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 בנאת עין גדי לביצוע עבודות להקמת תחנות לשאיבת ביוב 4/18מס' פומבי מכרז 

 
  הבהרה

 

 לכבוד

 184/המשתתפים במכרז 
 

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ במשרדי שהתקבלה התייחסות לשאלת הבהרה מסמך הכולל להלן 

לחלק בלתי תהפוך הבהרה זו ההזמנה,  למסמך 15בהתאם לסעיף ביחס למסמכי המכרז שבנדון.  "(החברה)"

 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

 הבהרה הפניה מס'

1 
כתב  -' נספח ה

 הכמויות

ס"מ בשיטת  90ביצוע כלונסאות בקוטר " 1.57.01.090הוסף סעיף מס' 

מ'. המחיר כולל את כל העבודות הנדרשות לביצוע  18עד  קבנטונייט בעומ

. פלדת זיון תשולם 5בדרגת חשיפה  30-מושלם של העבודה, כולל בטון ב

 כתב כמויות עדכני מצורף להבהרה זו. ".בנפרד

2 
כתב  -נספח ה' 

 הכמויות

ביצוע קורת ראש לכלונסאות דיפון בכל " 1.57.01.100הוסף סעיף מס' 

כולל את כל העבודות הנדרשות לביצוע מושלם של העבודה חתך. המחיר 

כתב כמויות  ".. פלדת זיון תשולם בנפרד5חשיפה  בדרגת 30-כולל בטון ב

 עדכני מצורף להבהרה זו.

3 

 

כתב  -נספח ה' 
  הכמויות

 

 -מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ" 1.57.01.110הוסף סעיף מס' 

400W   בכול הקטרים והאורכים. כולל 3/חלק4466לזיון בטון לפי ת"י ,

כתב כמויות  ."כיפופים וקשירת כלובי זיון לכלונסאות. כולל הובלה לאתר

 עדכני מצורף להבהרה זו.

4 
כתב  -נספח ה' 

 הכמויות

כתב כמויות עדכני מצורף  .1.57.01.080, 1.57.01.070נמחקו סעיפים מס' 

 להבהרה זו.

5 
מפרט  –נספח ד' 

 טכני מיוחד

מפרט טכני עדכני לכלול גם בטונים יצוקים באתר.  01.01.17עודכן סעיף 

  מצורף להבהרה זו.

6 
מפרט  –נספח ד' 

 טכני מיוחד

מפרט טכני עדכני  ריחות. נטרולמתקני בנושא:  01.01.18 מס' סעיףנוסף 

 מצורף להבהרה זו.

7 
מפרט  –נספח ד' 

 טכני מיוחד

מפרט טכני עדכני מצורף עודכנה רשימת התכניות במפרט הטכני המיוחד. 

 .view@ ל הועלו עם העמדה מתוקנתחשמל להבהרה זו ותכניות 



 

8 
מפרט  –נספח ד' 

 טכני מיוחד

 כן עניינים ומספור העמודים בהתאם להערות. ועודכן ת

 כניותת –נספח ג'  

 AEE-EL-PD-14118-8102-01ו  AEE-EL-PD-14118-8101-01כניות ת

  AEE-EL-PD-14118-8101-02כניות הועלו תנמחקו ובמקומן 

המשקפות את ההעמדה הנכונה של  AEE-EL-PD-14118-8102-02 -ו

 . Bתחנת שאיבה 

 הסכם -מסמך ח'  9

יובהר, כי הזוכה יידרש לחתום על אישור עריכת ביטוח מטעם קיבוץ עין 

גדי, בנוסף לנספח הביטוח הקיים בהסכם. אישור עריכת הביטוח מצורף 

 כנספח להבהרה זו.

 
 בכבוד רב,

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ                                                 
 

 חתימת המציע: ______________


