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יה במתחם גידול, אספקה, שתילה, גינון והשקלביצוע עבודות  2/18מכרז מס' 

 התיירות בים המלח
 

  הבהרהמענה לשאלות 

 לכבוד

 182/המשתתפים במכרז 
 

החברה הממשלתית להגנות ים המלח במשרדי שהתקבלו ת הבהרה והתייחסות לשאלמסמך הכולל להלן 

 מסמך מענה זה הינוההזמנה, למסמך  15ביחס למסמכי המכרז שבנדון. בהתאם לסעיף  "(המזמיןבע"מ )"

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

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

 . לצרפו להצעתו כשהוא חתום בתחתית מסמך זה

 

בד בבד עם פרסום מסמך הבהרה זה יעלה המזמין לאתר האינטרנט את כתב הכמויות בגרסה מעודכנת 

 הכוללת את כל השינויים הנכללים במסמך הבהרות זה. 

 

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

 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, 

 וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 מענה שאלה הפניה מס'

 כללי

 כללי 1

לקבל רשימת שיחים  מבוקש

מפורטת לרבות כמויות, על מנת 

שנוכל לתמחר את הפרט בכתב 

 .הכמויות

לקבל רשימת זרעים  מבוקש

מפורטת לרבות כמויות, על מנת 

שנוכל לתמחר את הפרט בכתב 

 הכמויות.

רשימת צמחים מפורטת נמצאת 

למפרט הטכני, בה  2בנספח 

רטים מיני צמחים לרבות ומפ

הגודל בהם הם ישתלו, זאת בנוסף 

למפורט בכתב הכמויות, הכולל 

פירוט כמויות לכל גודל נידרש בכל 

 פרויקט. 

כמו כן, פורסמה תכנית מקטע 

 .מתחםלדוג' עבור כל מפורטת 

 כללי 2

עצים במכרז מבוקש לתמחר 

 לפי גדלים. מקומיים

התמחור של לשנות את  מבוקש

 הבקשה נדחית.



 

סעיפי "עצים מקומיים" ע"פ זמן 

גודל העץ בזמן שימשך )הגידול 

 .(מהמשתלה לנטיעה

 כללי 3

ה + כניות השקילקבל ת מבוקש

 .מפרט ראשי מערכת

להסכם ההתקשרות  11.3ראו סעיף 

תכניות פרטניות לביצוע  .'(ב)מסמך 

יימסרו לקבלן יחד עם כתב 

 המטלה. 

 כללי 4

לקבל את הפרטים של  מבוקש

 מגדלי עצי התמר.

חלק מהדקלים  המזמין משריין

ממטעים בשטחי היישובים: נאות 

 סמדר, לוטן ויהל. 

 כללי 5

ת את המועד האחרון לדחו מבוקש

עשרה ב צעות במכרזלהגשת ה

 .ימים

האחרון להגשת הצעות המועד 

נדחה בשבוע ימים ליום רביעי, 

 .14:00עד לשעה  19.12.18

לאור האמור, תעודכן הדרישה 

לתוקף ערבות המכרז שברישא 

ערבות "ותהא כלהלן:  27.1לסעיף 

תהא בתוקף לכל הפחות עד המכרז 

 ."19.3.2019 ליום

 כללי 6

קובץ כתב  לפרסם מבוקש

 .הכמויות ללא הגנה

מצורף.  תשומת לבכם לכך 

שהקובץ המצורף הינו לשם נוחיות 

המתמודדים בלבד, הקובץ הקובע 

הינו הקובץ שהופץ על ידי המזמין 

 למילוי והגשה.

