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 הממשלתית  החברה
 להגנות ים המלח בע"מ

 

 והתשע"באייר  יח'
 2016למאי  26

 1/16מכרז פומבי מס' 
  5Pלהתקשרות עם קבלן לביצוע עבודות להסדרת צומת 
 ולהקמת מעביר מים בנחל יעלים באזור ים המלח

 
 1הבהרה מס' 

 לכבוד

 1/16המשתתפים במכרז 
 

הגנות ים החברה הממשלתית לבמשרדי  ות הבהרה שנתקבלוהכוללת התייחסות לשאל 1להלן הבהרה מס' 

ההזמנה, הבהרות אלו למסמך  9ביחס למסמכי המכרז שבנדון. בהתאם לסעיף  "(נההמזמיהמלח בע"מ )"

 יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 

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

  מסמך זה.לצרפו להצעתו כשהוא חתום בתחתית 

 

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.

 

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

 המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד. וכל

 

 מענה שאלה הפניה 

  שאלה בנוגע להזמנה 

לא צורף נוסח ערבות מכרז למסמכי  להזמנה 21סעיף   .1

 ההזמנה. נודה על צירוף נוסח.

אין נוסח ערבות מחייב. כל נוסח 

העומד בדרישות המכרז בנוגע לערבות 

 יתקבל. -

  שאלות בנוגע להסכם 

 -ו 49 סעיפים  .2

 )ג( להסכם53

במסמכי ההסכם נרשם כי שכר ההסכם 

לא יהיה צמוד למדד. לעומת זאת 

מוזכרת הצמדה בקשר עם ערבות הבדק. 

נא הבהרתכם האם אכן ישנה הצמדה 

 לערבות הבדק ולא לשכר ההסכם?

 כן. בהתאם למפורט בהוראות ההסכם. 

 אין שינוי בסעיף.בשורה השניה, נבקש למחוק את המילה )א( 54סעיף   .3



 חתימת המציע: ______________

 בלעדי"." להסכם

)ב( 54סעיף   .4

 להסכם

בשורה השניה, נבקש למחוק את 

 המילים "תיקון הבדק על ידו בתקופת

הבדק כהגדרתה לעיל", ובמקומן 

להוסיף את המילים "בתקופת 

 .התחזוקה"

 אין שינוי בסעיף.
 

)א( 55סעיף   .5

 להסכם

 

בשורה הראשונה, נבקש למחוק את 

לה "בלעדי" המילה "הוא" וכן את המי

ובמקומה להוסיף את המילים "על פי 

 דין".

 אין שינוי בסעיף.

)א( 55סעיף   .6

 להסכם

 

בשורה השלישית, נבקש למחוק את 

המילים "מחוץ לאתר" ובמקומן להוסיף 

את המילים "בסביבתו הקרובה של 

 האתר".

 אין שינוי בסעיף.

)ב( 55סעיף   .7

 להסכם

 

בשורה הראשונה, נבקש למחוק את 

"בלעדי" ובמקומה להוסיף את  המילה

 המילים "על פי דין".

 אין שינוי בסעיף.

)ב( 55סעיף   .8

 להסכם

בשורה האחרונה, נבקש למחוק את 

המילים "וכן יהיה המזמין רשאי לגבותו 

 מהקבלן בכל דרך אחרת".

 אין שינוי בסעיף.

)א( 56סעיף   .9

 להסכם

בשורה הראשונה, נבקש למחוק את 

זק או פיצוי המילים "לשלם כל דמי נ

המגיעים" ובמקומן להוסיף את המילה 

 "לשפות".

 אין שינוי בסעיף.

)א( 56סעיף   .10

 להסכם

בשורה השניה, לאחר המילה "קבלן" 

נבקש להוסיף את המילים "היה וייחשב 

 למעבידו".

 אין שינוי בסעיף.

)ב( 56סעיף   .11

 להסכם

שורה ראשונה, נבקש למחוק את המילה 

את המילים  "בלעדי" ובמקומה להוסיף

 "על פי דין". 

 אין שינוי בסעיף.

)ב( 56סעיף   .12

 להסכם

נבקש למחוק את המילים  שורה שניה,

"לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים 

 ו/או שיגיעו".

 אין שינוי בסעיף.

)ב( 56סעיף   .13

 להסכם

שורה רביעית, נבקש למחוק את המילה 

"הבדק" ובמקומה להוסיף את המילה 

 "תחזוקה".

 ינוי בסעיף.אין ש

שורה ראשונה, נבקש למחוק את המילה  להסכם 57סעיף   .14

"בלעדי" ולהוסיף במקומה את המילים 

 "על פי דין". 

 אין שינוי בסעיף.



