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 תשע"זניסן ' ג
 2017במרץ  30

 
  1/17מכרז פומבי מס' 
 חמי זוהר והקמת גשר נחל רום -להתקשרות עם קבלן לסלילת כביש עין בוקק 

 
 הבהרה 

 לכבוד

 1/17המשתתפים במכרז 
 

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ במשרדי  ות הבהרה שנתקבלוהתייחסות לשאלמסמך הכולל להלן 

ההזמנה, הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי למסמך  9מסמכי המכרז שבנדון. בהתאם לסעיף ביחס ל "(המזמין)"

 נפרד ממסמכי המכרז. 

 

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

 . לצרפו להצעתו כשהוא חתום בתחתית מסמך זה

 

, , מפרט טכניוההסכם ההזמנה מסמכי את לאתרהמזמין  עלהי זה הבהרה מסמך פרסום עם בבד בד

הכוללת את כל השינויים הנכללים במסמך הבהרות  מעודכנת בגרסה וכתב כמויות נספחים למפרט הטכני

 זה. 

 

אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה 

 די לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.להנחותיו של השואל, או כ

 

ההפניות במסמך הבהרות זה, לסעיף או סעיפים רלבנטיים מתוך מסמכי המכרז, אין בהן כדי לכלול או למצות 

את כל הסעיפים המושפעים מן ההבהרה ועל המציעים לבחון את השינויים בראייה כוללת של כל סעיפי 

 מסמכי המכרז.

 

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

 וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 

 מענה שאלה הפניה 

 מסמך ההזמנה 

לא צורף נוסח מחייב לערבות המכרז. נודה  6.7סעיף   .1

 להבהרתכם בעניין זה.

אין נוסח מחייב לערבות המכרז. ערבות 

שתעמוד בדרישות סעיפי הערבות 

להעביר בהזמנה תתקבל. מציע רשאי 

, קודם המזמיןערבות לבדיקת נוסח 

 .להפקתה

נבקש הבהרתכם כי בשורה השנייה לפני  7.3סעיף   .2

והכל בהתאם הסוגריים יתווספו המילים "

". בנוסף, נבקש שאחרי להוראות המכרז

"העבודות" מושא המכרז, מוגדרות 
 כעבודות שיבוצעו על ידי הקבלן.

 
 .נוסח הסעיףאין שינוי ב
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" יתווספו לשם ביצוע העבודותהמילים "

וכן בסוף המשפט ע"י הקבלן" המילים "

ככל שהדבר תלוי יתווספו המילים "

 ".בקבלן

 

יתווספו המילים כי בסיפת הסעיף נבקש  7.5סעיף   .3

והכל בהתאם להוראות  ע"י הקבלן"

 ".המכרז

 .נוסח הסעיףאין שינוי ב

לאחר נבקש להוסיף בשורה השנייה,  .א 7.9סעיף   .4

" את המילה בהודעה מראשהמילים "

 . "יום 30, של בכתבו"

את נבקש להוסיף בסיפת הסעיף  .ב

ובלבד שלא מדובר על המילים "

" )רלבנטי ימים 60תקופה שתעלה על 

 .ב.(12גם לסעיף 

 אין שינוי בנוסח הסעיף. .א

 אין שינוי בנוסח הסעיף. .ב

בקש למחוק בשורה השנייה את המילים נ 7.10סעיף   .5

" המהווים תנאי לקבלת צו התחלת עבודה"

" להחליף במספר 30וכן במקום המספר "

"60." 

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

ש למחוק בשורה הראשונה את המילים נבק 7.10.8עיף ס  .6

 ".קבלת אישור המנהל מטעם המזמין"

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

ורה השלישית במקום המילים נבקש שבש 7.12סעיף   .7

"לרבות לאחר קבלת ההצעות ולרבות 

" ייכתב לאחר הכרזה על הזוכה במכרז

ובלבד שהדבר קרה לפני הכרזת המזמין "

 ". על ההצעה הזוכה

 

כמו כן, בשורה הרביעית לפני סוף המשפט, 

"אלא אם הוסכם אחרת יתווספו המילים 

 ". בין הצדדים

 

המשפט  בנוסף, בשורה הרביעית יימחק

כן יהא רשאי המזמין שלא לממש שלהלן "

את ההתקשרות ו/או להפסיק ו/או 

להפסיק ו/או לצמצם את היקף העבודות 

על פי מכרז זה, בכל שלב שהוא, הכל 

 .כמפורט בהסכם ההתקשרות"

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

נבקש כי בסיפת הסעיף יתווספו המילים  14סעיף   .8

עתו של למעט פרטים שלא הובאו לידי"

 אין שינוי בנוסח הסעיף.
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 ".הקבלן

אחר המילים שבשורה השישית, ל נבקש 17סעיף   .9

יתווספו " בגובה המגבלה המותרת"

ובלבד שהדבר יהיה מקובל על המילים "

 ".הקבלן

בגובה המגבלה לאחר המילים "

תוך יידוע " יתווספו המילים "המותרת

 ".הקבלן

" 90" -" ו120במקום המספר " נבקש 18סעיף   .10

בשורה הראשונה ובשורה השנייה 

 ".60)בהתאמה( ייכתב המספר "

" יישאר ללא שינוי". 120המספר "

" יימחק ובמקומו ייכתב 90המספר "

"60." 

נבקש שבשורה השנייה במקום המילה  46סעיף   .11

 ".הדרישות" ייכתב "האישורים"

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

 להחליף אתבשורה השנייה נבקש  .א 50סעיף   .12

 ". "ישפה" במילה יפצההמילה "

יתווספו המילים סיפת הסעיף נבקש שב .ב

ככל שביטול הזכייה כאמור, נעוץ "

 ".בהתנהלות הזוכה

 אין שינוי בנוסח הסעיף. .א

 אין שינוי בנוסח הסעיף. .ב

 .אין שינוי בנוסח הסעיף נבקש למחוק סעיף זה. 51סעיף   .13

מסמך ב'   .14

)טופס הגשת 

עיף ההצעה( ס

10 

ולכתוב " 120"את המספר למחוק  נבקש

  ".60"במקומו את המספר 

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

מסמך ב'   .15

)טופס הגשת 

ההצעה( 

-11סעיפים 

12 

 אין שינוי בנוסח הסעיף. אלו.נבקש למחוק את סעיפים 

 מסמך ההסכם 

" נבקש ההסכםתחת הגדרת המילה " 1סעיף   .16

למחוק, בשורה השנייה ובשורה החמישית 

כל כל מסמך אחר שמצורף ואת המילים "

ו/או " ואת המילים "ו/או יצורף אליהם

 (.)בהתאמה שיצורף אליהם בעתיד"

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

", תקופת הביצועתחת הגדרת המילה " .א 1סעיף   .17

במועד בשורה השנייה במקום המילים "

 " ממועד יום 30בתוך " ייכתב "שייקבע

במקום המילים  תבשורה הרביעי .ב

עודת ההשלמה הנזכרת יקבל את ת"

 .אין שינוי בנוסח הסעיף .א

 

 

 אין שינוי בנוסח הסעיף. .ב
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ישלים את ייכתב " להלן 33בסעיף 

)רלבנטי בהתאמה גם העבודות באתר" 

.א., 17א., סעיף 13א., סעיף 12לסעיף 

.ב., 26.ג., סעיף 21.ב, סעיף 20סעיף 

 .א.(51

 הסעיף.בנוסח אין שינוי  נבקש למחוק את הסעיף. .ג.2סעיף   .18

 

)ארבעה( העתקים  4נבקש לקבל  .א.8סעיף   .19

 מהתוכניות שיימסרו לקבלן.

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

 

נבקש להבהיר כי חרף האמור בהסכם, בכל  9סעיף   .20

מקום בו נדרש הקבלן לבצע את העבודות 

באופן מעולה, באיכות ובטיב מעולים 

ומשובחים ביותר וכיוצא באלה, אזי הקבלן 

צע את העבודות בהתאם מתחייב לב

לתוכניות וככל שהדבר עולה מהתוכניות 

.ב., 21שהועברו לקבלן )רלבנטי גם לסעיף 

 –.ב.(. 27.א., 27

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

 

מקום  כלבהנכם מתבקשים להבהיר, כי  .1.ב.11סעיף   .21

הכוונה "פיצוי" בהסכם בו מופיעה המילה 

 ". שיפוילמילה "

 

 

 יפים.אין שינוי בנוסח הסע

מקום  כלבהנכם מתבקשים להבהיר, כי  .5.ב.11סעיף   .22

" 14%בהסכם בו מופיע שיעור אחוזים של "

אותו ייגבה המזמין מסכום ההוצאות 

הרלבנטיות )בהתאם לסעיף(, יוחלף בשיעור 

 (.58, 33, 29" )רלבנטי גם לסעיפים 8%של "

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

מקרה  כלב, כי הנכם מתבקשים להבהיר .ג.11סעיף   .23

שיחול כח עליון, הדבר עשוי להוות דרישה 

להארכת לו"ז ותמורה נוספת והנ"ל יועבר 

 לאישור המפקח.

