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מכרז מס'  2/19לביצוע והסדרת שבילים תיירותיים ושילוט תיירותי נלווה בדרום
הבהרה מס'  1והודעה על דחיית מועדים
בהתאם לסעיף  15למסמך ההזמנה ,תהפוך הבהרה זו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ויחולו עליו כל
הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז ,ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בסופו.
אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים של החברה לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו ,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,
וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
הפניה

מס'

שאלה/הבהרה

מענה

הזמנה
.1

סעיף 3

.2

מסמך א(- )3
תצהיר להוכחת
ניסיון המציע

.3

מסמך א(- )5
תצהיר בדבר
העסקת עובדים
זרים ,תשלום שכר
מינימום ושמירה
על חוק שוויון
זכויות לאנשים עם
מוגבלות

.4

כללי

הודעה בדבר דחיית מועדים
המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ל  25.3.2019 -בשעה . 15:00
נבקש למלא את המידע המבוקש בטופס נוסח המסמך הינו הנוסח
"תצהיר להוכחת ניסיון המציע" באמצעות המחייב .אין מניעה להוסיף
טופס חיצוני של המציע ,אשר יכלול את כל פרויקטים או להרחיב את
הפירוט ,ככל הנדרש ,על גבי
הפרטים המבוקשים בתצהיר.
דפים נוספים.
נבקש הבהרה האם ב"תצהיר בדבר העסקת לא.
עובדים זרים ,תשלום שכר מינימום ושמירה
על חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות",
נדרש לסמן חלופות בסעיפים  4ו.5 -
נבקש לדעת האם תערך פתיחה פומבית של לא.
המעטפות?

האם ישנה דרישה להגשת ערבות מכרז?

לא .הזוכה יידרש להגיש ערבות
ביצוע בהתאם להוראות
ההסכם.

האם החברה מתחייבת להזמין את מלוא
העבודות המפורטות במסמכי המכרז?

החברה תזמין עבודות בהיקף
שייקבע לפי שיקול דעתה,
ותשלם את תמורתן בלבד,
בכפוף להוראות ההסכם.
החברה אינה מחויבת להזמנת
עבודות בהיקף כלשהו.
הקבלן יהיה ערוך באופן מלא
לביצוע העבודות בהתאם לצווי
התחלת העבודה שתוציא לו
החברה.

.5

כללי

.6

כללי

.7

סעיף  11להסכם -
תקופת ביצוע
העבודות.

.8

פרק ה' – סעיף
(21א)

נבקש הבהרה מהי כמות העובדים הדרושה לשיקול דעת המציע ,ובלבד
תספיק
העובדים
שכמות
לביצוע העבודה.
להשלמת העבודות בלוחות
הזמנים ובכפוף להוראות
ההסכם ולזכויות החברה על
פיו.

.9

נספח ה'

האם אישור קיום הביטוחים שדרשתם באחריות המציע לבחון זאת.
מובהר כי הזוכה במכרז יחויב
מקובל על חברות הביטוח המובילות?
להגיש את נוסח נספח הביטוח
חתום ,כפי שיידרש.

.10

נספח ח' – הצהרת
מדווח על בסיס
מזומן לצרכי מס
ערך מוסף

האם מציע אשר מדווח על עסקאות על בסיס אין צורך למלא מסמך זה
מצטבר יוכל שלא למלא תצהיר זה במסגרת במסגרת ההצעה במכרז.
המסמך ימולא על ידי הזוכה
ההצעה במכרז?
במכרז .עוסק שאינו מדווח על
בסיס מזומן לא יידרש למלא
נספח זה.

.11

כותרת :סוגי
השלטים

הסכם (מסמך ב')
נבקש להאריך את לוחות הזמנים לביצוע ראו סעיף  22להלן.
העבודות.

נספח ב'  -מפרט טכני

.12

כללי

נבקש להבהיר לגבי השלטים המוזמנים ,האם כל השלטים המוזמנים יודפסו
ההדפסה הנדרשת היא חד-צדדית או דו -בשני הצדדים (דו-צדדי) ,למעט
שלטי פנורמה.
צדדית?
האם ניתן לעשות שימוש במריצה ממונעת.
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לא.

