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 02/2020 מס' מכרז פומבי 

 מפעל להשבת הקולחים ממט"ש קציעות –שיקום מאגר קציעות 
   6 מס'  ותהבהרשינויים והודעת 

 
 

 לכתב הכמויות  1במבנה  01.01.001שינוי סעיף 

  הנחיות מעודכנות   בעקבות  משתנהלכתב הכמויות(    001)דף מס'    1במבנה    01.01.010סעיף מס'   .1

מאגר    ,משקעים מהמאגר הקייםשל הפינוי  הלאופן הטיפול ו בקשר  הגנת הסביבה  למשרד  המ

בשלב זה על  המשקעים במאגר הקיים הוגדרו    . ובמקומו יוקם המאגר החדשהתבטל  מיועד ל ה

 הגנת הסביבה כפסולת המיועדת להטמנה באתר פסולת מורשה. למשרד  ה ידי

 : באהסעיף הבמקומו יבוא  מבוטל. ת התיאור והמחיר()לרבוהסעיף הקיים 

מחיר  כמות  יח' תאור  סעיף
 יח'

 סה"כ

לדרישות  01.01.010 בהתאם  הקיים  במאגר  משקעים  ופינוי  ניקוי 

 המפרטים. 

של  ת  ולהנחי  תאםבה הסביבהלמשרד  ההנוכחיות   ,הגנת 

בבר ייבושם באתר יהמשקעים הקיימים  לאחר  כה הקיימת, 

הייבוש)בכפוף   לשיטת  אישור  לו  לקבלת  אחוז רמת  הגעה 

הה ו   ים יבשחומרים  המזמין  ע"י  הגנת למשרד  השתאושר 

)במקום    מוגדרים(,  הסביבה מורשה  לאתר  שתפונה  כפסולת 

 הגדרתם המקורית כ"בוצה"(. 

ההמחיר   ובעבור  כולל  ה ניקוי  גם  פינוי  התמורה  מלוא  את 

, ככל הנוזלים  מקסימלי להפחתת כמותייבוש  בעבור כל אלה:  

לפני   + בדיקות מעבדהחומר יבש    25%ולא פחות מ    שיתאפשר

עירוםפינוי ביניים  ,  באתר ועירום  והטמנה  הובלה  פינוי,   ,

הנלוות העלויות  כלל  לרבות  פסולת,  להטמנת  לא   .מורשה 

תוספת   התשולם  מכלול  בעבור  וכלשהי  של  פינוי  הטיפול 

 כאמור לעיל.  המשקעים

 הערות: 

 ה של היטל הטמנ  גובהמבוסס על  בסעיף זה  א. המחיר הנקוב  

הגנת הסביבה למשרד  . אם וככל שישנה ה"פסולת מעורבת"

כאת   הפסולת  בנייה"כאו    "יבשהפסולת  "סיווג  ,  " פסולת 

זה בסעיף  הנקוב  היחידה  הקבלן,   קטן,יו  מחיר  הנחת  לפני 

 750,000 150 5000 טון
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מהיטל   נמוך  יהיה  החדש  ההטמנה  היטל  גובה  שבו  בסכום 

 ."פסולת מעורבת"הטמנה של ה

משקעים  בהגנת הסביבה שימוש  למשרד  הככל שיאשר  אם וב.  

חב'  של    ודהאי  בריכותכיסוי  לבמאגר ו/או  כיסוי  ככמילוי ו/או  

היה  ת  אלועבודות  עבור  ב  מורהתהסעיף זה ויבוטל  ,  מקורות

המתאי לסעיף/ים  לעבודות  ם/ בהתאם  הכמויות  בכתב  מים 

עבודות הכנה,    –  01.01פרק  -עבודות עפר, תת  –  01)פרק    עפר

 . לאחר הנחת הקבלן (1מבנה 

השינוי המופיע לעיל  בעת החתימה על החוזה עם הזוכה במכרז יירשם בכתב יד בכתב הכמויות  

השינוי.   בשולי  יחתמו  הגשוהצדדים  ההצעה בעת  בכתב ל   ת  שינוי  לעשות  צורך  אין  מכרז 

 שינוי. את ה הודעה זו מהווה  .הכלול במסמכי המכרז הכמויות

 

 ת נווש  ותהבהר

מב  .2 צפויה  עבודות  הימנעות  המכרז    .מסוימותיצוע  למסמכי  ל בהתאם  הזכות  מזמין  מוקנית 

והפחתותל תוספות  שינויים,  המכרז.  קבוע  נשוא  המשתתפים    בעבודות  לידיעת  בזה  מובא 

מנויים להלן  הסעיפים הש  לכךקיימת סבירות  שהמזמין    ו מעריךנכון למועד הודעה זבמכרז, ש

