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 91/4מכרז פומבי מס' לשאלות הבהרה במסגרת  תשובותו דחיית מועדיםהודעה על : הנדון
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  מועדים, כמפורט להלן: דחייתבזאת הודעה בדבר  נמסרת .1

 מועד אחרון מעודכן פעילות

 13:00עד השעה  5.12.2019 מועד אחרון להגשת הצעות

 
 להלן התייחסותנו לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המזמין ביחס למסמכי המכרז שבנדון. .2

הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ייחשבו כחלק מתנאיו, ויחולו עליהן כל  .3
כשהוא חתום  על המציע לצרף מסמך הבהרות זה להצעתו,ההוראות הנוגעות למסמכי המכרז. 

 . , במקום המיועד לכךבסופו

של השואל,  אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לפרט כלשהו, כדי להוות הסכמה להנחותיו .4
 או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

ככל שיש במסמך זה מידע הנוגע לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל  .5
 המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

כתב גרסאות מעודכנות של  יועלו לאתר האינטרנט של המזמין ,בד בבד עם פרסום מסמך זה .6
ת את כל והכולללהסכם,  'ד נספח –המיוחד על נספחיו  ' ושל המפרט הטכניד מסמך –הכמויות 

 השינויים הנכללים במסמך הבהרות זה.

 מענה שאלה הפניה 
 כללי

 + 9סעיפים   .1
17.10 

 .לא ?קבלנים סיורפרוטוקול  קייםהאם 

 כתב כמויות –מסמך ד' 
לקבל את כתב הכמויות  מבוקש כללי  .2

 .PDF בפורמט
הבקשה מתקבלת. כתב כמויות 

 .למסמך זהמצורף  PDFבפורמט 
3.  05.42.01.0006 ,

05.42.07.0006 ,
05.19.05.2130 ,
03.19.00.2140 

מבוקש להבהיר את המיקומים של 
המופיעים בסעיפים אלו פריטים 

 -ו"סככת צל מקורה" )
בשטח ( "קונסטרוקציית פלדה"

 , על פי התוכניות. העבודות

בוטל עקב טעות  05.42.01.0006 סעיף
 סופר. 

של כל הפריטים  םמיקומיה
 מפורטים המופיעים בכתב הכמויות

 למבנים בהתאם ,בתכניות
  .הכמויות בכתב הרלוונטיים

מבלי לגרוע מהאמור, התכניות 
הרלוונטיות לפריטים אלו הינן, בין 

+  GM 35-101-00תכנית  היתר,



 

  .GM 35-141-00 תכנית
4.  03.51.02.0900 ,

03.51.02.0901 ,
09.51.02.0260 

מבוקש להבהיר את היחס בין  .א
הסעיפים השונים, והאם קיימת 

 כפילות ביניהם.
, 03.51.02.0901בסעיפים  .ב

מצוינת הבאת  09.51.02.0260
. פינוי ערמות קיימותחומר מ

על  מדובר האם מבוקש להבהיר
 בשני הסעיפיםאותו מקור פינוי 

 .נוסףמקור שקיים או 

ין כפילות. תשומת לב המציעים א .א
 -ו 03.51.02.0900 לכך שסעיפים
עודכנו, כך  03.51.02.0901

החומר  03.51.02.0900בסעיף ש
יובא מאתר כרייה ולא מפינוי 

 -ו 6)ראו סעיפים  ערמות קיימות
 .בטבלה להלן( 7

אותו בשני הסעיפים מדובר ב .ב
מקור פינוי )החומר יובא מאותו 

 .תא שטח(

סעיפי השאיבה  האםמבוקש להבהיר  8, 7, 6מבנים   .5
)תחנת שאיבה(  6,7,8במבנים 
 אחרות לעבודות גם רלוונטיים

 וצנרת ניקוז למוצאי בטונים כדוגמת
 .קרקעית תת

  לא.
במפרט הטכני  הבהרה לעניין זהאו ר

תנאים  00.03.01.5המיוחד בסעיף "
. 9מיוחדים לגבי הביצוע", תת סעיף " 

השפלת מי בריכה ומי תהום לביצוע 
 מעבירי מים בטיילת".

, 3מבנה מספר   .6
 טיילת

עדכון מלל וכמות סעיף  עדכון ביוזמת המזמין
03.51.02.0900:  

מילוי מובא לסוללת הטיילת "
כולל הידוק וממזרח לאזורי הטיילת 

כמתואר במפרט הטכני סעיפים 
 ."51.02.0901 -ו 51.02.0900

 מ"ק 65,000 כמות מעודכנת:
, 3מבנה מספר   .7

 טיילת
עדכון מלל וכמות סעיף  עדכון ביוזמת המזמין

03.51.02.0901:  
מילוי ממזרח לאזורי הטיילת "

באזורי החופים  כולל הידוק מבוקר 
כמתואר במפרט הטכני המיוחד. 
המילוי יובא מפינוי ערימות קיימות 

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

 . "בהידוק מבוקר
 מ"ק 90,000 כמות מעודכנת:

, גן 5מבנה מס'   .8
 מדברי

  05.42.01.0006ביטול סעיף  עדכון ביוזמת המזמין

 6מבנה מס'   .9
תחנת שאיבה 

 20לביוב מס' 

  :06.23.01.0010עדכון מלל סעיף  המזמיןעדכון ביוזמת 
ס"מ ובעומק  70כלונסאות בקוטר "

 5-6מטר, מבטון בחוזק של  16עד 
. CFAמגה פסקל, מבוצעים בשיטת 

המחיר כולל קידוח ויציקה וכל 
הנדרש לביצוע מושלם. ללא פלדת 

 ."זיון
 6מבנה מס'   .10

תחנת שאיבה 
 20לביוב מס' 

 :06.23.01.0020מלל סעיף עדכון  עדכון ביוזמת המזמין
ס"מ  70בקוטר  CFAכלונסאות "

, 40-מטר, מבטון ב 16ובעומק עד 
קדוחים דרך כלונסאות קיימים 
)שבוצעו בשלב הקודם( לפי פרט. 

 ."פלדת זיון תשולם בנפרד
 7מבנה מס'   .11

תחנת שאיבה 
 21לביוב מס' 

: 07.23.01.0010עדכון מלל סעיף  עדכון ביוזמת המזמין
ס"מ ובעומק  70כלונסאות בקוטר "

 5-6מטר, מבטון בחוזק של  16עד 
. CFAמגה פסקל, מבוצעים בשיטת 

המחיר כולל קידוח ויציקה וכל 
הנדרש לביצוע מושלם. ללא פלדת 

 ."זיון



 

 7מבנה מס'   .12
תחנת שאיבה 

 21לביוב מס' 

  :07.23.01.0020עדכון מלל סעיף  עדכון ביוזמת המזמין
ס"מ  70בקוטר  CFAכלונסאות "

, 40-מטר, מבטון ב 16ובעומק עד 
קדוחים דרך כלונסאות קיימים 
)שבוצעו בשלב הקודם( לפי פרט. 

 ."פלדת זיון תשולם בנפרד
 8מבנה מס'   .13

תחנת שאיבה 
 22לביוב מס' 

  :08.23.01.0010עדכון מלל סעיף  עדכון ביוזמת המזמין
ס"מ ובעומק  70כלונסאות בקוטר "

 5-6מטר, מבטון בחוזק של  16עד 
. CFAמגה פסקל, מבוצעים בשיטת 

המחיר כולל קידוח ויציקה וכל 
הנדרש לביצוע מושלם. ללא פלדת 

 ."זיון
 8מבנה מס'   .14

תחנת שאיבה 
 22לביוב מס' 

  :08.23.01.0020עדכון מלל סעיף  עדכון ביוזמת המזמין
ס"מ  70בקוטר  CFAכלונסאות "

, 40-מטר, מבטון ב 16ובעומק עד 
קדוחים דרך כלונסאות קיימים 
)שבוצעו בשלב הקודם( לפי פרט. 

 ."פלדת זיון תשולם בנפרד
, 9מבנה מס'   .15

 בנייה במים
 09.51.02.0260עדכון כמות בסעיף  עדכון ביוזמת המזמין

 . מ"ק 90,000 כמות מעודכנת :
 תוכניות –' ג נספח

שאיבה בורות   .16
20,21,22 

 ביצוע שיטתמבוקש להבהיר את 
 .כלונסאותה

 –בשיטת כלונסאות נחתכים  מדובר
Secant Piles.  

 . 35-165-00הוספת תכנית  עדכון ביוזמת המזמין כללי  .17
 .35-616-00עדכון תכנית 

 .35-363-00הוספת תכנית 
 .35-364-00הוספת תכנית 

  אתר:עודכנו בהתכניות 
www.atview.net  

 מפרט טכני מיוחד –ד'  נספח

לקבל הבהרה בנוגע לסעיפי  מבוקש 41.1.15 עיףס  .18
 אספקת ונטיעת דקל.

 הסעיף נמחק.

– 1'נספח ד  .19
 רשימת תכניות

 300 :חסרות רשימת תכניות למבנים
 800)ת"ש(,  600)קונסטרוקציה(, 
 )כבישים ותנועה(.

במסמך רשימת התכניות עודכנה 
" נספחים למפרט טכני מיוחד"

 המצורף להבהרה זו.

– 1'נספח ד  .20
 רשימת תכניות

האם יש סקר קרקע מבוקש להבהיר 
 .לפרויקט

סקר הקרקע מופיע במסמך כן. 
" נספחים למפרט טכני מיוחד"

 המצורף להבהרה זו.
– 1'נספח ד  .21

 רשימת תכניות
 התכניות עודכנה כדלקמן:רשימת  המזמין ביוזמת עדכון

 . 35-165-00הוספת תכנית 
 .35-616-00עדכון תכנית 

 .35-363-00הוספת תכנית 
 .35-364-00הוספת תכנית 

 

 ,רב בכבוד
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