 חתימת המציע: ______________

)ה( 59סעיף   .15

 להסכם

שורה ראשונה, נבקש למחוק את 

 המילים "ולפצות באופן מלא".

 אין שינוי בסעיף.

)ז( 59סעיף   .16

 להסכם

ק את המילה נבקש למחושורה שלישית, 

"לפצות" ובמקומה להוסיף את המילה 

"לשפות" וכן למחוק את המילה "בין" 

 ואת המילים "ובין עקיף".

המילים "בין" והמילים "ובין עקיף" 

 יימחקו.

)י( 59סעיף   .17

 להסכם

שורה רביעית, נבקש למחוק את המילים 

"וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך 

בויות אחרת לרבות על ידי מימוש ער

 ההסכם".

 אין שינוי בסעיף.

)יא( 59סעיף   .18

להסכם ונספח 

 יב'

נבקש למחוק את הסעיף. הוראות חברת 

נתיבי ישראל בהקשר זה לא הובאו 

 לידיעת המציעים בעת המכרז.

 אין שינוי בסעיף. 

  

)יא( 59סעיף   .19

ונספח יב' 

 להסכם

מהם עיקרי התנאים המיוחדים מטעם 

 נתיבי ישראל למתן הרשאה?

טיוטות למסמך הבהרות זה צורפים מ

למתן  "התנאים המיוחדיםמסמך "

מחברת  םיוהתנאים הכלליהרשאה 

נתיבי ישראל. החברה תידרש לחתום 

, כפי על מסמכים אלו בנוסחם הסופי

 . שיועבר על ידי חברת נתיבי ישראל

 

, 7, 6 :הוראות סעיפים מובהר בזאת כי

-13.9 -ו, 13.7, 13.6, 13.2-13.4, 11, 8

תנאים טיוטת מסמך ה", ל13.13

פסקה ) 6.2, 6.1וסעיפים  "המיוחדים

,  6.10-6.15, 6.8, 6.7, 6.4, 6.3, (ראשונה

-ו, 11.2, 10.2, 10.1, (פסקה ראשונה) 7

טיוטת מסמך ל (פסקה ראשונה) 15

 , יחולו על הזוכה.  תנאים הכללייםה

 

אלה באות בנוסף על  תהתחייבויו

מופיעות כפי שהן הזוכה התחייבויות 

במסמכי המכרז. מודגש בזאת, כי בכל 

מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז  

 "המיוחדיםתנאים מסמכי "הל

יחולו ההוראות  ,הכללייםהתנאים ו

 המחמירות יותר.

 

אזכור בכל מקרה מובהר כי אין באי 

במסמך טיוטת ש הסעיפיםאיזה מן 

,  לעיל יםיוהכלל "תנאים המיוחדים"ה



 חתימת המציע: ______________

 .ממסמכי המכרזלגרוע מהאמור  כדי

 

כי מסמכי המכרז כוללים יצוין 

התייחסות ברורה כי בסיום העבודות 

נתיבי לחברת יש למסור את הפרויקט 

ישראל, על כל המשתמע מכך, כולל 

עמידה של הקבלן בכל הדרישות 

על פי כתב ) הכלליות והפרטניות

 .( של חב' נתיבי ישראלההרשאה

מחוק את המילה נבקש לשורה רביעית,  להסכם 60סעיף   .20

 "הבלעדית". 

 אין שינוי בסעיף.

 נספח ז'  –שאלות בנוגע לנספח הביטוח  

נבקש למחוק את  שורה ראשונה, לנספח ז' 2סעיף   .21

)עשרים ואחד(  21 -המילים "לא יאוחר מ

ימים ממועד ההודעה על זכייתו של 

 הקבלן במכרז ובכל מקרה".

 אין שינוי בסעיף.

נבקש למחוק את המילים  רביעית, שורה לנספח ז' 2סעיף   .22

"אי המצאת הפוליסה תהווה הפרה 

 יסודית של ההסכם".

 אין שינוי בסעיף.

לנספח  3.4סעיף   .23

 ז'

 נבקש למחוק את הסעיף.
 

 אין שינוי בסעיף.

שורה שניה, נבקש למחוק את המילים  לנספח ז' 7סעיף   .24

 ."ו/או מי מטעמו"

 אין שינוי בסעיף.

ורה שניה, נבקש למחוק את המילים ש לנספח ז' 8סעיף   .25

"סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז ע"י 

המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי 

 הסכם זה". 

 אין שינוי בסעיף.

בסוף הסעיף, נבקש להוסיף את המילים  לנספח ז' 9סעיף   .26

"ובלבד והדרישות יועברו לקבלן מראש 

 ובכתב". 

