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הודעת הבהרה מס' 1
מכרז פומבי מס' 7202/13
מכרז לקבלת הצעות לביצוע עבודות הקמת מנהרת תשתיות ,התקנת צנרת חומ"ס ,התקנת מערכות חשמל ובקרה
במנהרה ,מיגון והעתקות זמניות של צנרת חומ"ס במסגרת פרויקט "חיבורי נמל המפרץ"
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בהתאם לסמכויותיה של יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (להלן  -המזמינה או יפה נוף) הקבועות
בסעיפים ( 11על תת סעיפיו) ו 121-להזמנה להציע הצעות של המכרז שבכותרת (להלן  -המכרז) ,מצורף בזאת
להודעת הבהרה זו נספח מענה לשאלת הבהרה שהוגשה במסגרת המכרז ועדכון הוראות המכרז ,המסומן
כ"נספח א"2

22

המענה ליתר שאלות ההבהרה שהוגשו במסגרת המכרז יפורסם ,בהתאם להוראות המכרז והודעת הבהרה זו2

23

אין נוסח השאלה המפורטת בנספח א' זהה בהכרח לנוסח השאלה שהוגשה בנושא ליפה נוף2

24

כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים האמורים בהודעת הבהרה זו ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז ,והם גוברים
על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר2

21

אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים האמורים בהודעה זו תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי המכרז2
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אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה ,או בכתב ,או בכל דרך אחרת ,על ידי מי מטעם נת"ע או ועדת
המכרזים ,ככל כשניתן ,בכל פורום או צורה שהיא 2השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז ,וכן כל
הפירושים וההבהרות להם ,הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם
נת"ע ,ככל שיישלחו2

2.

אין בהודעה זו כדי לשנות מהוראות מסמכי המכרז ,אלא ככל ששינוי כזה נעשה במפורש2
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המציעים מתבקשים לאשר קבלת הודעה זו עד תאריך  ,2421221.על גבי הטופס המצורף כנספח ב' ולצרף את
הודעת הבהרה זו ואת נספח א' ,כשהם חתומים על ידם ,בכל עמוד ועמוד ,להצעה שתוגש מטעמם2

בברכה,
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ

נספח א'
מס'
21

עמ'0מסמך
עמ'
להזמנה
להציע
הצעות

סעיף
 9סעיף 1

שאלה

תשובה

יפה נוף מתבקשת להורות על דחיית הבקשה מתקבלת באופן חלקי2
המועד האחרון להגשת ההצעות הטבלה שבסעיף  1תימחק ובמקומה תבוא הטבלה הבאה:
למכרז בחודש ימים לפחות2
נושא
מועד פרסום המכרז
סיור מציעים
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
מועד אחרון למתן תשובות לשאלות
הבהרה
מועד אחרון להגשת הצעות
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עמ'
להזמנה
להציע
הצעות

 21סעיף 1121

23

עמ'
להזמנה
להציע
הצעות

 21סעיף 1121
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3121121.
1421121.
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421218
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סעיף  1121יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים ,הממוקמת במשרדי המזמינה בכתובת רח'
ביאליק  7קומה  ,9בחיפה ,לא יאוחר מתאריך  22.1.12עד השעה .12://
סעיף  1121יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
שאלות ובקשות להבהרות (להלן" :השאלות") ,יש להפנות אל הגב' סימה
חממי ,באמצעות דוא"ל  ,Sima_h@yefenof.co.ilבכתב בלבד ,בקובץ
 WORDעד ליום  22.12.13בשעה  .12://חובה לציין בתכתובת הדוא"ל את
שם המציע ,מספר הטלפון ומס' המכרז.

נספח ב' – הודעת הבהרה מס' 1
לכבוד
חברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (להלן" :יפה נוף")
רחוב ביאליק  3קומה 8
חיפה 33112

הנדון :מכרז פומבי מס' 7202/13
מכרז לקבלת הצעות לביצוע עבודות הקמת מנהרת תשתיות ,התקנת צנרת חומ"ס ,התקנת מערכות חשמל ובקרה
במנהרה ,מיגון והעתקות זמניות של צנרת חומ"ס במסגרת פרויקט "חיבורי נמל המפרץ"
אישור קבלת הודעת הבהרה מס' 1

אני הח"מ ,המציע ,מאשר בזה קבלת הודעת הבהרה מס'  ,1מיום 22421221.
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