יתווסף כלשהו בגינן" לאחר המילים "

, אך יהא רשאי להגיש למפקח בקשה "

להארכת לו"ז, אשר תיענה בהתאם 

 ".לשיקול דעת המפקח

 

סעיף   .24

  .א.3.א.12

כי בסוף הסעיף הנכם מתבקשים להבהיר, 

בתנאי שהנ"ל הועבר יתווספו המילים "

 ".לקבלן עד למועד מתן צו התחלת עבודה

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

סעיף   .25

  .א.7.א.12

כי בכל מקום בו הנכם מתבקשים להבהיר, 

שנות  10נתבקש הקבלן כי עובדיו יהיו בעלי 

שנות ניסיון,  5-ניסיון, הרי שהדבר ישונה ל

ש הקבלן להציב עובד ובמקום בו מתבק

 אין שינוי בנוסח הסעיף.
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 3 -שנות ניסיון )סעיף קטן ו'( יוחלף ב 5בעל 

 .א.(.24שנות ניסיון )רלבנטי גם לסעיף 

הנכם מתבקשים להגביל את יכולת  .א .ב.14סעיף   .26

המזמין להקטנה/ הגדלה של שכר 

ההסכם וכן לקבוע כי שינוי כאמור לא 

 , אלא אם20%יהיה בשיעור של מעל 

קיימת הסכמה בנושא, בין הצדדים 

בהסכם, סעיף  31)רלבנטי גם לסעיף 

 ..א. פסקה שישית  בהסכם(46

הנכם מתבקשים להבהיר, כי חרף כל  .ב

האמור במסמכי המכרז, ככל שיחולו 

בתכניות עדכונים/שינויים/תוספות 

הפרויקט, יהיה הקבלן  ו/או בתכנון

ביצוע זכאי לתוספת לשכר החוזה בגין 

התארכות משך הביצוע , השינויים

 ,ולהארכת לוחות זמנים בהתאמה

נבקש להבהיר כי האמור בסעיף זה לא  .ג

יחול במידה והשינוי נובע מתוכנית 

לביצוע בה לא סומן השינוי )האמור 

 32בסעיף זה רלבנטי גם לסעיף 

 בהסכם(.

 אין שינוי בנוסח הסעיף. .א

ראו  אין שינוי בנוסח הסעיף. .ב

 הוראות פרק ח' להסכם.

השינויים יוטמעו בתכניות  כלל .ג

 לביצוע. 

 

 

בקש להבהיר כי הקבלן יהיה רשאי, אך נ .א.16סעיף   .27

בכל  לא חייב, להפסיק/לבטל את החוזה,

העבודות יופסקו או לחילופין לא  מקרה בו

ממועד ההודעה על  חודשייםיחלו, תוך 

הזכייה במכרז או ממועד ההודעה על 

 לא הפסקת העבודות בהתאמה, לרבות אם

 יתקבלו היתרי בניה וצו התחלת עבודה.

  אין שינוי בנוסח הסעיף.

נבקש כי ככל שהעבודות יופסקו לא בשל  .ז.16סעיף   .28

נסיבות הנעוצות בקבלן אזי העבודות לא 

יועברו לקבלן אחר ו/או גורם אחר במקום 

 הקבלן.

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

הנכם מתבקשים להבהיר כי במקום  .ב.17סעיף   .29

מנהל ייכתב " כל בא כוח מוסמך"לים "המי

זאת משום שיכולים להיות  ",הפרויקט

נציגים באתר מטעם הקבלן שלא מהווים 

 נציג מוסמך לקבלת החלטות באתר.

" כל בא כוח מוסמךבמקום המילים "

 ."מנהל הפרויקטירשם "
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כי הקבלן יהיה הנכם מתבקשים להבהיר,  .ו.20סעיף   .30

זמן שיבצע, אחראי על בטיחות באתר בכל 

בעצמו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו, 

 .עבודות באתר

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

כי אספקת הנכם מתבקשים להבהיר,  .ג.26סעיף   .31

המים והחשמל באתר תהא על חשבון 

 המזמין.

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

כי בשורה הנכם מתבקשים להבהיר,  .ד.26סעיף   .32

ם תהשקעהשנייה במקום המילים "

 ."השלמת העבודותייכתב " בעבודות"

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

כי פרק הזמן הנכם מתבקשים להבהיר,  .יב.26סעיף   .33

 14הרלבנטי בסעיף זה, יהיה לכל הפחות 

 ימים.

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

חומרים שאושרו הנכם מתבקשים להבהיר,  .ז.27סעיף   .34

ע"י מעבדה לא יצריכו אישור נוסף של 

 .ין ו/או מי מטעמוהמזמ

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

האמור בסעיף הנכם מתבקשים להבהיר,  .ח.27סעיף   .35

זה יהיה רלבנטי ככל שהדבר מתאפשר 

ובתנאי שהקבלן יבצע עבודותיו בהתאם 

 .להוראות המזמין ו/או מי מטעמו

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

האמור בסעיף הנכם מתבקשים להבהיר,  .ט.27סעיף   .36

דרישת המנהל לקבלת דוגמאות  ענייןב זה

של חומרים ואביזרים תיעשה טרם חתימה 

על ההסכם לביצוע עבודות הקבלן 

 .בפרויקט

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

ולהורות על  הנכם מתבקשים להבהיר .יב.27סעיף   .37

מחיקה הסעיף האמור, שכן הוא מהווה  

 .ז. לעיל.27סתירה לסעיף 

 אין מדובר בסתירה. 

  נוי בנוסח הסעיף.אין שי

 

כי הבדיקה הנכם מתבקשים להבהיר,  .3.יג.27סעיף   .38

בהתאם למפרטים ו/או  תבוצעבסעיף זה 

 תקנים מקובלים.

" יתווסף וכיוצא באלה,לאחר המילים "

שיבוצעו בהתאם למפרטים ו/או "

 ".תקנים מקובלים

נבקש כי יובהר שככל שיתגבשו התנאים  .ד.29סעיף   .39

ה, בהתאם לאמור לקיזוז ו/או הפחת

ולהוראות המכרז, אזי ייעשה כן בתנאי 

שתועבר לקבלן הודעה מראש ובכתב וכי 

תינתן לו אפשרות להשמיע טענותיו בעניין 

 70, 64, 63, 62, 61)רלבנטי גם לסעיף 

 בהסכם(.

, וזאת לאחר בסיפת הסעיף יתווסף "

מתן הודעה מראש ובכתב לקבלן ומתן 

 ".ותיואפשרות לקבלן להשמיע את טענ

 

 אין שינוי בנוסח הסעיף.נבקש כי יובהר שהקבלן יבצע את עבודותיו  30סעיף   .40
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בהתאם לנהלי בקרת האיכות וכן כי הקבלן 

יודיע למזמין ו/או מי טעמו על כל חלק 

 ראשון של העבודה הרלבנטית בסעיף זה.

 

 -.א. ו38סעיף   .41

 .ב.38

בהתאם נבקש כי יובהר שהקבלן יפעל 

לא כן, יעשה מין, וככל שלהנחיות של המז

 תהיה כל טענה בקשר עם התנהלותו.

כי .א. בתחילת הסעיף יתווסף "38סעיף 

 ".יעשה כמיטב יכולתו

 

כי .ב. בתחילת הסעיף יתווסף "38סעיף 

 ".יעשה כמיטב יכולתו

  

בכפוף נבקש כי יובהר שהקבלן  יפעל  39סעיף   .42

כמו כן, הנכם מתבקשים  להוראות המזמין.

