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 4/19מכרז פומבי מס' 

 הגנה ושיקום בסוללת החוף באזור הביניים  עבודות ביצועל
 (בוקק לעין זוהר חמי בין)

 
 מכרז מסמכיעדכון דחיית מועדים והודעה בדבר 

 

 המכרז שבנדון.  מסמכי עדכוןדחיית מועדים ו בדבר הודעה בזאת נמסרת .1

 :יידחו, כמפורט להלן למסמך ההזמנה 3הקבועים בסעיף הבאים המועדים  .2

 ולהעברת השתתפות דמי לתשלום אחרון מועד

 הבהרה שאלות

27.10.2019 

 14:00בשעה  27.11.2019 הצעות להגשת אחרון מועד

למסמך ההזמנה, עדכונים  15עדכונים ביחס למסמכי המכרז שבנדון. בהתאם לסעיף להלן פירוט ה .3

 , ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בסופו.בלתי נפרד ממסמכי המכרזלחלק אלו יהפכו 

רסה מעודכנת של יהאינטרנט של החברה ג לאתרתועלה  ,זה הבהרה מסמך פרסום עם בבד בד

 ,('ד מסמךכתב הכמויות )של ( וההתקשרות להסכם 'ד נספחנספח ד' למפרט הטכני המיוחד )

 רסהיגעל גבי ה הכמויות כתב את למלא המציעים על. זה במסמך הנכללים השינויים כל את הכוללת

 .בלבד המעודכנת

 המועדים והוראות המכרז לא יחול כל שינוי.בכל יתר  .4

 עדכונים הפניה 

 תכניות -נספח ג' 

 6,7,8מבנה    .1

תחנות שאיבה 

עדכון  – 20,21,22

 תכניות

.   35-649-00,  35-645-00,  35-641-00תכניות מס'  עודכנו  והועלו לאתר 

35-616-00 ,  35-621-00. 

– 2,3,4מבנה   .2

,טיילת ,  4כביש

הנחת תשתיות 

מי תמלחת 

 תכניות  – בטיילת

עודכנו  והועלו לאתר תכניות מלאות מאת חברת מהוד תואמות לרשימת 

 22/8/2019במקום התכניות שהועלו ב  1התוכניות המופיעות בנספח ד

 (.12.09.2019 –)תאריך תכניות מעודכן 

 



 

  למפרט הטכני המיוחד )רשימת תכניות( ' דנספח  

מבנה  – 1דנספח   .3

אתר  – 1

  התארגנות

 35-211-00 :תכניות מס' התווספו

מבנה  – 1ד נספח  .4

 4 כביש– 2,3,4

,טיילת , הנחת 

תשתיות מי 

 תמלחת בטיילת

  35-857-2-00,  35-857-1-00תכניות  הורדו מהאתר

 

מבנה   –1ד נספח  .5

תחנות  6,7,8

  20,21,22שאיבה 

-35,  35-644-00,  35-643-00,  35-642-00, 35-621-00תכניות  התווספו

646-00  ,35-647-00  ,35-648-00  ,35-650-00  ,35-651-00  ,35-652-00.  

  35-600-00תכנית  הורדה 

 כתב הכמויות -נספח ה'  

 הערה כמפורט להלן :  ההוספ  2פרק  3 מבנה  .6

. על הקבלן לקחת הערה : מחירי היחידה יתבססו על עבודה ביבש 

. לא  15.00ל  13.50בחשבון שמפלס מי התהום יכול להשתנות ולנוע בין 

 תשולם תוספת מחיר בגין שיטות ואביזרי ביצוע לצורך עבודה ביבש.

 3מבנה מס'   .7

  51פרק 

 כדלקמן :עודכן והינו  03.51.02.0900 סעיף

מילוי לסוללת הטיילת כולל הידוק מבוקר כמפורט במפרט הטכני "

ק"מ .  2. המילוי יובא מפינוי ערימות קיימות בשטח במרחק עד המיוחד 

. כמות : הובלה והידוק החומר בהידוק מבוקרהמחיר כולל העמסה , 

 "מ"ק 35,000

 3מבנה מס'   .8

 51פרק 

 כדלקמן : 03.51.02.0901סעיף  הוסף

ממזרח לאזורי הטיילת באזורי החופים  כולל הידוק מבוקר מילוי  "

כמתואר במפרט הטכני המיוחד. המילוי יובא מפינוי ערימות קיימות 

ק"מ . המחיר כולל העמסה , הובלה והידוק החומר  2בשטח במרחק עד 

 "מ"ק 120,000כמות :  בהידוק מבוקר .