 כתב כמויות
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01.003.0240 
 –ון "פרט בריכת בט

ס"מ עם טבעת  80בקוטר 
. המחיר כולל .ומכסה

אספקה והתקנה כולל כל 
האביזרים, מחברים וכל 

 העבודות הנדרשות".
+ 

01.003.0250. 
שרוול העשוי  –"בכביש 

. כולל .מצינור פי.וי.סי
כביש קיים, פתיחת 

חפירה, הרכבה, השחלת 
והחזרת  צינור, הידוק

 ".שכבות הכביש
+ 

01.003.0260 
"שרוול העשוי מצינור 
 ..פוליאתילן ללחץ מים
כולל חפירה, הרכבה, 
השחלת צינור, כיסוי, 
הידוק, החזרת המצב 

 לקדמותו וסימון".
+ 

מבוקש לדעת האם על קבלן 

הגינון לתמחר סעיפים אלו היות 

ונראה מהאמור כי קבלן פיתוח 

 נדרש לעשות עבודות אלו.

המזמין שומר לעצמו את הזכות 

לשנות את חלוקת העבודה 

משיקוליו בעניין זה בין קבלן 

הגינון לבין קבלן הפיתוח )כפי 

 רשיםנדשכתוב במפרט( ולכן 

 לתמחר סעיפים אלו. המציעים



 

01.003.0270 
"כמפורט בסעיף 

, אולם 01.003.0260
מצינור העשוי שרוול 

 ".75פוליאתילן בקוטר 
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01.001.0050  +
02.001.0070 

 
01.001.0050 

"אספקת ונטיעת דקל 
תמר מזנים שונים בגובה 

מ'. המחיר כולל  3-6גזע 
תשלום לבעל המטע, 

 250עקירה, הובלה )עד 
ק"מ(, חפירת בור, נטיעה, 

מילוי חוזר, כיסוי בור 
באדמת גן, דישון וזיבול. 

ניקוי שטח המטע ממנו 
מובא הדקל, כולל סילוק 

מקומי של הגזע, סגירת 
בורות והחלקת השטח. 

ם, ללא תשלום לבעל אמנ
 המטע"

 
סעיף  – 02.001.0070

 דומה עבור חוטרי דקל.

מבוקשת הבהרה לסעיפים. 

מצוין שהמחיר כולל בחלקם 

 בחלקםתשלום לבעל המטע ו

 מצוין שהאספקה ללא תשלום. 

  

 

בחלק מהמקרים יידרש קבלן 

הגינון לשלם לבעל המטע ובחלק מן 

המקרים לא יידרש לכך. כאשר 

קבלן הגינון אינו נדרש לשלם לבעל 

המטע הכוונה ב'אספקה' היא לכל 

הנדרש לשם ביצוע העבודה )הובלה 

וכו'(, מלבד התשלום לבעל המטע. 

כאשר לא מצוין 'ללא תשלום לבעל 

 בותלרהמטע' הכוונה ב'אספקה' 

תשלום לבעל המטע וכל הנדרש 

 .לשם ביצוע העבודה )הובלה וכו'(
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01.002.0140 
 

"חלוקי נחל/ שברי אבן 
)ממחצבת צאלים( 

באזורי גינון, לרבות 
אספקה, הובלה, שתילה, 

מילוי חוזר, זיבול 
 ודישון".

האם  חלוקי נחל / שברי אבן.

 הכוונה לבקלאש? 

 

 

מבוקש להגדיר במדויק את הגודל 

 חלוקי הנחל. של

הכוונה לבקלאש או לחלוקי אבן 

בכל בגדלים המפורטים במפרט. 

הקבלן הזוכה יידרש לאשר מקרה 

 דוגמא.

 

 הסעיפיםלאור האמור, עודכנו 

 . בכתב הכמויות הקשורים

למסמך  כתב כמויות מתוקן מצורף

  .זה וייעלה במקביל לאתר החברה

)בין היתר  להלן הסעיפים שעודכנו

, 01.002.0140 :עבור חלוקי נחל(

02.002.0140 ,03.002.0140 ,

04.002.0140 ,05.002.0140 ,

06.002.0140 

 

 

 בכבוד רב,
 

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ                                                 
 

 
 

 חתימת המציע: ______________


