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מכרז פומבי מס' 41/2017
מכרז לקבלת הצעות לביצוע עבודות גישור ,סלילת כבישים ,תוואי מסילתי ,מעבר תחתי לרכב ,
קירות תומכים ,ניקוז ,ביוב ,מים ,חשמל ,תאורה ,פיתוח פארק הקישון ,גינון ,השקיה ,תנועה ,
שילוט ,תמרור ,שימור מבנים והסדרי תנועה זמניים במסגרת ביצוע מכרז דרומי ( ) DP02
במסגרת פרויקט "חיבורי נמל המפרץ "

הודעת הבהרה מס' 4
.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 להודעת הבהרה זו נספח מענה לשאל ת הבהרה שהוגש ה ב מכרז וכןתיקונים ו/או הבהרות למסמכי המכרז המסומן כ" נספח א ".

.2

אין נוסח השאל ה המפורט ת בנ ספח א' זהה בהכרח לנוסח בו השתמש המציע שפנה ליפה
נוף.

.3

כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים האמורים בהודעת הבהרה זו ייחשבו כחלק ממסמכי
המכרז ,והם גוברים על האמור במסמכי המכרז ו/או בהודעות הבהרה מוקדמ ו ת 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.

.4

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

.5

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה ,או בכתב ,או בכל דרך אחרת ,על ידי מי מטעם
יפה נוף או ועדת המכרזים ,ככל שניתן ,בכל פור ום או צורה שהיא .השינויים היחידים
מהאמור במסמכי המכרז ,וכן כל הפירושים וההבהרות להם ,הינם כמפורט בהודעת
הבהרה זו בלבד ובהודעות ההבהרה שתפורסמנה על ידי יפה נוף  ,ככל שתפורסמנה.

בברכה,
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ

נספח א'  -מענה המזמינה לשאלת הבהרה
מס'
.1

מסמך
ההזמנה
הצעות
הסכם
ההתקשרות

סעיף

להציע סעיף 18.1.2
נספח 1

שאלה

תשובה

נבקשכם לשנות את ההוראה בדבר הבקשה מתקבלת ולהלן התיקונים בנוסח סעיף  18.1.2ובנוסח נספח  1להסכם ההתקשרות:
תוקף ערבות ההצעה שבסעיף 18.1.2
 .1סעיף  18.1.2להזמנה להציע הצעות יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
להזמנה להציע הצעות ואת נוסח
ערבות ההצעה המצורף כנספח 1
הערבות תהיה בתוקף עד ליום  ,31.7.18וניתנת להארכה לפי דרישת המזמינה עד ליום
שבמקום
להסכם ההתקשרות כך
.31.1.19
מניין הימים לסיום תוקף ערבות
ההצעה מהמועד האחרון להגשת
 .2בנספח  1להסכם ההתקשרות  -המילים "ערבות זאת תישאר בתוקפה עד ליום ______ ועד בכלל"
ההצעות במכרז ייקבע המועד המדויק
תימחקנה ובמקומן תבואנה המילים הבאות:
לסיום תוקפה של ערבות ההצעה.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  31.7.18ועד בכלל.
 .3בנוסח נספח  1להסכם ההתקשרות  -מפאת טעות סופר ,המשפט ובו המילים "דרישה על פי ערבות
זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו ":מופיע פעמיים .מובהר ,כי הכוונה היא שיש לכלול את
המשפט הנ"ל פעם אחת בלבד.