.13

כללי
כללי

נבקש לאשר כניסה עם חמורים ו/או גמלים ראו הוראות בסעיף  15לנספח
ט' להסכם – המצורף להבהרה
למסלולי העבודה.
זו.

כללי

ישנם חלקים במסלול שהינם צירי נסיעה הבקשה נדחית .על המציע
לכלי רכב .נבקש לקבל מספר הק"מ של למדוד את אורך הדרך ע"פ
המידע הקיים במפות ,בנספח
מסלולי הרכבים בכל אחד מהמקטעים.
טכני ובכל אמצעי אחר שייראה
לנכון.

כללי

האם בתוך מסלולי העבודה ישנם חניוני לילה מבלי שהדבר יחייב את החברה
בכל אופן שהוא ומבלי לגרוע
בהם העובדים יוכלו ללון.
מהוראות ההסכם וכל דין ,יצוין
כי ישנם מספר חניוני לילה
באזור העבודות .באחריות
הזוכה לאתר את החניונים
ולבצע את כל התיאומים
הנדרשים מול רט"ג.

כללי

כיצד מתבצע פינוי הפסולת מהאתרים ,ובפרט פינוי הפסולת יתבצע על ידי
מריצות .הזוכה רשאי להגיש
ממקומות בהם אין גישה לכלי רכב.
לחברה בקשה לפינוי פסולת
בשיטה אחרת ,לאחר קבלת
אישור רט"ג וכל אישור אחר
הנדרש לפי כל דין ,וזו תיבחן על
פי שיקול דעתה המוחלט של
החברה.

כללי

האם יש צורך בביטון פנים עמודי השלטים לא .ביטון השלט הוא עד גובה
פני הקרקע ואין צורך לצקת את
המחורצים?
פנים העמוד מעל גובה פני
הקרקע.

פרק מפרט שילוט
– הוראות המפרט
ליצור והצבת
שלטי תיירות

האם העבודות יכללו את ייצור השלטים ,כן ,וכל יתר המטלות המפורטות
הזמנת והצבת העמודים ,ברגי חיבור ,צביעה ,בנספח הטכני ובמסמכי המכרז.
הובלה ,ביסוס והצבה בשטח.

תכניות

נבקש לוודא כי התכניות בנספח הטכני הן התכניות המצורפות לנספח
הטכני הינן לביצוע ,מבלי לפגוע
לביצוע.
בזכויות החברה על פי מסמכי
המכרז.

תכניות

נבקש שתאשרו כי ביצעתם סופרפוזיציה בין אין צורך בסופרפוזיציה.
התוכניות השונות.

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

נבקש לאשר עבודה עם מטאטא מוטורי.

הבקשה נדחית.
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עדכון ביוזמת החברה
סעיף (21ב)
להסכם – לוחות
זמנים

 .1להלן לוח הזמנים המעודכן לביצוע על פי ההסכם:
שביל נאות סמדר-אילת:
מקטע (א) – מנאות סמדר ועד פארק תמנע (כ 3-ימי הליכה) – יבוצע בתוך 31
ימים מיום מתן צו התחלת עבודה.
מקטע (ב) – מפרק תמנע ועד קיבוץ אילות (כ 3-ימי הליכה) – יבוצע בתוך 24
ימים מיום מתן צו התחלת עבודה.
מקטע (ג) – מקיבוץ אילות ועד חוף אילת (כחצי יום הליכה) – יבוצע בתוך 17
ימים מיום מתן צו התחלת עבודה.
שביל ים המלח-ערד:
מקטע (א) -מערד ועד עין בוקק (כ 3-ימי הליכה) – יבוצע בתוך  31ימים מיום
מתן צו התחלת עבודה.
 . 2מובהר כי החברה רשאית ליתן צו התחלת עבודה אחד למספר מקטעים לפי
שיקול דעתה.
 .3מובהר כי כל מטלות ההיערכות המנויות בסעיף (11א) להסכם ובכל מקום
אחר בהסכם ,יבוצעו בתוך מסגרת הזמנים הקבועה לכל מקטע .לא תישמענה כל
טענה מפי הקבלן בדבר עיכובים בקבלת אישורים ו/או הזמנת שלטים או ציוד
אחר הנדרש לצורך ביצוע העבודות.