י במידה ויתגלו עתיקות באתר, להבהיר, כ

יוארכו לוחות תינתן לקבלן תמורה נוספת, 

 לתקופת העיכוב שתיגרם בהתאמההזמנים 

 .בשל מציאת העתיקות

מבלי לגרוע .ג. יתווסף "39בסיפת סעיף 

מן האמור, הקבלן יהא רשאי לפנות 

למזמין בבקשה להארכת לוחות זמנים 

וכן לתוספת תמורה כנגד הוכחת נזק 

בפועל לקבלן בשל מציאת  שנגרם

העתיקות והטיפול בהן. שיקול הדעת 

הבלעדי לקבל או לדחות את בקשת 

מסור  ,בחלקה או במלואה ,הקבלן

למזמין והקבלן לא יישמע בכל טענה 

 ".באשר להחלטתו

נבקש כי יובהר שבמידה שהקבלן יפעל  43סעיף   .43

בהתאם להוראות המזמין אזי הקבלן לא 

 .רםיהא אחראי לנזק שייג

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

שכר פסקה הרביעית, נבקש כי המילים "ב .א.46סעיף   .44

ההסכם כולל ומכסה גם סיכוני איחור או 

הפרעות העלולים לקרות מסיבה כלשהי 

 .יימחקו)לרבות מקרים של כוח עליון" 

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

 הרתכם אילובפסקה חמישית נבקש את הב .א.46סעיף   .45

נדרש הקבלן לשלם לרשויות,  תשלומים

לרבות משטרת ישראל, משרד התחבורה, 

מועצה אזורית תמר, חברות ממשלתיות, 

ומכל מקום להבהיר כי תשלומים 

שבמהותם קשורים במזמין לא יושתו על 

 .הקבלן

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

נבקש שערבות הביצוע וערבות הבדק,  .ב.51סעיף   .46

שכר מסכום  5%תהיינה בשיעור של 

)רלבנטי גם לסעיף  לא כולל מע"מההסכם, 

 .א.( 53

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

נבקש כי בתום תקופת הבדק, דהיינו חמש  .ד.53סעיף   .47

שנים ממועד השלמת העבודות, הערבות 

 אין שינוי בנוסח הסעיף.
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 תשוחרר לקבלן.

-פרק יג'  .48

 נזיקין וביטוח

נבקש כי האמור בפרק הנ"ל יהא בכפוף 

 יועצי הביטוח מטעם המציע.להערות 

 .לא מקובל

נבקש שאחריות המציע, תהא על פי דין  .א.55סעיף   .49

 (.58.ג., 55.ב., 55)רלבנטי גם לסעיפים 

 אין שינוי בנוסח הסעיפים.

הקבלן יהיה אחראי רק יובהר שכי  נבקש .א.55סעיף   .50

לנזק שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של 

י נזקים הקבלן ו/או מי מטעמו בלבד, וכ

שנגרמו מפעולות המפקח/המנהל/המזמין 

ו/או מי מטעמם יהיו באחריותם בלבד 

 והקבלן לא יישא באחריות לכך.

הסעיף מתייחס לאחריות כתוצאה 

מביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או מי 

 מטעמו וכו'. אין שינוי בנוסח הסעיף.

פיצויים מוסכמים מראש בגין  בקשר עם 61סעיף   .51

נכם מתבקשים לקבוע, כי איחורים, ה

ימים  30לקבלן תקופת גרייס של  תינתן

שרק לאחריה ישולמו הפיצויים 

המוסכמים. כמו כן הנכם מתבקשים 

לקבוע, כי הפיצויים ישולמו רק בגין איחור 

בהשלמת כל העבודות ולא במקרה של 

 איחור בביצוע אבני דרך.

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

כי הכוונה היא שבמקרה אנא הבהרתכם  .א.61סעיף   .52

שבו יחול עיכוב במסירה, שאיננו נעוץ 

בקבלן, אזי הקבלן לא יישא בכל תשלום 

 ו/או חבות שהיא.

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

נבקש כי יובהר שככל שיתגבשו התנאים  .ג.61סעיף   .53

לקיזוז ו/או הפחתה, בהתאם לאמור 

ולהוראות המכרז, אזי ייעשה כן בתנאי 

הודעה מראש ובכתב וכי שתועבר לקבלן 

  .תינתן לו אפשרות להשמיע טענותיו בעניין

" ירשם מימוש ערבויותלאחר המילים "

, וזאת לאחר מתן הודעה מראש "

ובכתב לקבלן ומתן אפשרות לקבלן 

 ".להשמיע את טענותיו

 

הנכם מתבקשים לתת לקבלן התראה  65סעיף   .54

ימים לפחות  30מוקדמת בכתב ומראש בת 

הוראה על סילוק ידו, אלא אם לפני מתן 

 מצוין אחרת במפורש במסגרת ההסכם. 

 

בנוסף הנכם מתבקשים לבטל את 

האפשרות של המזמין להשתמש ולמכור 

את החומרים/הציוד והמתקנים שבאתר, 

 ככל שלא שולמה לקבלן תמורה בעדם.

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

 

נבקש כי יובהר שככל שיתגבשו התנאים  70סעיף   .55

זוז, בהתאם לאמור ולהוראות המכרז, לקי

, בסוף הפסקה הראשונה יתווסף: "

וזאת לאחר מתן הודעה מראש ובכתב 
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אזי ייעשה כן בתנאי שתועבר לקבלן הודעה 

מראש ובכתב וכי תינתן לו אפשרות 

 להשמיע טענותיו בעניין.

לקבלן ומתן אפשרות לקבלן להשמיע 

 ".את טענותיו

היר, כי העכבון לא נכם מתבקשים להבה 71סעיף   .56

 הקבלן. יחול על מסמכים/תוצרים שהכין

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

 שאלות כלליות 

 מתבקשים הנכם  -המנהל/המפקח בעניין כללית הוראה  .57

בו,  האמור כל למרות נספחיו, כי על במכרז להבהיר

 ללוחות הקשור המנהל בכל או/ו המפקח של סמכויותיהם

 ואינן מכריעות סופיות אינן בלןלק המגיעים וכספים זמנים

 הכרעת מנגנון במסגרת עליהם לערער יהיה ניתן וכי

 .הצדדים בין שייקבע סכסוכים

 אין שינוי בתנאי המכרז.

חרף כל האמור במסמכי המכרז, נבקש כי יובהר כי . א  .58

סמכויות המפקח/המנהל או כל נציג אחר מטעם המזמין לא 

זמנים או כספים  תהיינה סופיות, בכל הקשור ללוחות

  המגיעים לקבלן.

מקום בו נדרש הקבלן להגביר את נבקש הבהרתכם כי . ב. ב

קצב ביצוע העבודות מסיבות שאינן תלויות בקבלן, יהיה 

 .הקבלן זכאי לפיצוי בגין העלויות הכרוכות בכך

 אין שינוי בסעיפי המכרז. .א

 אין שינוי בסעיפי המכרז. .ב

הנכם מתבקשים  - על ידואחריות המזמין על המידע הנמסר   .59

להבהיר, כי המזמין אחראי לכל המידע, הסימונים וכל נתון 

אחר הנמסר על ידו בקשר עם המכרז וכי ידוע לו שהקבלן 

מסתמך על בדיקות/סימונים/נתונים אלו, לרבות ביחס 

 לעבודות שבוצעו עד כה באתר )שלא ע"י הקבלן(.

 אין שינוי בסעיפי המכרז.

בהיר במפורש, כי לאור הנסיבות ולוח הנכם מתבקשים לה  .60

הזמנים המבוקש, וכן לאור התיאומים הרבים הנדרשים 

מול הגורמים השונים, ככל שייגרם עיכוב, שאינו כתוצאה 

ממעשה או מחדל של הקבלן, תינתן לקבלן הארכת לוחות 

 זמנים ופיצויים בגין תקורות והוצאות שנגרמו לו בעניין זה. 

 

 

 המכרז.אין שינוי בסעיפי 

 

 

הנכם מתבקשים לצמצם את ההוראות בסעיפים לפיהם   .61

שבו,  המשנה סעיפי לעיל, על זה סעיף כי בזאת מוסכם"

 מתנאיו תנאי הפרת - או/ו ההסכם, והפרתו מעיקרי הינו

", כך שיחולו במספר ההסכם של יסודית הפרה תהווה

סעיפים  20סעיפים בודדים, שכן הוראה זו מופיעה במעל 

 .ולובהסכם כ

 המכרז.סעיפי אין שינוי ב

הנכם מתבקשים להוסיף לחוזה התייחסות למצב שבו   .62

החשבונות אינם משולמים במועד על ידי המזמין, לרבות 

 המכרז. בסעיפיאין שינוי 
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 ריבית שיהיה על המזמין לשלם בגין איחור כאמור.