 אין שינוי בסעיף.

לנספח  10סעיף   .27

 ז'

נבקש למחוק סעיף זה, תוכנו מופיע 

 .2 -ו 1בסעיפים 

 אין שינוי בסעיף.

לנספח  12סעיף   .28

 ז'

שורה שלישית, נבקש למחוק את 

 המילים "ו/או מי מטעמם".

 אין שינוי בסעיף.

לנספח  14סעיף   .29

 ז'

שורה שניה, נבקש למחוק את המילה 

 "הבלעדית".

 אין שינוי בסעיף.

לנספח  17סעיף   .30

 ז'

שורה שניה, נבקש למחוק את המילים 

 "על פי הסכם זה או".

 אין שינוי בסעיף.

לנספח  17סעיף   .31

 ז'

נבקש למחוק את המילים  שורה רביעית,

" בכל מקרה לקבלן לא תהא שום טענה 

 אין שינוי בסעיף.



 חתימת המציע: ______________

ו/או תביעה כלפי המזמין והבאים 

מטעמו לגבי גובה תגמולי הביטוח )אם 

 יהיו("

לנספח  21עיף ס  .32

 ז'

 אין שינוי בסעיף. נבקש למחוק סעיף זה.

 1נספח ז' -שאלות בנוגע לנספח אישור עריכת ביטוחי הקבלן  

 מוטבי הביטוח   .33

 (1בנספח ז)

 עדכון ביוזמת המזמינה:

החברה הממשלתית להגנות ים  לכבודבשמות מוטבי הביטוח לאחר המילים "

 רית תמר ו/או מפעלי ים המלח בע"מ"המלח בע"מ" יתווסף "ו/או המועצה האזו

 "ו/או נתיבי ישראל החברה הממשלתית לתשתיות תחבורה בע"מ"

לנספח  1סעיף   .34

 (1ז)

נבקש  שורה שלישית ושורה שניה,

למחוק את המילים "או הבאים 

מכוחם", וכן את המילים "או הנובעים" 

 ובמקומן להוסיף את המילה "במישרין".

 אין שינוי בסעיף.

)א( לנספח 1סעיף   .35

 (1ז)

 10%שורה שביעית, לאחר המילים "

", נבקש ₪ 2,000,000מהנזק, ומינימום 

להוסיף את המילים "מקסימום 

10,000,000 ₪." 

מהנזק, ומינימום  10%לאחר המילים "

", יתווספו המילים ₪ 2,000,000

 ".₪ 10,000,000"מקסימום 

)א( לנספח 1סעיף   .36

 (1ז)

 10%"שורה תשיעית, לאחר המילים 

מסכום הביטוח" נבקש להוסיף את 

 ".  ₪ 5,000,000המילים "מקסימום 

מסכום הביטוח"  10%לאחר המילים:  

 5,000,000יתווספו המילים "מקסימום 

₪ ." 

)א( לנספח 1סעיף   .37

 (1ז)

שורה שלוש עשרה, נבקש למחוק את 

המילים "מוסכם במפורש כי לעניין 

אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות 

יהול מו"מ והזכות לקבלת תגמולי לנ

ביטוח נתונה למזמין בלבד וזאת באופן 

 בלתי חוזר".

 אין שינוי בסעיף.

)ב( לנספח 1סעיף   .38

 (1ז)

שורה רביעית, לאחר המילים "שלישי" 

נבקש להוסיף את המילים "ובלבד 

שהרכוש אינו מבוטח או שיכול היה 

להיות מבוטח במסגרת פרק הרכוש )פרק 

 א(".

ילים "שלישי" יתווספו לאחר המ

המילים "ובלבד שהרכוש אינו מבוטח 

או שיכול היה להיות מבוטח במסגרת 

 פרק הרכוש )פרק א(".

)ב()ג( 1סעיף   .39

 (1לנספח ז)

 :עדכון ביוזמת המזמינה

 לאירוע". ₪ 4,000,000)ב()ג( יימחקו המילים: "בגבול אחריות בסך 1בסעיף 

)ב()ד( 1סעיף   .40

 (1לנספח ז)

" ₪ 4,000,000ק את הסכום "נבקש למחו

 2,000,000ובמקומו לרשום את הסכום "

₪ " 

 אין שינוי בסעיף.

לנספח  1סעיף   .41

 (1ז)

שורה שביעית, בסוף השורה נבקש 

לאישור  בכפוףלהוסיף את המילים "

"בכפוף השביעית יתווסף בסוף השורה 

 מראש ובכתב של המבטחת". לאישור



 חתימת המציע: ______________

  מראש ובכתב של המבטחת".