הסכם – כללי

מובהר כי ה קבלן יידרש להיערך לביצוע העבודות בכל מזג אוויר ,וכן לנקוט את
אמצעי ההגנה והבטיחות המתחייבים מכל מזג אוויר כאמור .עוד מובהר כי עד
לקבלת תעודת השלמה לעבודות ,העבודות במלואן על כל חלקיהן תהיינה
באחריות הקבלן .במועד מתן תעודת השלמה ,תימסרנה העבודות לחברה כשהן
תקינות ומתאימות להוראות ההסכם.

הוספת נספח ט'
להסכם

יצורף להסכם נספח ט'  -דגשים לעבודה בסביבה טבעית ורגישה ושמורות
טבע  -רשות הטבע והגנים ,בנוסח המסמך המצורף למסמך זה.
נספח ט' ייחשב כחלק ממסמכי המכרז ויחולו עליו כל הוראות המכרז
הנוגעות למסמכי המכרז.

מפרט שילוט
(מפרט טכני –
נספח ב' להסכם)

מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז ,מובהר כי כל השלטים הנדרשים על פי
מסמכי המכרז יופקו בשיטה של הדפסת משי ב 4 -צבעים.

.22

.23

.24

.25

בכבוד רב,
החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
חתימת המציע______________ :
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מכרז מס'  2/19לביצוע
והסדרת שבילים
תיירותיים ושילוט
תיירותי נלווה בדרום
נספח ט'
דגשים לעבודה בסביבה טבעית ורגישה ושמורות טבע  -רשות הטבע והגנים
 .1כללי
תשומת לבכם לכך שאתרי העבודה נמצאים באזור מדברי ומרוחק ,בשטחים פתוחים ורגישים ,בתוך
שמורות טבע ובקרבת שטחי אש צה"ליים .לכן נדרשת מהקבלן עבודה עדינה ביותר לאורך השביל,
בהתייחס לרגישות האקולוגית של מרחב העבודה.
 .2יובהר ,כי באחריות הקבלן לערוך תיאומים ולדאוג לקבלת אישורים לעבודות ,עם רט"ג ,צה"ל ,רשות
העתיקות וכל גורם אחר הקשור לביצוע העבודה .לרבות אישורי כניסה ,שהייה ,מיקום מחנות עבודה
ושטחי התארגנות ,דרכי גישה וכל תיאום נדרש אחר .בנוסף לגופים הנ"ל ,הקבלן יעדכן ויקבל את אישור
המ פקח בכל עניין הנוגע לנושאי התיאום והקשר עם הגורמים הנוגעים לדבר.
 .3יובהר ,כי יש להוציא היתר עבודה בשמורה לפני ביצוע העבודה בשטח השמורה.
 .4כל כללי ההתנהגות והוראות שמירת הטבע בשמורות טבע חלים על הקבלן  -לא תאושר עבודה בלילה או
לקראת שעות החשיכה בשמורת הטבע .אין להיכנס או להיות בשטח בשעות החושך.
 .5לא תתאפשר בשמורה עבודה בכלים מכניים.
 .6הקבלן יקפיד על שמירת מעבר חופשי ובטוח לציבור.
 .7בכל נקודה בה תיתכן פגיעה בערכי טבע /עצים וכדומה ,יש לקבל אישור נקודתי מרשות הטבע והגנים,
נוסף על ההיתר הכללי לביצוע העבודות.
 .8אין להסיר צומח מקומי או לגזום ללא אישור רשות הטבע והגנים.
 .9יש לתאם את נקודות הכניסה והתארגנות של הקבלן עם רשות הטבע והגנים .בתיאום עם רט"ג ,ככל
הנראה יהיה ניתן להקים מחנה קבלן בחניוני הלילה המוסדרים לאורך השביל .יש לקחת בחשבון ולתאם
את נושא הלוגיסטיקה ודרכי כניסה ויציאה וגישה ,מחנה קבלן ,שטח מים צל וכדומה.