של הכרעת  מנגנון יישוב סכסוכיםהנכם מתבקשים להוסיף   .63

 ם הפנייה לביהמ"ש.מנכ"לים, טר

 אין שינוי בסעיפי המכרז.

הנכם מתבקשים  - אחריות המזמין על המידע הנמסר על ידו  .64

להבהיר, כי המזמין אחראי לכל המידע, הסימונים וכל נתון 

אחר הנמסר על ידו בקשר עם המכרז וכי ידוע לו שהקבלן 

מסתמך על בדיקות/סימונים/נתונים אלו, לרבות ביחס 

 צעו עד כה באתר )שלא ע"י הקבלן(.לעבודות שבו

 אין שינוי בסעיפי המכרז.

נבקש לקבל תוכנית טופוגרפיה כללית של  -להסכם  נספח ג'  .65

 .DWGהמתחם בפורמט 

מקובל. תכנית כאמור תועלה לאתר 

 המזמין.

קיימת סתירה בסוג נראה כי  – סוג הבטון במעבירי המים  .66

 מויותבכתב הכוהטכני מפרט ין האמור בב –הבטון 

חלק מן , לבין האמור ב(40 -המתייחסים לבטון מסוג ב)

ודה נ .(50-המתייחסות לבטון מסוג ב)תוכניות ה

 להבהרתכם.

תוכניותח . 40-הבטון הנדרש הינו בסוג 

 עודכנו בהתאם.

 עדכונים ביוזמת המזמין  –מפרט טכני  

 

 :" יתווסףאלה שינויים בגין, לאחר המילים " 00.01.07.7יף סעב  .67

 

 אושר טרם(, ישראל נתיבי)של  90 לכביש 2' מס כביש בין המחבר 3' מס כביש כי להדגיש יש"

"ל סמנכ"י ע החתום, אישור מכתב פי על רק יהיה, זה כביש קטע לביצוע ואישור, סטטוטורית

 ".90 וכביש 3' מס כביש של החיבור צומתל גם מתייחסת זו הערה. המזמין של הנדסה

 כדלהלן:  02.01.0020יתווסף סעיף   .68

יסוד במידות  02.01.0020" ב 150/150/50טבלת   30-מבטון 

תוצק כנגד טפסה, לא יאושר יציקה כנגד  13,15,17טבלת היסוד עבור ביסוס פרגולות בתצפיות 

ודוני הביסוס של הפרגולה על מנת הקרקע,  בזמן היציקה יש לכסות את הקוצים המיועדים לעמ

 שלא ידבק בהם בטון בעת הייציקה.

עם סיום הייציקה יש לבצע חספוס של פני שטח המגע עם עמודוני הביסוס המוזכרים לעיל. 

 מ"מ לפחות וייחסוף את האגרגטים. 10החספוס יהיה לעומק 

 אופני מדידה ותשלום

במפרט הכללי של נת"י את כל העבודות  ותכלול בנוסף לנדרש במ"ק םשולתו העבודה  תימדד

 המצוינות לעיל בסעיף זה."

 כדלהלן:  02.01.0030יתווסף סעיף   .69

ב בסיסים לעמודי הפרגולות  02.01.0030" ן   30-מבטו

יוצקו כנגד טפסה, לא יאושר יציקה כנגד  13,15,17בסיסי העמודים עבור ביסוס פרגולות בתצפיות 

 נקיון שטח המגע עם טבלת היסוד וכל לכלוך, אבק וכד'.הקרקע, לפני היציקה יש לוודא 

בזמן היציקה יש לכסות את הקוצים המיועדים לקורות הקשרעל מנת שלא ידבק בהם בטון בעת 
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 היציקה.

 10עם סיום הייציקה יש לבצע חספוס של פני שטח המגע עם קורות הקשר. החספוס יהיה לעומק 

 מ"מ לפחות וייחסוף את האגרגטים.

 מדידה ותשלום אופני

ותכלול בנוסף לנדרש במפרט הכללי של נת"י את כל העבודות  במ"ק םשולתו העבודה  תימדד

 המצוינות לעיל בסעיף זה."

 כדלהלן:  02.01.0060יתווסף סעיף   .70

ב 02.01.0060" ן  )ללא  30-קורות קשר מבטו כלשהם, יצוקות ע"ג הקרקע  בחתכים 

ן ב נה(מבטו  .30-טפסה תחתו

 של מתאים להידוק לדאוג יש הרזה הבטון יציקת לפני. רזה בטון שכבת גבי על תוצקנה הקשר קורות

 .הקרקע

 לנקיון לדאוג יש היציקה לפני. איטום שכבת לקבל שיוכלו מנת על טפסה כנגד יוצקו הקורות דפנות

 .מתאים חספוס בוצע כי ולוודא הפרגולה עמודי בסיסי אם המגע

 אופני מדידה ותשלום

במ"ק ותכלול בנוסף לנדרש במפרט הכללי של נת"י את כל העבודות  םשולתו מדדתי  העבודה

 המצוינות לעיל בסעיף זה."

 כדלהלן:  02.01.0080יתווסף סעיף   .71

 

 .כלונסאות  של עליון במפלס יצוקות, כלשהם בחתכים  30-ב מבטון ראש קורות 02.01.0080"

 .המים מעבירי של יציאה במתקני דיפון כלונסאות מעל תבוצענה ראש קורות, 01.03.01

 סילוק, הכלונסאות פני מפלס על להקפיד יש  הכלונסאות וראשי הראש קורות ביצוע לפני 01.03.02

 .ולכלוך מאבק ניקיון, הכלונסאות פני חספוס, רופפים בטון חלקי

 זיון מוטות החלפת או\הארכה תבוצע הצורך ובמידת ישרה, נקיה תהיה הזיון פלדת 01.03.03

 .שנפגעו

 ותשלום מדידה אופני

 העבודות כל את י"נת של הכללי במפרט לנדרש בנוסף ותכלול ק"במ ותשולם תימדד העבודה

 ".זה בסעיף לעיל המצוינות

 יימחק. 02.01.0336סעיף   .72

 כדלהלן:  05.01.0020יתווסף סעיף   .73

 

מריחת פריימר  -תכת איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע בסביבה מש 05.01.0020"

 תצפיות ביסוס לאיטום מתייחס זהמ"מ.סעיף  4ויישום שכבת יריעה ביטומנית אלסטומרית בעובי 

 05021. סעיף 05 פרק משרדי הבין הכללי המפרט להנחיות בהתאם תתבצע האיטום עבודת 13,15,17

 תשלוםומדידה  אופני

 הכללי במפרט המצויינים העבודותו החומרים כל את ותכלול"ר מלפי  יהיותשלום וההמדידה 

 ".כמצוין  לעיל

 מספרי הסעיפים יעודכנו כדלהלן:  .74

 "08.17" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף" 09.1" מספר סעיף
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 "08.17.1"ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף " 09.1.1"מספר סעיף 

 "08.17.2" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.1.2"מספר סעיף 

 "08.17.3"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 09.1.3" מספר סעיף

 "08.17.4"ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף  "09.1.4"מספר סעיף 

 "08.17.5"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 09.1.5מספר סעיף "

 "08.17.6"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 09.1.6מספר סעיף "

 "08.17.7"יבוא מספר סעיף " ימחק, ובמקומו 09.1.7מספר סעיף "

 "08.17.8"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 09.1.8מספר סעיף "

 "08.18"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 09.2מספר סעיף "

 "08.18.1"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 09.2.1מספר סעיף "

 "08.18.2"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 09.2.2מספר סעיף "

 "08.18.3"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 09.2.3ר סעיף "מספ

 "08.18.4"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 09.2.4מספר סעיף "

 "08.18.5"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 09.2.5מספר סעיף "

 "08.18.6"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 09.2.6מספר סעיף "

 "08.19"ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף  "09.3"מספר סעיף 

 "08.19.1"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 09.3.1מספר סעיף "

 "08.19.2" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף " 09.3.2"מספר סעיף 

 "08.19.3" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.3.3מספר סעיף "

 "08.20יף "ימחק, ובמקומו יבוא מספר סע "09.4מספר סעיף "

 "08.20.1" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1מספר סעיף "

 "08.20.1.1" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1.1מספר סעיף "

 "08.20.1.2"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 09.4.1.2מספר סעיף "

 "08.20.1.3" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1.3מספר סעיף "

 "08.20.1.4" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1.4ספר סעיף "מ

 "08.20.1.5"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 09.4.1.5מספר סעיף "

 "08.20.1.6"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 09.4.1.6מספר סעיף "

