22.1.18

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' 5
.1

בהתאם לסמכויותיה של יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (להלן  -המזמינה או יפה
נוף ) הקבועות בסעיף  21.8להזמנה להציע הצעות של המכרז שבכותרת (להלן  -המכרז ),
מצורף להודעת הבהרה זו נספח תיקונים ו/או הבהרות למסמכי המכרז המסומן כ" נספח
א ".

.2

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
ה בהרה נוספת שתפורסם על ידי יפה נוף ,ככל שתפורסם.

.3

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

.4

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 פורום או צורה שהיא .השינויים היחידים
מהאמור במסמכי המכרז ,וכן כל הפירושים וההבהרות להם ,הינם כמפורט בהודעת
הבהרה זו בלבד ובהודעות ההבהרה ש תפורסמנה על ידי יפה נוף  ,ככל שתפורסמנה.

בברכה,
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ

נספח א'  -הבהרות
מס'
.1

מסמך
ההזמנה
הצעות
הסכם
ההתקשרות

סעיף

להציע סעיף 18.1.2
נספח 1

הבהרה
להלן תיקונים בנוסח סעיף  18.1.2ובנוסח נספח  1להסכם ההתקשרות:
 .1סעיף  18.1.2להזמנה להציע הצעות יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
הערבות תהיה בתוקף עד ליום  ,5.8.18וניתנת להארכה לפי דרישת המזמינה עד ליום .5.2.19
 .2בנספח  1להסכם ההתקשרות  -המילים "ערבות זאת תישאר בתוקפה עד ליום ______ ועד בכלל" תימחקנה ובמקומן תבואנה המילים
הבאות:
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  5.8.18ועד 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.

