11.1.18

מכרז פומבי מס' 32/2017
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"
הודעת הבהרה מס' 3
.1

בהתאם לסמכויותיה של יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (להלן  -המזמינה או יפה נוף) הקבועות
בסעיף ( 15על תת סעיפיו) להזמנה להציע הצעות של המכרז שבכותרת (להלן  -המכרז) ,מצורף בזאת
למכתב זה מענה לשאלות הבהרה שהוגשו במסגרת המכרז וכן תיקונים ו/או הבהרות למסמכי המכרז
המסומן כ"נספח א".

.2

אין נוסח השאלות המפורט בנספח א' זהה בהכרח לנוסח השאלות שהוגש ולא בהכרח נענתה כל שאלה.

.3

כאמור בסעיף  15.5להזמנה להציע הצעות ,במסגרת המענה לשאלות ההבהרה שומרת המזמינה על זכותה
לענות על כל או על חלק משאלות ההבהרה ולנסח מחדש את שאלות ההבהרה שנשאלו ,הכל לפי שיקול
דעתה הבלעדי.

.4

כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז ,והם
גוברים על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר .כל מציע נדרש לצרף העתק חתום
בתחתית כל עמוד של הודעת הבהרה זו וכן של כל הודעת הבהרה נוספת שתפורסם על ידי יפה נוף ,ככל
שתפורסם.

.5

אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור
במסמכי המכרז.

.6

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה ,או בכתב ,או בכל דרך אחרת ,על ידי מי מטעם יפה נוף או ועדת
המכרזים ,ככל כשניתן ,בכל פורום או צורה שהיא .השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז ,וכן כל
הפירושים וההבהרות להם ,הינם כמפורט בהודעת עדכון זו בלבד ובהודעות העדכון ו/או הודעות ההבהרה
שתפורסמנה ,ככל שתפורסמנה.
בברכה,

יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
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נספח א'
סעיף
כללי

הבהרה
 .1עותק מעודכן של מסמך ד'  -כתבי  -כמויות ומחירים (להלן" :כתב הכמויות המעודכן") ,הכולל בתוכו את השינויים והעדכונים שצוינו

מס'
.1

מסמך
מסמך ד'  -כתבי -
כמויות ומחירים

.2

מסמך ב'  -הסכם נספח  - 1טופס בנספח  - 1נוסח טופס ערבות ההצעה  -במקום המילה "לחייב" שבפסקה השנייה תבוא המילה "לנערב".
ערבות ההצעה
ההתקשרות

.3

מסמך ב'  -הסכם נספח  - 2נוסח בנספח  - 2נוסח טופס ערבות ביצוע  -במקום המילה "לחייב" שבפסקה השנייה תבוא המילה "לנערב".
ערבות
טופס
ההתקשרות
ביצוע
מסמך ב'  -הסכם נספח  - 3נוסח בנספח  - 3נוסח טופס ערבות בדק  -במקום המילה "לחייב" שבפסקה השנייה תבוא המילה "לנערב".
טופס ערבות בדק
ההתקשרות

בקשר אליו במסגרת הודעת הבהרה מס'  2מיום  ,4.1.18מועלה לדף המכרז באתר של יפה נוף ,בד בבד עם הודעת הבהרה זו.
 .2קבלת כתב הכמויות המעודכן ,הן בעותק דיגיטלי על גבי דיסק און קי והן בעותק מודפס ,תתבצע במשרדי יפה נוף ,ברח' ביאליק 3
חיפה ,החל מיום ( 14.1.18בין השעות  9:00ועד לשעה  )13:00ועד ליום ( 25.1.18בין השעות  9:00ועד לשעה .)13:00
 .3קבלת כתב הכמויות המעודכן תיעשה כנגד מסירת כתב הכמויות המקורי (אשר נמסר בעת קבלת מסמכי המכרז) (להלן" :כתב הכמויות
המקורי") .על המציעים הניגשים למשרדיה של יפה נוף לצורך קבלת כתב הכמויות המעודכן למסור בחזרה את הדיסק און קי אשר כולל
את כתב הכמויות המקורי ואת העותק העותק המודפס של כתב הכמויות המקורי אשר נמסרו להם בעת קבלת מסמכי המכרז .כנגד
זאת ,יקבלו המציעים את כתב הכמויות המעודכן ,הן בעותק דיגיטלי על גבי דיסק און קי והן בעותק מודפס.
 .4כתב הכמויות המעודכן הוא שיוגש במסגרת הצעת המציעים ואין להגיש הצעה בצירוף כתב הכמויות המקורי.
 .5כל הצעה שתוגש בצירוף כתב המקורי ולא בצירוף כתב הכמויות המעודכן תיפסל.