 "08.20.1.7"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 09.4.1.7מספר סעיף "

 "08.20.1.8"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 09.4.1.8" מספר סעיף

 "08.20.1.9" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1.9מספר סעיף "

 "08.20.1.10" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1.10"מספר סעיף 

 "08.20.1.11" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1.11מספר סעיף "

 "08.20.1.12" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1.12מספר סעיף "

 "08.20.1.13" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1.13מספר סעיף "

 "08.20.1.14" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1.14מספר סעיף "

 "08.20.1.15"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 9.4.1.15מספר סעיף "

 "08.20.1.16"ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף  "94.1.16מספר סעיף "

 "08.20.1.17" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1.17מספר סעיף "

 "08.20.1.18" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1.18מספר סעיף "

 "08.20.1.19" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1.19מספר סעיף "
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 "08.20.1.20"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 09.4.1.20מספר סעיף "

 "08.20.1.21" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1.21מספר סעיף "

 "08.20.1.22" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1.22מספר סעיף "

 "08.20.1.23" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1.23מספר סעיף "

 "08.20.1.24" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1.24מספר סעיף "

 "08.20.1.25" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1.25מספר סעיף "

 "08.20.1.26" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1.26מספר סעיף "

 "08.20.1.27" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1.27מספר סעיף "

 "08.20.1.28" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1.28מספר סעיף "

 "08.20.1.29" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1.29מספר סעיף "

 "08.20.1.30" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1.30מספר סעיף "

 "08.20.1.31" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1.31מספר סעיף "

 "08.20.1.32" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.4.1.32מספר סעיף "

 "08.20.2"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 09.4.2מספר סעיף "

 "08.20.3"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 09.4.3מספר סעיף "

 "08.21"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 09.5מספר סעיף "

 "08.21.1"מספר סעיף " ימחק, ובמקומו יבוא 09.5.1מספר סעיף "

 "08.21.2"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 09.5.2מספר סעיף "

 "08.21.3"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 09.5.3מספר סעיף "

 "08.21.4"" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף 09.5.4מספר סעיף "

 "08.21.5" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.5.5מספר סעיף "

 "08.21.6" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.5.6סעיף " מספר

 "08.22" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.6מספר סעיף "

 "08.22.1" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.6.1מספר סעיף "

 "08.22.2" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.6.2מספר סעיף "

 "08.22.2.2מו יבוא מספר סעיף "" ימחק, ובמקו09.6.2.2מספר סעיף "

 "08.22.2.3" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.6.2.3מספר סעיף "

 "08.22.2.4" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.6.2.4מספר סעיף "

 "08.22.2.5" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.6.2.5מספר סעיף "

 "08.22.2.6"מספר סעיף " ימחק, ובמקומו יבוא 09.6.2.6מספר סעיף "

 "08.22.2.7" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.6.2.7מספר סעיף "

 "08.22.2.8ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף " "09.6.2.8מספר סעיף "

 "08.22.2.9ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף " "09.6.2.9"מספר סעיף 

 "08.22.2.10יף "ימחק, ובמקומו יבוא מספר סע "09.6.2.10מספר סעיף "

 "08.22.2.11ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "" 09.6.2.11מספר סעיף "

 "08.22.3ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "" 09.6.3מספר סעיף "

 "08.22.3.1ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "" 09.6.3.1מספר סעיף "

 "08.22.3.2" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.6.3.2מספר סעיף "

 "08.22.3.3" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.6.3.3מספר סעיף "

 "08.22.3.4" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.6.3.4מספר סעיף "
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 "08.23" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.7מספר סעיף "

 "08.23.1" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.7.1מספר סעיף "

 "08.23.2" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.7.2מספר סעיף "

 "08.23.3" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.7.3מספר סעיף "

 "08.24ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "" 09.8"מספר סעיף 

 "08.24.1" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.8.1"מספר סעיף 

 "08.24.2סעיף " ימחק, ובמקומו יבוא מספר "09.8.2" מספר סעיף

 "08.24.3ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף " "09.8.3"מספר סעיף 

 "08.24.4ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף " "09.8.4" מספר סעיף

 "08.24.5ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף " "09.8.5"מספר סעיף 

 "08.24.6ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף " "09.8.6"מספר סעיף 

 "08.24.7ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף " "09.8.7"ף מספר סעי

 "08.24.7.1" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.8.7.1"מספר סעיף 

 "08.24.7.2ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף " "09.8.7.2"מספר סעיף 

 "08.24.7.3" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.8.7.3מספר סעיף "

 "08.24.7.4ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף " "09.8.7.4מספר סעיף "

 "08.24.8" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.8.8מספר סעיף "

 "08.24.9" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.8.9מספר סעיף "

 "08.24.10" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.8.10מספר סעיף "

 "08.24.11מספר סעיף " " ימחק, ובמקומו יבוא09.8.11מספר סעיף "

 "08.24.12" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.8.12מספר סעיף "

 "08.24.13" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.8.13מספר סעיף "

 "08.24.13.1" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.8.13.1מספר סעיף "

 "08.24.13.2" " ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף09.8.13.2מספר סעיף "

 "08.24.13.3" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.8.13.3מספר סעיף "

 "08.24.14" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "09.8.14מספר סעיף "

 " ימחק01.07.001סעיף " מספר

תימחק המילה , הרביעי"(, בחלק מדידה אופני)" 3 קטן סעיף"( ותכללי הנחיות)" 40.03.01סעיף   .75

 ".  יחידה" ובמקומה תבוא המילה ""אמ"

 -ל יחידה כל גודל יעודכן"( העזר רצועת לאורך, ריבוע דגם משתלבת באבן ריצוף") 40.03.5בסעיף   .76

 "מ". ס 6/20/20"

 כדלהלן:)עבודות באבן(  40.14יתווסף סעיף   .77

 

 אבן עבודות 40.14"

 (.1991) 14ק המפרט הזה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בנייה" פר

 "כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.

 :כדלהלן)כללי(,  40.14.01 סעיף יתווסף  .78

 

 כללי  40.14.01"
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במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס  14פרק 

 כות וכמפורט בכתב הכמויות.לעבודות פיתוח האתר וריצוף, אופני מדידה, בקרת אי

העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפרקים הרלוונטיים של 

 המפרט הכללי, הקשורים לביצוע העבודה, לפי הפרקים הסטנדרטים.

כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים הובלה, אספקה, עבודה וכל סוג של חלק, אביזר או 

מר הדרושים להתקנתם כאביזרי קשירה, איטום, כוחלה וכדומה. כמו כן כלולה בעבודה כל עבודה חו

 נדרשת כדי לענות לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט.

בקירות אבן מלאכותית, העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, החלקים והחומרים, הציוד 

 ום של גמר האבן הסופי.והאביזרים הדרושים לאספקה ויש

 בפרק זה יכללו העבודות הבאות:

 ".זוהר חמי כביש באיזור הקיים כדוגמאת מקומיים נחל חלוקיחיפוי קירות באבן . 1

 כדלהלן:  40.14.02יתווסף סעיף   .79

 

 הגשות ודוגמאות 40.14.02"

  ."הרזו חמי כביש באיזור הקיים כדוגמאת מקומיים נחל חלוקי מסוגדוגמת אבני חיפוי 

 :כדלהלן  40.14.03 סעיף יתווסף  .80

 

 (Mock- ups)דגמי דמי  40.14.03"

. בטרם  35בסעיף  3210הקבלן יספק דוגמאות של חומרים, אביזרים ופרטי חיבור כאמור במדף   .1

יזמין אותם כמו כן הקבלן יגיש את הדוגמאות הבאות לאישור האדריכל לפני התקנתם באתר, 

 ר יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר על ידי האדריכל.הרכיבים המותקנים באת

הקבלן יספק דגמי דמי, שיוקמו באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי האדריכל/מפקח. דגמי  .2

הדמי האלה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת תנאי חיבור וכל המאפיינים של העבודה 

ה מתאימה, מחוזקת ומחוברת כדי לשאת בעומסים המוטלים. כל הסופית. דגמי דמי אלה יוקמו בצור

 פרטי העגינה והתמיכה יותקנו בהתאם לפרטים.

כל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת האדריכל והמפקח כדי להשיג את אישוריהם של  .3

 המפקח והאדריכל עבור כל דגמי הדמי. דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסטטיקה לאיכות עבור

 הפרויקט.

