אלו יהפכו להזמנה להציע הצעות 7למסמכי המכרז שבנדון. בהתאם לסעיף הבהרות המזמין להלן 

 לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 

 2..:8/בשעה  8/.12/121/ –המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ליום ב' 

 

מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות  נפרד-בלתי ייחשב כחלק מסמך זה, לרבות לוח הזמנים המצורף לו,

 ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמודז, המכרז הנוגעות למסמכי המכר

 . במקום המיועד לכך

 

, לא יפורסם קובץ ממוחשב חדש )"מכרזומט"( לצורך הגשת הצעות כספיות חרף העדכונים המפורטים להלן

דה ומציע 2 במי3.אין למלא מחירים עבור מבנה במכרז2 ההגשות תוגשנה על בסיס הקובץ הקיים, ואולם 

הצעתו הכספית שקלול , יתעלם המזמין ממחירים אלו, והם לא יבואו במסגרת 3.ימלא מחירים עבור מבנה 

 הכוללת של המציע במכרז2 

 

  מסמך א'2 -א2 עדכון ביוזמת המזמין להזמנה להציע הצעות 

 סעיף תיאור  #

 פורסם .0
 11:.0בשעה  .00.01.110 - מועד אחרון להגשת הצעות

3 

 ודכןמע
 11:.0בשעה  .01.01.110 - מועד אחרון להגשת הצעות

 

 פורסם .1
העבודות יבוצעו ברצועה התחומה ע"י כביש המלונות במערב 

במזרח )כולל עבודות במים( מחוף ציבורי מול מלון  1ובריכה 
מ' דרומית לחוף ציבורי מול מלון ליאונרדו  111 -הרודס ועד כ

להסכם ההתקשרות )להלן:  ג'נספח  –קלאב וכמפורט בתוכניות 
 "(.האתר"

1.0 

 מעודכן
העבודות יבוצעו ברצועה התחומה ע"י כביש המלונות במערב 

 



 חתימת המציע: ______________

 סעיף תיאור  #

במזרח )כולל עבודות במים( מחוף ציבורי מול מלון  1ובריכה 
הרודס ועד חוף ציבורי מול מלון ליאונרדו קלאב וכמפורט 

 "(.האתרלהסכם ההתקשרות )להלן: " נספח ג' –בתוכניות 
 

  מסמך ב'2 -ב2 עדכון ביוזמת המזמין להסכם ההתקשרות 

 סעיף תיאור  #

 פורסם  .0
פירושן: ביצוע של עבודות עפר, ניקוז,  – "הפרויקט"או  "העבודות"

סלילה ופיתוח חופים, אשר יבוצעו ברצועה התחומה ע"י כביש 
במזרח ) כולל עבודות במים( מחוף ציבורי  1המלונות במערב ובריכה 

מ' דרומית לחוף ציבורי מול מלון  111 -לון הרודס ועד כמול מ
וכמפורט במפרט  נספח ג' –ליאונרדו קלאב בהתאם לתוכניות 

 הטכני המיוחד. 

0 

 מעודכן
פירושן: ביצוע של עבודות עפר, ניקוז,  – "הפרויקט"או  "העבודות"

סלילה ופיתוח חופים, אשר יבוצעו ברצועה התחומה ע"י כביש 
במזרח ) כולל עבודות במים( מחוף ציבורי  1ערב ובריכה המלונות במ

מול מלון הרודס ועד חוף ציבורי מול מלון ליאונרדו קלאב בהתאם 
 וכמפורט במפרט הטכני המיוחד. נספח ג' –לתוכניות 

 

 