.4
.5

מסמך ה'  -תוכניות
רשימת התוכניות הקונסטרוקציה

בתכניות קונסטרוקציה (משרד "ירון  -שמעוני  -שחם") בקטע משה דיין ,תכניות מס':
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ומערכת
התוכניות

בקשר למנהרה
משה דיין

א .תוכנית מס'  YSS-1622-ST-T4-3400חתך לאורך  -המצוינת בעמ'  12למסמך ה'  -רשימת התוכניות ומערכת התוכניות.
ב .תוכנית מס'  YSS-1622-ST-T4-3401תנוחה (עמ'  7למסמך ה'  -המצוינת בעמ'  12למסמך ה'  -רשימת התוכניות ומערכת
התוכניות.
ג .תוכנית מס'  YSS-1622-ST-T4-3407תנוחה וחתכים במבנה שו"ב מתוכנן  -המצוינת בעמ'  12למסמך ה'  -רשימת התוכניות
ומערכת התוכניות.
ד .תוכנית מס'  YSS-1622-ST-T4-3408חיבור לתחנת הגפה  -המצוינת בעמ'  12למסמך ה'  -רשימת התוכניות ומערכת התוכניות.
ה .תוכנית מס'  YSS-1622-ST-T4-3410חתכים טיפוסיים ,חתך  - B-Bהמצוינת בעמ'  12למסמך ה'  -רשימת התוכניות ומערכת
התוכניות.
ו .תוכנית מס'  YSS-1622-ST-T4-3420סידור מדרכים ומדפים  -המצוינת בעמ'  12למסמך ה'  -רשימת התוכניות ומערכת התוכניות.
ביחס לתוכניות שצוינו לעיל ,האלמנטים המפורטים להלן לא יהיו אלמנטים לביצוע והינם מוצגים בתוכניות כרקע לצורך תיאום התכנון
בלבד:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

"אלמנט סלרי ;"3.2X1.2m
"קורה רוחבית למסגרת ביסוס הגשר";
"קורות טרומיות אורכיות";
"קורות טרומיות מבטון דרוך";
"קורת פלדה בגובה משתנה";
" 7כלונסאות ביסוס קוטר  70בשדה עבור קירות סוגרים נציב חלול";

ז" .מבנה שו"ב מתוכנן";
ח" .תעלות ניקוז מתוכננות".
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.6

מסמך ה' – תוכניות
רשימת התוכניות החומ"ס
ומערכת
התוכניות

צנרת חרף האמור בסעיף  13להודעת הבהרה מס'  2יובהר ,כי שיטת התחברות לקווי חומ"ס קיימים תבוצע ותתומחר בעזרת אביזר/מחבר
 PLIDCO WELD + ENDולא בעזרת אביזר/מחבר " "PLIDCO SLEEVE+SPLITכפי המופיע בתכניות למכרז מס':
617051 – THL – ESM – DGA – 2X91
617051 – THL – ESM – DGA – 2X93
617051 – THL – ESM – DGA – 2X94
כל פירוט שיטת ההתחברות במפרט מיוחד  37ובכתב הכמויות תכלול את אביזר/מחבר  PLIDCO WELD + ENDוסט "התכניות לביצוע"
יעודכן בהתאם.
הבהרה זו מבטלת את ההבהרה אשר ניתנה במסגרת סעיף  13להודעת הבהרה מס' .2

.7

כללי

.8

עמ'  7להזמנה סעיף 2.4
להציע הצעות

כללי

מובהר היטב ,כי מציעים המבקשים לבצע בדיקות/קידוחי ניסיון ו/או כל עבודה אחרת במרחב הפרויקט במסגרת הכנת הצעתם  ,נדרשים
לקבל את כל האישורים הנדרשים על פי כל דין ,לרבות היתרי ו/או אישורי חפירה ,אישורים מכלל הרשויות כמתחייב על פי הדין ואת
הסכמתה ו/או אישורה של יפה נוף טרם ביצוע כל עבודה.
הסכם ההתקשרות עם קבלני המשנה למתן שירותי האחזקה השוטפים למערכות
לפני סעיף  2.4להזמנה להציע הצעות יתווסף סעיף חדש .סעיף זה יהיה סעיף מס'  2.4ואילו סעיף מס'  2.4הקיים יהפוך להיות סעיף מס' .2.5
וזה לשונו של סעיף  2.4החדש:
המציע הזוכה יהיה אחראי לכך שכל קבלני המשנה שיתקשרו עימו לצורך מתן שירותי האחזקה השוטפים למערכות הבאות:
מערכת גלאי גז ,מערכת בקרת כניסה ,מערכת אולטרה סונית להגנה מפני מכרסמים ,מערכת בקרים שונים ,מערכת טמ"ס -
מצלמות ווידיאו ,מערכת גילוי הצפה ,מערכת גילוי אש משולבת כריזה וגילוי חום ,מערכת תאורת חירום ,מערכת בקרת
שוהים ,מערכת אינטרקום ,מערכת גדר אלקטרונית ומערכת אל פסק וגנרטור חירום (להלן" :המערכות")  -יחתמו תוך 60
יום מיום קבלת הודעת זכייה (כאמור בסעיף  23להזמנה להציע הצעות) ו/או בכל מועד אחר שתיקבע לכך יפה נוף ,על הסכם
עמוד  4מתוך 6