 אלא, הדמי בדגמי שכוללים החוזה ממסמכי סטיות עבור אישור מהווה אינו  הדמי דגמי אישור .4

 .המפקח ידי על בכתב מיוחד באופן אושרו כאלה סטיות אם

על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי האדריכל/מפקח לאורך כל זמן  .5

 ם או הזזתם.ביצוע הפרויקט, ללא פירוק

 דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע. .6

הדמי ויפנה אותם מאתר  -כאשר נתנה הוראה על ידי אדריכל/מפקח, הקבלן יהרוס את דגמי .7

 הפרויקט.

 הקבלן יגיש את דגמי הדמי והבדיקות הבאות .8

 ".זוהר חמי כביש באיזור בשטח הקיים כדוגמאת נחל חלוקימ"ר חיפוי אבן  2

 :כדלהלן 40.14.04יתווסף סעיף   .81
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 הקיימים הקירות כדוגמאת נחל בחלוקי פיתוח קירות חיפוי 40.14.04"

 .הקיים כדוגמאת ומראה גודל, מסוג, מקומיים נחל בחלוקי פיתוח קירות חיפוי .1

 .אחידים יהיו האבן וגוון סוג. חציבה סימני ללא וטבעיים חלקים להיות האבן פני על .2

 .קונסטרוקטור הנחיות"י עפ, בטון קיר גבי על ברשת לקיר בןהא עיגון .3

 מחיר ותכולת מדידה אופני .4

המחיר כולל: את כל העבודות הנדרשות לביצוע העבודה, אספקה והובלה,  את כל החומרים 

ולפי פרט אדריכלי,  קונסטרוקטורהדרושים לקיבוע האבן לקיר, מילוי מישקים ואיטום, לפי הנחיות 

 "ופירוקו ככל שיידרש על ידי האדריכל. MOCK UPביצוע 

"(, השקייה עבודות)" i)"תיאום עבודות השקייה וגינון מול קבלן גינון נפרד"( סעיף קטן  41.00.03סעיף   .82

 :כדלהלןהחלק של "ביצוע ראשי מערכת",  יעודכן

 

 שבתממוח השקיה אספקת: "ייכתב ובמקומן, ימחקו" הטפטוף וקווי הצנרת פריסת" המילים

 מים אספקת עם, זמני מערכת ראש כולל, חדשה השקיה מערכת של מלא לביצוע עד, לדקלים

 ."קבועה

)"עבודות גינון"(,  ii)"תיאום עבודות השקייה וגינון מול קבלן גינון נפרד"( סעיף קטן  41.00.03סעיף   .83

 יעודכן החלק של "תכולת עבודות קבלן הגינון והשקייה ", כדלהלן:

 

 ".הטפטוף וקווי הצנרת פריסת"-ו" המערכת ראשי ביצוע" סעיפיםה יתווספו

 יעודכן כדלהלן: 42.02.03סעיף   .84

 

 ".אוטובוס סככות" 5יתווסף סעיף 

 תעודכן כותרת הסעיף כדלהלן:  42.02.06בסעיף   .85

 

 "תכנית פי על קיפול בלי/עם רכב מחסומי 42.02.06"

 יעודכן כדלהלן:  42.02.06סעיף   .86

 

 "4995-1מק"ט נוסף " ףיתווס "4995 ט"מקם "המילילאחר 

 כדלהלן:  42.02.09יתווסף סעיף   .87

 

 סככת אוטובוס 42.02.09" 

סככות אוטובוס דגם "עומר" תוצרת א.אם.שגב תעשיות בע"מ או ש"ע, לרבות ביסוס ותוספת צביעה 

 שכבות(. 2כפולה )

 : לפי יחידה אופן מדידה

חפירה, הידוק שתית, ביסוס, עיגון, התקנה בשטח,  : הספקת האלמנטים, הובלה,המחיר כולל

צביעה כפולה, טיפול והתאמה לעמידה בתנאי קו חוף ים המלח וכל המתואר מעלה בפרק זה, לרבות 

 התקנה בהתאם להנחיות היצרן."

 מדידה" של החלק יעודכן"(, עבודה באתרי לבטיחות)"הסדרי תנועה זמניים  51.35.0500סעיף ב  .88

 :הלןכדל", ותשלום
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  ותשלום מדידה"

, 9/2016 -לפי מחירון לעבודות סלילה וגישור של חב' נתיבי ישראל שפורסם ב יהיההתשלום 

 , והכל לפי ביצוע בפועל ובאישור מנהל הפרויקט. 15%בהפחתה של 

 כלולים יהיו, הביצוע בזמן האביזרים שאר וכל הבטיחות מעקות, השלטים, התמרורים העתקת

 ."במחיר

 כדלהלן: 02.01.0291יתווסף סעיף  03 במבנה  .89

 

ב  02.01.0291" ן  עורכי דריכה  60-השלמות יציקה מבטו בין מקטעים טרומים כולל 

(Closures) 

בין שני קצות הזיזים שהורכבו ממקטעים טרומיים, או בינם לבין קבוצת המקטעים הטרומיים אשר 

מבטון. לפני ביצוע החיבור בין קצות  הורכבו על פיגומים בקרבת נציבי הקצה, יוצקו קטעי חיבור

הזיזים כנ"ל, יש לבדוק ולאמת כי הזיזים אכן מורכבים במפלסים ובתוואי כנדרש ובמידת הצורך 

לבצע את התיקונים הדרושים אם על ידי התאמת המפלסים באמצעות מערכת הג'קים המוצבים על 

ותם. שיטת הביצוע והאמצעים מתקן העזר אשר ליד הנציבים ואם באמצעות סיבוב הזיזים בשלמ

לכך יהיו באחריות הקבלן עם היועץ המקצועי ובכפיפות לאישור המפקח. את שני קצות הזיזים 

הסמוכים קושרים לאחר מכן באמצעות קורות עזר מפלדה על מנת לשמור על מצב הדדי קבוע וללא 

ן רצוף ללא הפסקות דפורמציות בעת התקשות הבטון הנוצק בחיבור ביניהם. היציקה תתבצע באופ

ויש להתאים את סוג תערובת הבטון, התבניות, קצב היציקה והריטוט. משטח התבנית הפנימית 

יהיה זהה לזה שבמפעל הטרומי לקבלת מרקם זהה לזה של האלמנטים הטרומים, ועל כן יש לתאם 

 גם את הרכב תערובת הבטון, סוג הצמנא והאגרגט.

 אופני מדידה ותשלום

במ"ק, התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה בהתאם למצוין לעיל  םישולימדד ו הסעיף

 ולדרישות המפרט הכללי של נת"י"

תחת הכותרת  "אלמנטים טרומים למקטעי גשר בשיטת הזיז המאוזן, "03פרק יעודכן , 03במבנה   .90

 "גורם מקצועי מטעם הקבלן":

יות מתכנן הקונסטרוקציה מטעם הקבלן, )שיכול להלאחר המילים "בשיטת הזיז המאוזן" יתווסף "

 ובלבד שיעמוד בתנאים עליהם שהורה המזמין("

 

 עדכון ביוזמת המזמין –נספחים למפרט הטכני  

 

" 01", מס' המהדורה ל"1:100,1:50"-תעודכן עמודת הקנ"מ ל 147460-1610-440בתכנית מס'   .91

 ".9/16והתאריך ל "

 כדלהלן: 147460-1610-441תתווסף שורת תכנית   .92

 

 כדלהלן: 147460-1610-442תתווסף שורת תכנית   .93

147460-
1610-441 

-12ערוץ מס' –תכנון ניקוז 
 12תעלת בטון ומובל מס' 

 24 עד 15חתך לאורך מחתך 
1:100 

0 

23.2.17 
למכרז 
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 -תעודכן עמודת התאריך ל - 147460-1610-478ועד תכנית מס'  147460-1610-455מתכנית מס'   .94

"23.2.2017." 

