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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' 5
.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 ו ת הבהרה שהוגש ו ב מכרז וכןתיקונים ו/או הבהרות למסמכי המכרז המסומן כ" נספח א ".

.2

אין נוסח השאל ות המפורט ו ת בנ ספח א' זהה בהכרח לנוסח בו השתמש ו המציע ים שפנ ו
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
הב הרה 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 פורום 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'

מסמך

.1

ההזמנה
הצעות

.2

ההזמנה

סעיף

תשובה

שאלה

להציע סעיף  7.6.5.3נבקשכם למחוק את הדרישה הקבועה הבקשה מתקבלת .סעיף  7.6.5.3יימחק.
בסעיף  7.6.5.3להזמנה להציע הצעות,
לפיה על ממונה הבטיחות בעבודה
להיות רשום במאגר יועצי הבטיחות
בעבודה של חברת נתיבי ישראל בע"מ
שכן מבירור שנערך עם חברת נתיבי
ישראל בע"מ עולה ,כי מאגר זה נסגר.

הצעות

להציע נספח 3

נבקשכם

לפרסם

את

רשימת הבקשה מתקבלת .סעיף (9ב) לנספח  3יימחק.

המתכננים המאושרת על ידי יפה נוף ,מובהר ,כי אין בכך כדי לגרוע מהוראת סעיף  7.6.7להזמנה להציע הצעות ועל מתכנן תנועה לתכנון ,אישור
כפי הוראת סעיף (9ב) לנספח  3הסדרי תנועה זמניים וביצוע פיקוח שוטף לעמוד בכל התנאים הקבועים בסעיף  7.6.7להזמנה להציע
למסמכי המכרז או לחלופין להסיר הצעות.
את הדרישה ,לפיה על מתכנן תנועה
לתכנון ,אישור הסדרי תנועה זמניים
וביצוע פיקוח שוטף להימנות על
רשימת המתכננים המאושרים על ידי
יפה נוף.