לנספח  2סעיף   .42

 (1ז)

 

נבקש למחוק את המילים  שורה שניה,

 "ו/או של כל מי הבאים מטעמו"

 אין שינוי בסעיף.

לנספח  2סעיף   .43

 (1ז)

שורה שלישית, נבקש למחוק את 

 המילים "במישרין ו/או בעקיפין"

 אין שינוי בסעיף.

לנספח  2סעיף   .44

 (1ז)

 

שורה רביעית, לאחר המילה "עיכוב" 

ם "עקב מקרה נבקש להוסיף את המילי

 ביטוח מכוסה".

 אין שינוי בסעיף.

לנספח  2סעיף   .45

 (1ז)

שורה שישית, נבקש למחוק את המילים 

"של מי מהבאים" ובמקומן להוסיף את 

המילים "עובדיו הבאים" . כמו כן, 

לאחר המילה "כולל" נבקש להוסיף את 

 המילים "אופציה לרכישת".

 אין שינוי בסעיף.

לנספח  3סעיף   .46

 (1ז)

ורה שניה, לאחר המילה "ו/או" נבקש ש

 להוסיף את המילה "עובדיו".

 אין שינוי בסעיף.

לנספח  3סעיף   .47

 (1ז)

שורה רביעית, נבקש למחוק את המילים 

"הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק הנובע 

ישירות מעבודות שביצע המבוטח ואשר 

אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה. 

ומי הביטוח יורחב לשפות את המזמין 

מטעמו בגין אחריות למעשי ו/או מחדלי 

הקבלן והבאים מטעמו של הנ"ל". כמו 

כן, נבקש למחוק את המילים "ומי 

 מטעמו".

 אין שינוי בסעיף.

לנספח  3סעיף   .48

 (1ז)

שורה שישית, נבקש למחוק את המילה 

"והבאים" ובמקומה להוסיף את 

 המילים "ועובדיו הבאים".

 אין שינוי בסעיף.

 עדכונים ביוזמת המזמינה – יותכתב כמו 

 סעיף   .49

01.19.05.2080 – 

 מעקה גשר

 בסוף הסעיף יתווסף:

, ביסוס המעקה וכל הנדרש להתקנתו, המתכנןצביעה בהתאם להנחיות  :לרבות"ו

ביסוסם ו( בין מעקה הגשר למעקה הכביש End Blockביצוע ארבעה פרטי מעבר )

 "וכל הנדרש לביצוע מושלם של המעקה

 אשר עודכנה. 301וכנית מס' ת וראו

 כמויותכתב ה  .50

סעיף 

02.51.33.4620 

 מחסום זרוע

 )סעיף חדש(

 יתווסף הסעיף להלן: 

מורשה בלבד"  בלרבות שלט "כניסה לרכמ'  5באורך עד לרכב מחסום זרוע "

כולל ביסוס, התקנה, צביעה, אספקת מנעול  מופעל ידני)בעברית ובאנגלית( 

ל בשוק(, וכל הנדרש לביצוע מושלם לרבות אישור מדגם המקובמנעול מתאים )

על כל המשתמע  19מהנדס קונסטרוקציה של הקבלן. מפרט רלוונטי יהיה לפי פרק 



 חתימת המציע: ______________

 מכך."

 

 23.01.0650סעיף   .51

לכתב הכמויות 

 )סעיף חדש(

 :להלןסעיף היתווסף 

 , כולל כל הנדרש להתקנתו" 2.5צינור בדיקה מפלדה בקוטר ""

 

 ט הטכנישאלות בנוגע למפר 

הקרקע לא צורף לחומר המכרז, קידוחי דו"ח  כללי  .52

 נבקש לקבלו.

הקרקע יועלה  קידוחי דו"ח

 לאתר המזמינה.

 01.05פרק   .53

למבוא למפרט 

הטכני, אבן דרך 

 שניה

אבן הדרך השנייה הינה "סיום יציקות מבנה 

 מעביר המים בנחל יעלים". 

נודה להבהרתכם אלו חלקים מהמבנה כלולים 

רך זו. לטעמנו, לוח הזמנים להשלמת באבן ד

אבן דרך זו קצר מאוד ואינו בר ביצוע, נודה 

 לשיקולכם להאריכו. 

 

 הסעיף יעודכן. 

לאחר המילים "נחל יעלים" 

יתווספו המילים: ")הכולל את 

ריצפת המעביר, קירות המעביר 

, מעקות גשר, ותקרת המעביר

( מילוי חוזר למעביר ואיטום

 7וך משך הזמן המירבי בת

ימים קלנדריים(  210חודשים )

 ממועד צו התחלת עבודה".

 

 בכבוד רב,
 

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
 

 