 .10יובהר ,כי הקבלן יידרש לעמוד בכל דרישות רט"ג בנושאי סביבה ,ללא יוצא מן הכלל.
 .11עבודות להחזרת השטח לקדמותו  -בכל מקום בו יתבצעו עבודות יש להחזיר את השטח לקדמותו.
 .12יש לגדר ולסמן אזורים בהם יש בעבדות סיכון למטיילים
הגנה נגד פגעי טבע
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודות ,בין במשך תקופת ביצוען ובין אחרי גמר
העבודות עד למסירתן לידי המזמין ,מנזק אשר יכול להיגרם ע"י מי-גשמים ,שיטפונות ,מי תהום ,מפולות
אדמה ,רוח ,שמש ,או תופעות אחרות .כל נזק שנגרם ע"י כך ,בין אם הקבלן ,לפי דעתו ,נקט באמצעי הגנה
ובין אם לא עשה כך ,יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי ועל חשבונו ,לשביעות רצונו הגמורה של המפקח.
 .13סימון  -תחום העבודה ותוואי השביל יסומן ביתדות כל  20מטר לפחות .עפ"י הנחיית המפקח יתווסף
סימון נוסף במקומות שיידרשו ,כולל סימון בסרט בצבע בולט .כל זאת ללא תשלום נוסף.
 .14מדידה ,סימון ,ואישור התוואי לביצוע ע"י אנשי רשות הטבע והגנים (כלול בלו"ז המפורט בהסכם).
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 .15עבודות באמצעות בעלי חיים בשמורות טבע
עבודות באמצעות בע"ח תבוצענה בהתאם לנהלי רט"ג ,ובכפוף להוראות ההסכם וכל דין .מבלי לגרוע
מהאמור יחולו ההוראות הבאות:
א .להלן מספר דרישות רלבנטיות ,הכתוב מתייחס לסוסים ,חמורים ,פרדות ,גמלים ,לאמות ודומיהם
(להלן יכונו בהכללה סוסים לשם נוחות).
ב .ככלל תותר רכיבת סוסים בשבילי רכב בלבד.
ג .סוסים יהיו כל העת בשליטת הרוכב/המוביל ואין לשחרר אותם בשטח שמורת טבע.
ד .לא תותר כניסת והובלת סוסים שאינם קשורים.
ה .הכנסתם לשמורה וכל עבודה תבוצע בשעות היום ובדרכים המותרות לרכיבה ומסומנות בהתאם
וניקבעו מראש עם פקח רט"ג.
ו .הרכיבה\ הכנסת בעל החיים תתקיים אך רק במסלול המאושר על ידי פקח רט"ג מראש.
ז .האכלת הסוסים בתוך השמורה תותר רק בקערות האכלה.
ח .יש לאסוף את הגללים בחניות ובחניונים ,ולאסוף כל פסולת אחרת .נקודת החנייה המדויקת תיקבע
מראש ותאושר על ידי פקח רט"ג.
ט .אין להאכיל את הסוסים בצמחיה מקומית.
יש להביא את המים לסוסים מחוץ לשמורה .יש להוביל מים עודפים אל מחוץ לשמורה.
י.
יא .סוסים יקשרו רק למתקנים מתאימים.
יב .באחריות הרוכב ,לוודא כי הסוס מחוסן על פי כל דין.
יג .הרוכב ו\ או המוביל פוטר את הרשות ואת הבאים מטעם הרשות מאחריות לכל אובדן או נזק לסוס
בקשר עם ו/או במסגרת הרכיבה ולא תהיה לרוכב כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי החברה או רט"ג
בגין אובדן ו/או נזק כאמור ,ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
יד .באחריות הקבלן לערוך את כל הביטוחים המתאימים לכיסוי כל נזק העשוי להיגרם עקב שימוש
בבעלי חיים.

6