 ".23.2.2017" -תעודכן עמודת התאריך ל - 010-892עד תכנית מס'  010-800-2מתכנית מס'   .95

 ".23.2.2017" והתאריך ל "010-894-3 "-תעודכן עמודת מס' התכנית ל 010-894בתכנית מס'   .96

 ".23.2.2017" והתאריך ל "010-895-3 "-תעודכן עמודת מס' התכנית ל 010-895בתכנית מס'   .97

 כדלהלן: 010-894-90תתווסף שורת תכנית   .98

 

 

 כדלהלן: 010-895-90תתווסף שורת תכנית   .99

 

 ".23.2.2017" -תעודכן עמודת התאריך ל 10-519ת מס' עד תכני 10-500מתכנית מס'   .100

 תימחק. 10-521שורת תוכנית מס'   .101

 ".23.2.2017" -תעודכן עמודת התאריך ל 10-553עד תכנית מס'  10-522מתכנית מס'   .102

 כדלהלן: 10-554תתווסף שורת תכנית   .103

 

 ".23.2.2017" -תעודכן עמודת התאריך ל 10-555בתכנית מס'   .104

 ".23.2.2017" והתאריך ל "1 גיליון פרטים" -תעודכן עמודת תיאור התכנית ל 10-556ית מס' בתכנ  .105

 כדלהלן: 10-557תתווסף שורת תכנית   .106

 

 כדלהלן: 10-558תתווסף שורת תכנית   .107

147460-
1610-442 

-תעלת בטון 12ערוץ מס' 
 חתך לאורך 12ומובל מס' 

 ומתקן 28 עד 24מחתך 
כניסה ויציאה של מעביר 

 2מים בכביש 

1:100, 
1:50 

0 

23.2.17 

למכרז 

 

 0 1:200 1,גל' 90חתכים לרוחב כביש  010-894-90

23.2.17 

למכרז 

 

 0 1:200 2,גל' 90חתכים לרוחב כביש  010-895-90

23.2.17 

למכרז 

 

חתך לאורך קו מים בין כביש  10-554
 2 לבין כביש 90

1:100/
1:500 00 

23.2.17 

למכרז 

 

 1:25 2פרטים גיליון  10-557
00 

23.2.17 

למכרז 
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108.   

 כדלהלן: 10-559תתווסף שורת תכנית 

 

109.   

 כדלהלן: 10-565תתווסף שורת תכנית 

 

110.   

 כדלהלן: 10-566תתווסף שורת תכנית 

 

 ".23.2.2017" -תעודכן עמודת התאריך ל LT-21עד תכנית מס'  5248-701מתכנית מס'   .111

" והתאריך מטר 6/9פרט עמוד תאורה משולב " -תעודכן עמודת תיאור התכנית ל LT-14בתכנית מס'   .112

 ".23.2.2017ל "

" והתאריך ל מטר 4ה בגובה פרט עמוד תאור" -תעודכן עמודת תיאור התכנית ל LT-16בתכנית מס'   .113

"23.2.2017." 

 -תעודכן עמודת שם הקובץ ל GAS-ST-R2-0000BC12-DD-0מס'  בתכנית  .114

"GAS-ST-R2-0000BC12-DD-306A-0" " 23.2.2017והתאריך ל." 

 -תעודכן עמודת שם הקובץ ל GAS-ST-R3-0000BC12-DD-0מס'  בתכנית  .115

" GAS-ST-R3-0000BC12-DD-306B-0"  23.2.2017ל "והתאריך." 

-GAS-ST-R2-0000BC18-DD-303 עד תכנית מס'  GAS-ST-R2-0000BC13-DD-301-00מתכנית מס'   .116

 ".23.2.2017" -תעודכן עמודת התאריך ל 00

 כדלהלן: GAS-ST-RD2-000V13-DD-301-00תתווסף שורת תכנית   .117

 

 כדלהלן: GAS-ST-RD2-000V13-DD-302-00תתווסף שורת תכנית   .118

 1:25 3פרטים גיליון  10-558
00 

23.2.17 

 למכרז

 

 1:25 4פרטים גיליון 10-559
00 

23.2.17 

 למכרז

 

 1:25 5פרטים גיליון  10-565
00 

23.2.17 

 למכרז

 

 1:25 6פרטים גיליון  10-566
00 

23.2.17 

 למכרז

 

GAS-ST-RD2-
000V13-DD-

 27.2.17 00 תכנית כללית 301-00

למכרז 
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 כדלהלן: GAS-ST-RD2-000V13-DD-303-00ווסף שורת תכנית תת  .119

 

" וחתכים תנועה, בשם התכנית יימחקו המילים " GAS-ST-RD2-000V15-DD-301-00בתכנית מס'   .120

 ".23.2.2017תעודכן עמודת התאריך ל "ו

-GAS-ST-RD2-000V15תעודכן עמודת שם הקובץ ל"  GAS-ST-RD2-000V15-DD-00בתכנית מס'   .121

DD-302-00"27.2.2017" והתאריך ל "מבטון ישיבה וקיר ביסוס תכנית", שם התכנית ל." 

-GAS-ST-RD2-000V15תעודכן עמודת שם הקובץ ל" GAS-ST-RD2-000V15-DD-00בתכנית מס'   .122

DD-303-00""14.3.2017והתאריך ל " "פלדה תכנית, שם התכנית ל." 

" כללית תכניתשם התכנית ל"תעודכן GAS-ST-RD2-000V17_ROM-DD-301-00 בתכנית מס'   .123

 ".21.2.2017עמודת התאריך ל "ו

-GAS-ST-RD2תעודכן עמודת שם הקובץ ל" GAS-ST-RD2-000V17_ROM-DD-00בתכנית מס'   .124

000V17_ROM-DD-302-00"והתאריך ל וקיר ישיבה מבטוןתכנית ביסוס ", שם התכנית ל "

"22.2.2017." 

-GAS-ST-RD2תעודכן עמודת שם הקובץ ל" GAS-ST-RD2-000V17_ROM-DD-00בתכנית מס'   .125

000V17_ROM-DD-306-00"9.3.2017והתאריך ל " "פלדה קונסטרוקציהתכנית ", שם התכנית ל." 

 ".23.2.2017" -תעודכן עמודת התאריך ל 104-3עד תכנית מס'  100מתכנית מס'   .126

 יימחקו. 111-113תכניות מס'   .127

 ".23.2.2017" -תעודכן עמודת התאריך ל 144' עד תכנית מס 100מתכנית מס'   .128

 יימחקו. 145-147תכניות מס'   .129

 ".23.2.2017" -תעודכן עמודת התאריך ל 165עד תכנית מס'  150מתכנית מס'   .130

-GAS-ST-RD2-000BR_ROMעד תכנית מס' GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-301-00 מתכנית מס'   .131

DD-308-00 23.2.2017" -תעודכן עמודת התאריך ל" 

-GAS-ST-RD2תעודכן עמודת שם הקובץ ל" GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-309-00בתכנית מס'   .132

000BR_ROM-DD-309A-00" 1תכנית תבניות נציב קצה התכנית ל", שם A"  והתאריך ל

"23.2.2017." 

 כדלהלן: GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-309B-00תתווסף שורת תכנית   .133

GAS-ST-RD2-
000V13-DD-

302-00 
 קיר ישיבה תכנית ביסוס

 27.2.17 00 ומדרגות מבטון

למכרז 

 

GAS-ST-RD2-
000V13-DD-

 27.2.17 00תכנית פלדה  303-00

למכרז 
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-GAS-ST-RD2תעודכן עמודת שם הקובץ ל"GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-310-00 בתכנית מס'   .134

000BR_ROM-DD-310A-00" 4תכנית תבניות נציב קצה " ל, שם התכנית A"  והתאריך ל

"23.2.2017." 

 כדלהלן: GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-310B-00תתווסף שורת תכנית   .135

 

-GAS-ST-RD2עמודת שם הקובץ ל"תעודכן  GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-311-00בתכנית מס'   .136

000BR_ROM-DD-311A-00"1תכנית פרטי זיון נציב קצה " שם התכנית ל A "  והתאריך ל

"23.2.2017." 

 כדלהלן: GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-311B-00תתווסף שורת תכנית   .137

 

-GAS-ST-RD2תעודכן עמודת שם הקובץ ל"GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-312-00 בתכנית מס'   .138

000BR_ROM-DD-312A-00"4תכנית פרטי זיון נציב קצה " , שם התכנית ל A"  והתאריך ל

"23.2.2017." 

 כדלהלן: GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-312B-00תתווסף שורת תכנית   .139

 

-GAS-ST-RD2-000BR_ROMעד תכנית מס'  GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-313-00מתכנית מס'   .140

DD-327-00 23.2.2017" -ריך לתעודכן עמודת התא." 

-GAS-ST-RD3תעודכן עמודת שם הקובץ ל"-GAS-ST-RD3-000BR_ROM-DD-328 בתכנית מס'   .141

000BR_ROM-DD-328-00 "" 23.2.2017והתאריך ל." 

-GAS-ST-RD4תעודכן עמודת שם הקובץ ל" -GAS-ST-RD4-000BR_ROM-DD-329בתכנית מס'   .142

000BR_ROM-DD-329-00" 23.2.2017" והתאריך ל." 