 6,7,8מבנה    .9

תחנות שאיבה 

פרק   20,21,22

01    

,  06.01.02.02.0000תת פרק עבודות עפר לחדר גנרטור  מס'  בוטל

07.01.02.0000  ,08.01.02.0000 

 6,7,8מבנה    .10

תחנות שאיבה 

     02פרק  20,21,22

,  06.02.02.0000ל תת פרק עבודות בטון לחדר גנרטור מס' בוט

07.02.02.0000  ,08.02.02.0000 

 6,7,8מבנה    .11

תחנות שאיבה 

 05פרק  20,21,22

,  06.05.02.0000ל תת פרק עבודות איטום לחדר גנרטור מס' בוט

07.05.02.0000  ,08.05.02.0000 

 6,7,8מבנה    .12

תחנות שאיבה 

  08.08.40.0160,  07.08.40.0160,  06.08.40.0160סעיפים מס'  ולבוט

 



 

 08פרק  20,21,22

 6,7,8מבנה    .13

תחנות שאיבה 

 23פרק  20,21,22

,  06.23.02.0000מס' תת פרק כלונסאות לחדר גנרטור  וטלב

07.23.02.0000  ,08.23.02.0000  

 6,7,8מבנה    .14

תחנות שאיבה 

 1פרק  20,21,22

כדלקמן :  08.01.01.0035,  07.01.01.0035,  06.01.01.0040הוספת סעיף 

 )מלל אחיד בכל סעיף(.  

כמות : . בהידוק מבוקרס"מ  20מצע סוג א' לרבות פיזור בשכבות של "

 "מ"ק 150

 6,7,8מבנה    .15

תחנות שאיבה 

 9פרק  20,21,22

כדלקמן :  08.09.01.0010,  07.09.01.0010,  06.09.01.0010הוספת סעיף 

 )מלל אחיד בכל סעיף(.  

טיח חוץ על קירות מעוגלים ושטחים מישוריים לרבות: הרבצה "

בהתזה על בסיס צמנט לבן תחתונה, שכבת  טיח מיישרת ושכבה עליונה 

 ."בגוון לפי בחירת האדריכל

 מ"ר. 910כמות : 

 6,7,8מבנה    .16

תחנות שאיבה 

 14 פרק 20,21,22

כדלקמן :  08.14.01.0010,  07.14.01.0010,  06.14.01.010הוספת סעיף 

 )מלל אחיד בכל סעיף(.  

ס"מ  2.5בעובי  22/8דגם טוסקני במידות  חיפוי קירות בלבני סיליקאט"

ס"מ תוצרת אקרשטיין או שו"ע  1לרבות פוגות אופקיות ואנכיות ברוחב 

ותכנית  35-621-00. חיפוי האבן בהתאם לתכנית קונסטרוקציה 

ל לביצוע מושלם . החיפוי יהיה בכפוף לשיטת הביצוע וכה .אדריכלית

 ".2חלק  1872הרטוב כפי שמופיע ת"י 

 .מ"ר 200כמות :  

 6,7,8מבנה    .17

תחנות שאיבה 

 44פרק  20,21,22

כדלקמן  08.44.01.106,  07.44.01.0106,  06.44.01.0106הוספת סעיפים 

 )מלל אחיד בכל סעיף(.  : 