 : לא יבוצעו

 )יבוצעו רק הכנות התשתיות לרבות הסככה(.   2במבנה    61.03.060סעיף    – מערכת חיטוי   .א

 .57.04-010-57.04.040 סעיפים, מילוי בריכת ציפוריםקו  –  4מבנה  .ב

 . 57.06.010 , סעיףחיבור צרכן שלב א'  -  4מבנה  .ג

, כולו או  לבטל את השינוי הנ"לשומר לעצמו את הזכות  המזמין  ובהר, שמלמען הסדר הטוב  

לפי  הכול    ,נות את הכמויות בהםלשו/או    ה, כולם או חלקם,סעיפים אל  לבצע בכל זאתו  חלקו,

 במסמכי המכרז. לזכויות המוקנות לו  בהתאם  שיקול דעתו הבלעדי

  עודפי העפרלהוביל ולהשתמש ב אפשרות  בוחנים את החב' מקורות  ו המזמין    .פינוי עודפי עפר .3

המצויות בסמיכות    דובריכות האיכיסוי  ל)עודפים שאינם מיועדים לשימוש חוזר(    מהחפירה

מים    התפלתמתקן  שסולקו ממי רכז    ד ואי ו  קלסילומקורות    שימשו את חב' ו  אל  מקום, בריכות

 (.143,800/533,700מתחם ה)נ.צ מקורב של אשר פעל בסמיכות מקום  ,מליחים

פינוי עודפי החפירה מהאתר לבריכות  אם וככל שהמזמין וחב' מקורות יסכימו על כך, ייעשה  

 כתב הכמויות.  ל 1מבנה בש 01.01.0040, 01.01.0035סעיפים ד בהתאם לוהאי
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חפירה, מיון ועירום, העמסה, פינוי, הובלה ופריקה, עירום    :רבין הית  ,כולליםאלה  סעיפים  

מבוקר   הידוק  פיזור,  זה    +ביניים,  מסוג  לעבודות  הדרישות  וכלל  מעבדה  בדיקות  הרטבה, 

המכרז במסמכי  מתחייב    .המפורטות  למכרז  הצעתו  אלהבהגישו  כל  את  לבצע  ללא    הקבלן 

הכמויות,    תוספת  בכתב  הנקובה  לתמורה  הקבלן  כלשהי  שיקבע  ההנחה  בשיעור  שתופחת 

 בהצעתו למכרז.

, אם וככל שיוסכם עם חב' מקורות על  העפר בבריכות האיודעודפי של פיזור ההכיסוי ו עבודות  

, פיקוחםתחת  ו  מקורות  ' חבו  הגנת הסביבה למשרד  הבהתאם להנחיות    צפויות להתבצע   ביצוען, 

אלו  עבודות  ביצוע  ככל שאם ו  . ודהאיחשש לפליטת קרינה מהמשקעים שבבריכות    נוכח   וזאת

במסמכי  ש   כתבי הכמויותבמפרטים וב המפורטות    אלולמיוחדות נוספות מעבר  דרישות  יכלול  

 . המכרזעבורן בהתאם להוראות מסמכי בתיקבע התמורה  ,המכרז

שתוכל לשמש כמיקום ביניים לעירום    , דונם  30-קיימת בריכה יבשה בשטח של כבמתחם  יצוין ש

  לפי הנחיות הכול    אם יוחלט על כך,  לפני פיזור, הידוק וכיסוי הבריכות )לרבות הבריכה הנ"ל( 

עבור עירום  כלשהי בלא תשולם תוספת  מובהר בזה, ש  .וחב' מקורות  הגנת הסביבה ל משרד  ה

תוצאות ל הנחיות,  ל,  יםלאישורהמתנה  תוך  העבודות  ביצוע  עיכובים במהלך  עקב  או    ,ביניים

, וכיו"ב פעולות היכולות להיות קשורות בכיסוי בריכות האיוד הנזכרות בדיקותמדידות ו/או  

 . לעיל

תקציב .4 נשוא    .אישור  העבודות  לביצוע  הדרושים  והמימון  התקציב  להסדרת  פועל  המזמין 

מלוא התקציב  , שנכון למועד פרסום הודעת הבהרה זו, טרם אושר  . יחד זאת מובהרהמכרז

מלוא  טרם  ו ולזכויות  הושג  המימון האמורים. המשתתפים במכרז מופנים להוראות המכרז 

 המזמין בהקשר זה. 

 

.  12:00בשעה    21/10/20  למכרז חל ביוםהמועד האחרון להגשת ההצעות    ,להזכירכם
הבהרות  אם   שידרשו  לנוספות  וככל  יהיה  אותן  ניתן  לתאריך  בקש  עד  בכתב 

 .  כולל ,18/10/20

 

 . בידי המציע ה חתומ  יא יש לצרף הודעה זו למכרז כשה
 