 ".23.2.2017תעודכן עמודת התאריך ל" 5248-771עד תכנית מס'  5248-770מתכנית מס'   .143

 ".23.2.2017תעודכן עמודת התאריך ל" 10-560בתכנית מס'   .144

 ".23.2.2017תעודכן עמודת התאריך ל" 105-2עד תכנית מס'  148מתכנית מס'   .145

GAS-ST-RD2-
000BR_ROM-
DD-309B-00 

תכנית תבניות נציב 
 B 00 23.2.17 1קצה 

למכרז 

 

GAS-ST-RD2-
000BR_ROM-
DD-310B-00 

תכנית תבניות נציב 
 B 00 23.2.17 4קצה 

למכרז 

 

GAS-ST-RD2-
000BR_ROM-
DD-311B-00 

תכנית פרטי זיון נציב 
 B 00 23.2.17 1קצה 

למכרז 

 

GAS-ST-RD2-
000BR_ROM-
DD-312B-00 

תכנית פרטי זיון נציב 
 B 00 23.2.17 4קצה 

למכרז 
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 עדכון ביוזמת המזמיןמענה לשאלות  –כתב כמויות  

קובץ כתב לפתיחת נבקש קוד  כללי  .146

הכמויות או לחילופין כתב 

 כמויות בגרסה פתוחה.

קובץ כתב כמויות בגרסה פתוחה יועלה לאתר 

 המזמין.

סעיף   .147

02.19.01.002 

 .בקש פרט לסעיףנ

 

אשר עתידה לעלות  440הפרט הוסף לתכנית מס' 

 בקרוב לאתר.

סעיף   .148

02.51.33.000 

בסעיף המתייחס ל"מעקה סופי". משכך לא המדובר  .בקש הקצב לסעיףנ

 שייך הקצב לסעיף זה.

 עדכון ביוזמת המזמין –כתב כמויות  

 

 כדלהלן: 02.19.01.0030יתווסף סעיף   .149

 

 ".'יחתעודכן עמודת יח' מידה ל" 02.40.02.0010בסעיף   .150

 ".35,800.0כמות ל"התעודכן עמודת  02.51.04.0080בסעיף   .151

 כדלהלן: 02.51.04.0081יתווסף סעיף   .152

 

 ".48,700.0כמות ל"התעודכן עמודת  02.51.04.0310בסעיף   .153

 כדלהלן: 02.51.04.0350יתווסף סעיף   .154

 

 יבוטל. 02.51.35.0000סעיף   .155

 יבוטל. 02.51.35.0500סעיף   .156

 כדלהלן: 02.57.07.0121יתווסף סעיף   .157

 

 כדלהלן: 02.57.07.0122יתווסף סעיף   .158

 

 כדלהלן: 02.99.00.0000יתווסף סעיף   .159

 

 כדלהלן: 02.99.02.0000יתווסף סעיף   .160

 

02.19.01.0030

מאחז יד במדרגות- מורכב מעמודי פלדה בפרופיל 40/40 ס"מ, וקורת עץ מהגוני 

בפרופיל 25/45 מ"מ ופרופיל פלדה 20/40 מ"מ מגולוון וצבוע. המחיר כולל עיגון 

5.0מטרוביסוס.

02.51.04.0081PG70-10 35,800.0 מ"רתא''צ 25 בעובי 5 ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן

02.51.04.0350PG70-10500.0טוןתא''צ 19 בעובי משתנה עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן

02.57.07.0121

תכנון וביצוע קידוח אופקי מתחת לכביש 90 להנחת שרוול פלדה בקוטר 32 אינצ' 

עשוי HDPE-100  דרג 12.5. העבודה תכלול: תכנון מלא של הקידוח כולל 

תיאומים עם חברת מקורות וחברת נתיבי ישראל . העסקת יועץ קרקע ויועץ תנועה 

להסדרת התנועה עד לקבלת כל האישורים הרלבנטיים לביצוע מושלם של 

הקידוח, כולל השחלה של קו מים בקוטר 560 מ"מ משני צידי הכביש. קו המים 

20.0מטריהיה  HDPE-100 PLUS  בדרג 16 ע"פ אישורי מקורות.

20.0מטרקדוח כנ"ל, אך בקוטר 28 אינצ', מותאם להשחלת קו מים בקוטר 500 מ"מ02.57.07.0122

פרגולות בתצפיות על ערוצים 13, 15 ו-02.99.00.000017

עבודות בטון יצוק באתר02.99.02.0000
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 כדלהלן: 02.99.02.0010יתווסף סעיף   .161

 

 כדלהלן: 02.99.02.0020יתווסף סעיף   .162

 

 כדלהלן: 02.99.02.0030יתווסף סעיף   .163

 

 כדלהלן: 02.99.02.0040יתווסף סעיף   .164

 

 כדלהלן: 02.99.02.0050יתווסף סעיף   .165

 

 כדלהלן: 02.99.02.0060ווסף סעיף ית  .166

 

 כדלהלן: 02.99.02.0070יתווסף סעיף   .167

 

 כדלהלן: 02.99.02.0080יתווסף סעיף   .168

 

 כדלהלן: 02.99.02.0090יתווסף סעיף   .169

 

 כדלהלן: 02.99.05.0000יתווסף סעיף   .170

 

 כדלהלן: 02.99.05.0010יתווסף סעיף   .171

 

 לן:כדלה 02.99.19.0000יתווסף סעיף   .172

 

 כדלהלן: 02.99.19.0010יתווסף סעיף   .173

 

 כדלהלן: 02.99.20.0000יתווסף סעיף   .174

 

 כדלהלן: 02.99.20.0010יתווסף סעיף   .175

 

 כדלהלן: 02.99.51.0000יתווסף סעיף   .176

 

248.0מ"רבטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים בעובי 5 ס"מ02.99.02.0010

53.0מ"קטבלת יסוד במידות 150/150/50 מבטון ב-02.99.02.002030

14.0מ"קבסיסים לעמודי הפרגולה מעל טבלת היסוד מבטון ב-02.99.02.003030

02.99.02.0040

קורות קשר מבטון ב-30 בחתכים כלשהם, יצוקות ע"ג הקרקע )ללא טפסה 

21.0מ"קתחתונה(.

40.0מ"קקירות תומכים מבטון ב-30 בחתכים שונים02.99.02.0050

100.0מטררולקות בטון ב- 30 משולשות במידות 5X5 ס''מ עד 7X7 ס''מ02.99.02.0060

128.0מ"קתוספת מחיר עבור בטון ב-40 במקום ב-02.99.02.007030

02.99.02.0080

תוספת למחיר הבטון עבור שימוש מוספי הגנה בפני כלורידים ,סולפטים 

128.0מ"קובקרקעות אגרסיביים בהתאם להוראות המפרט הטכני המיוחד

02.99.02.0090

מוטות פלדה מצולעים רתיכים לזיון בטון לפי ת"י 4466/חלק 3, בכל הקטרים 

10.0טוןוהאורכים

עבודות איטום02.99.05.0000

02.99.05.0010

איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע בסביבה משתכת - מריחת 

פריימר ויישום שכבת יריעה ביטומנית אלסטומרית בעובי 4 מ"מ כמפורט במפרט 

450.0מ"רהמיוחד

עבודות מסגרות חרש02.99.19.0000

02.99.19.0010

קונסטרוקציית פלדה מגולוונת וצבועה בצבע יסוד, מפרופילי צינורות מרובעים 

RHS 26.0טוןסטנדרטיים

עבודות נגרות חרש02.99.20.0000

02.99.20.0010

קירוי באמצעות לוחות במידות 140/25 מ"מ של חברת בול דק או ש.ע. המחיר 

כולל את החומר, התקנה, חיתוך, הקצעה, וכל טיפול אשר יידרש על ידי ספק 

6,000.0מטרהחומר לתנאי האקלים באיזור

עבודות עפר02.99.51.0000
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 כדלהלן: 02.99.51.0010יתווסף סעיף   .177

 

 כדלהלן: 02.99.51.0020יתווסף סעיף   .178

 

 כדלהלן: 02.99.51.0030יתווסף סעיף   .179

 
 

 בכבוד רב,
 

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ                                                 
 

 
 

 חתימת המציע: ______________

300.0מ"קחפירה למבנים02.99.51.0010

180.0מ"רהידוק קרקע יסוד מקורי02.99.51.0020

300.0מ"קמילוי מובא למבני גשרים וקירות תמך )חומר א(02.99.51.0030