 6.0שער הזזה קונזולי קל )כנף השער צפה מעל פני הקרקע(, באורך עד 

" או מערכות שערים" תוצרת חב' "קשת SK-20מ', דגם " 2.0מ' וגובה 

ש"ע. השער נפתח בגרירה ימינה או שמאלה, עשוי ממסגרת ומילוי בסורג 

זוגות עיניים  2פלדה מגולוונת צבועה. השער כולל: מנוע תואם חד פאזי, 

 -פוטואלקטריות, לוח פיקוד, פנס מהבהב, מקלט, שלט ומערכת בטיחות 

(, נקודת 06.44.01.0108סף רגישות. המחיר לא כולל יסודות )ראה סעיף 

 ."חשמל ותשתית מתח נמוך

 '.ייח 1 :כמות

 6,7,8מבנה    .18

תחנות שאיבה 

 44פרק  20,21,22

: כדלקמן 08.44.01.0108,  07.44.01.0108,  06.44.01.108הוספת סעיפים 

 )מלל אחיד בכל סעיף(.  

. 44.050.0106כמפורט בסעיף  תוספת עבור ביצוע יסוד לשער קונזולי"

 ".המחיר כולל אספקת שבלונה, חפירה, יציקת בטון וביטון המסילה

 'ייח 2: כמות 

תחנת  7,8מבנה   .19

 21,22שאיבה 

)מלל אחיד  כדלקמן: 08.44.01.0130,  07.44.01.0130הוספת סעיפים 

 בכל סעיף(.  



 

תנועת כנף של שני השער נפתח ב -מ"ר  6.0ד עכנפי במידות -שער דו"  44פרק 

החלקים בכיוון פנים או חוץ, ומורכב ממסגרת פלדה מגולוונת צבועה 

מנועים, לוח  2, אלומיניום או פלדה, לרבות P.V.Cועליה גימור סרגלי 

קוד". המחיר -פיקוד ומנורת אזהרה. הפעלה בשלט רחוק בשיטת "רולינג

 ".קודת חשמללא כולל נ

 יח' 1כמות :  

 6,7,8מבנה    .20

תחנות שאיבה 

 44פרק  20,21,22

 08.44.01.0150,  07.44.01.0150,  06.44.01.0150סעיפים  והוספ

 )מלל אחיד בכל סעיף(.  : כדלקמן

ס"מ )לצד כל סוגי השערים( לרבות  91/200שער להולכי רגל במידות "

)ניתן לשלב ציפויים אחרים  P.V.Cמשקוף, מפלדה מגולוונת, עם גימור 

 ". בתוספת מחיר(

 יח' 1כמות : 

 6,7,8מבנה    .21

תחנות שאיבה 

 44פרק  20,21,22

 08.44.01.0160,  07.44.01.0160,  06.44.01.0160סעיפים  והוספ

  )מלל אחיד בכל סעיף(.   :כדלקמן

תוספת עבור מנגנון חשמלי )זמזם לאינטרקום( לשער הולכי רגל לא "

  ".חיווטכולל 

 יח'  1כמות : 

 6,7,8מבנה    .22

תחנות שאיבה 

 44פרק  20,21,22

 08.44.01.0170,  07.44.01.0170,  06.44.01.0170סעיפים  והוספ

  כדלקמן: )מלל אחיד בכל סעיף(. 

  ".תוספת עבור סוגר דלת הידראולי לשער הולכי רגל"

 יח' 1כמות : 

 6,7,8מבנה    .23

תחנות שאיבה 

 44פרק  20,21,22

 08.44.02.0010,  07.44.02.0010,  06.44.02.0010סעיפים  והוספ

  כדלקמן: )מלל אחיד בכל סעיף(.

מ' בהתאם לתכנית קונס' כולל  2ביצוע גיר גדר מבטון מזוין בגובה "

 60ובעומק של  100/30חפירה , הידוק שתית מבוקר, יסוד עובר במידות 

הזיון ,קופינג ,מישקים ס"מ מפני פיתוח סופיים, בטון רזה, פלדת 

ותפרים בהתאם לפרטי הקונסטרוקטור וכולל הכנת פני השטח ליישום 

 "ימדד בנפרד.יטיח. הטיח 

 מ"א  100: 06.44.02.0010כמות עבור סעיף 

 מ"א 83:  08.44.02.0010,  07.44.02.0010כמות עבור סעיף 

 

 בכבוד רב,
 

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ                                                 

 
 
 
 
 

 ______________  :חתימת המציע