התקשרות מול יפה נוף ,המצורף למסמכי המכרז כ"מסמך ז" ,במסגרתו יתחייבו כל קבלני המשנה הללו כלפי יפה נוף ו/או
מי מטעמה לבצע את שירותי האחזקה השוטפים של המערכות הנ"ל בתנאים ,בעלויות ובמשך התקופות המפורטים
ב"מסמך ז" הנ"ל.
במקרה בו לא יחתום מי מקבלני המשנה על הסכם ההתקשרות הנ"ל בתוך התקופה האמורה ,תבוטל זכיית המציע הזוכה.
.9

עמ'  8להזמנה סעיף 3.1.12
להציע הצעות

.10

עמ'  19להזמנה סעיף 9.8
להציע הצעות

לפני סעיף  3.1.12להזמנה להציע הצעות יתווסף סעיף חדש .סעיף זה יהיה סעיף מס'  3.1.12ואילו סעיף מס'  3.1.12הקיים יהפוך להיות
סעיף מס' ( 3.1.13ושאר הסעיפים שיבואו אחריו ישתנו בהתאם) .וזה לשונו של סעיף  3.1.12החדש:
מסמך ז'  -הסכם ההתקשרות עם קבלני המשנה למתן שירותי האחזקה השוטפים למערכות
לאחר סעיף  9.7יבוא סעיף חדש .סעיף זה יהיה סעיף מס'  9.8וזה לשונו:
המציע יהיה אחראי לכך שכל קבלני המשנה שיתקשרו עימו לצורך מתן שירותי האחזקה השוטפים למערכות הבאות:
מערכת גלאי גז ,מערכת בקרת כניסה ,מערכת אולטרה סונית להגנה מפני מכרסמים ,מערכת בקרים שונים ,מערכת טמ"ס -
מצלמות ווידיאו ,מערכת גילוי הצפה ,מערכת גילוי אש משולבת כריזה וגילוי חום ,מערכת תאורת חירום ,מערכת בקרת
שוהים ,מערכת אינטרקום ,מערכת גדר אלקטרונית ומערכת אל פסק וגנרטור חירום (להלן" :המערכות")  -יחתמו תוך 60
יום מיום קבלת הודעת זכייה (כאמור בסעיף  23להזמנה להציע הצעות) ו/או בכל מועד אחר שתיקבע לכך יפה נוף ,על הסכם
התקשרות מול יפה נוף ,המצורף למסמכי המכרז כ"מסמך ז" ,במסגרתו יתחייבו כל קבלני המשנה הללו כלפי יפה נוף ו/או
מי מטעמה לבצע את שירותי האחזקה השוטפים של המערכות הנ"ל בתנאים ,בעלויות ובמשך התקופות המפורטים
ב"מסמך ז" הנ"ל.
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במקרה בו לא יחתום מי מקבלני המשנה על הסכם ההתקשרות הנ"ל בתוך התקופה האמורה ,תבוטל זכיית המציע הזוכה.
.11

עמ'  22להזמנה סעיף 12.1.19
להציע הצעות

לאחר סעיף  12.1.18יבוא סעיף חדש .סעיף זה יהיה סעיף מס'  12.1.19וזה לשונו:
מסמך ז'  -הסכם ההתקשרות עם קבלני המשנה למתן שירותי האחזקה השוטפים למערכות

.12

עמ' 59

מסמך ז'

למסמכי המכרז יתווסף מסמך ז'  -הסכם ההתקשרות עם קבלני המשנה למתן שירותי האחזקה השוטפים למערכות.
מסמך ז' מועלה לדף המכרז באתר של יפה נוף ,בד בבד עם הודעת הבהרה זו.
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