  2(3מסמך א') - 2 עדכון ביוזמת המזמין לכתב הכמויותג

-תת סעיף תיאור  #
 פרק

 מבנה פרק

 פורסם .0
 3מבנה 

 3    קטע דרומי –עבודות בחוף 

     3ביטול מבנה  מעודכן
 

  2מסמך ב' –להסכם ההתקשרות  נספח ב' – המיוחדהטכני 2 עדכון ביוזמת המזמין למפרט ד

מס'  מס' סעיף תיאור  #
 עמוד

 פרק1חלק

 תיאור ויישום פורסם .0
מפרט טכני זה מתייחס לביצוע כל העבודות הדרושות 

,  ברצועה התחומה ע"י כביש 1וף בריכה להגבהת סוללת ח
במזרח )כולל עבודות במים(  1המלונות במערב ובריכה 

מ' דרומית לחוף  111 -מחוף ציבורי מול מלון הרודס ועד כ
ציבורי מול מלון ליאונרדו קלאב ובהתאם לתוכניות 

 המכרז.

 כללי 1 11.10.0

 תיאור ויישום מעודכן
העבודות הדרושות  מפרט טכני זה מתייחס לביצוע כל

,  ברצועה התחומה ע"י כביש 1להגבהת סוללת חוף בריכה 
במזרח )כולל עבודות במים(  1המלונות במערב ובריכה 

מחוף ציבורי מול מלון הרודס ועד חוף ציבורי מול מלון 
 ליאונרדו קלאב ובהתאם לתוכניות המכרז.

   

 תיאור אתרי העבודות פורסם .1
האגן הדרומי של ים המלח, בחוף  העבודות תבוצענה באזור

, במתחם התיירות בחמי זוהר  1המערבי של בריכה מספר 
 1ברצועה התחומה ע"י כביש המלונות במערב ובריכה 

במזרח )כולל עבודות במים( מחוף ציבורי מול מלון הרודס 
מ' דרומית לחוף ציבורי מול מלון ליאונרדו  111 -ועד כ

התאם להוראות ההסכם, תוכניות המכרז קלאב וב
" האתרים" או "האתרוהוראות מפרט זה )להלן יחד: "

 בהתאמה(.

 כללי 00 11.10.01.0

 תיאור אתרי העבודות מעודכן
העבודות תבוצענה באזור האגן הדרומי של ים המלח, בחוף 

   



 חתימת המציע: ______________

מס'  מס' סעיף תיאור  #
 עמוד

 פרק1חלק

, במתחם התיירות בחמי זוהר  1המערבי של בריכה מספר 
 1יש המלונות במערב ובריכה ברצועה התחומה ע"י כב

במזרח )כולל עבודות במים( מחוף ציבורי מול מלון הרודס 
ועד חוף ציבורי מול מלון ליאונרדו קלאב ובהתאם 
להוראות ההסכם, תוכניות המכרז והוראות מפרט זה 

 " בהתאמה(.האתרים" או "האתר)להלן יחד: "
  0חלק  12 תכותר בכתב הכמויות( 3.ומבנה  1.)מבנה  פורסם .3

    בכתב הכמויות( 1.)מבנה  מעודכן

 -עבודות בחוף קטע דרומי  – 3.מבנה  פורסם ..

במזרח)  1כולל עבודות ברצועת החוף התחומה ע"י בריכה 
כולל עבודות במים( וכביש המלונות במערב מחוף ציבורי 

מ' דרומה ממנו,  111 -מול מלון ליאונרדו  קלאב  ועד כ
ניה הציבורית ובשבילי גישה לחוף מכביש לרבות בשטחי הח

 המלונות.

  1חלק  33 10

    נמחק  מעודכן 

 
 למפרט הטכני המיוחד2 נספח א'רשימת התוכניות ב (עבודות בחוף) /לחלק 2 עדכון ביוזמת המזמין ה

מהות  נושא התוכנית מס' תוכנית  #
 העדכון1שינוי

 תאריך
 שינוי

 פיתוח נופי 

0.  
 .00.110..1  7ית פיתוח תוכנ 30-003 פורסם

   ביטול תכנית    מעודכן

1.  
 .00.110..1  9תוכנית פיתוח  30-002 פורסם

   ביטול תכנית   מעודכן

3.  
 .00.110..1  01תוכנית פיתוח  30-009 פורסם

   ביטול תכנית   מעודכן

..  
 .00.110..1  00תוכנית פיתוח  30-011 פורסם

   ביטול תכנית   מעודכן

 לות הגנה, התארגנות, סלילה וניקוז מי נגר, תאום מערכותסול

1.  
 .00.110..1  מפת מצב קיים -חוף קטע דרומי 30-111 פורסם

  ביטול תכנית  30-111 מעודכן

3.  
תכנית עבודות עפר, תנוחה   -חוף קטע דרומי 30-111 פורסם

0:111 
 1..00.110. 

  ביטול תכנית  30-111 מעודכן

7.  
חתכים לרוחב של הסוללה  מ  -חוף קטע דרומי 30-100 פורסם

 101.1עד  10111 -
 1..00.110. 

  ביטול תכנית  30-100 מעודכן

2.  
חתכים לרוחב של הסוללה  מ  -חוף קטע דרומי 30-101 פורסם

 10121עד  10131 -
 1..00.110. 

  ביטול תכנית  30-101 מעודכן

9.  
ל הסוללה  מ חתכים לרוחב ש -חוף קטע דרומי 30-103 פורסם

 100.1עד  10011 -
 1..00.110. 

  ביטול תכנית  30-103 מעודכן

01.  
חתכים לרוחב של הסוללה  מ  -חוף קטע דרומי .30-10 פורסם

 10111עד  10031 -
 1..00.110. 

  ביטול תכנית  .30-10 מעודכן

 

 



 חתימת המציע: ______________

 י המיוחד2למפרט הטכנ נספח ה'ו2 עדכון ביוזמת המזמין בלוח זמנים שלדי ואבני דרך  

#   
 מקום 

  
 תיאור 

מהות 
 העדכון1שינוי

 תאריך
 שינוי

0.  
    סיום בניית סוללה חוף קטע צפוני    3שורה  פורסם

 .01.01.0  עדכון תוכן סיום בניית סוללה ומערכות בחוף קטע צפוני  3שורה  מעודכן

1.  
    סיום בניית סוללה חוף קטע דרומי   .שורה  פורסם

 .01.01.0 עדכון תוכן  ת פיתוח קטע צפוני סיום עבודו .שורה  מעודכן

3.  
   סיום עבודות פיתוח קטע דרומי    1שורה  פורסם

 .01.01.0 עדכון תוכן  סיום ניקוי שטח, פירוק מחנה  1שורה  מעודכן

..  
   סיום עבודות פיתוח קטע צפוני  3שורה  פורסם

 .01.01.0 שורה נמחקה  3שורה  מעודכן

1.  
   ה סיום ניקוי שטח, פירוק מחנ 7שורה  פורסם

 .01.01.0 שורה נמחקה   7שורה  מעודכן

 

יש להגיש מעודכן בהתאם לשינויים הנ"ל, אשר יחייב את הזוכה במכרז2  שלדי מצורף להבהרה זו לוח זמנים

 את לוח הזמנים המצורף להבהרה זו, כשהוא חתום על ידי המציע2 

 

 

 בכבוד רב,

 

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ



ID Task Name Finish Start

1 צו תחילת עבודה Wed 21/01/15 Wed 21/01/15

2 התארגנות, אישור תוכנית עבודה מפורטת, גישושים ומיפוי מערכות Fri 20/02/15 Thu 22/01/15

3 סיום בניית סוללה ותשתיות בחוף קטע צפוני Mon 11/05/15 Fri 20/02/15

4 סיום עבודות פיתוח קטע צפוני Mon 15/06/15 Tue 12/05/15

5 סיום ניקוי שטח, פירוק מחנה Mon 22/06/15 Tue 16/06/15

6
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