28.1.18

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' 6
.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 ו/או התיקונים האמורים בהודעת הבהרה זו ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז,
והם גוברים על האמור במס מכי המכרז ו/או בהודעות הבהרה מוקדמ ו ת יותר להודעת
הבהרה זו  .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.

.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
הבה רה זו בלבד ובהודעות ההבהרה שפורסמו על ידי יפה נוף ו/או שתפורסמנה בעתיד על
ידי יפה נוף  ,ככל שתפורסמנה.

בברכה,
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ

נספח א'  -תיקונים ו/או הבהרות למסמכי המכרז
מס'

מסמך

סעיף

השאלה

ההבהרה

.1

מסמך ג' - 1-מפרט פרק 08.48
ואופני
מיוחד
מדידה ותשלום
מיוחדים  -חלק :2
מפרט מיוחד - 08
עבודות חשמל

.2

נספח ב'  -דוחות נספח ב'  - 3לוגים קידוחי קרקע
מיקום קידוחי
שונים
בנספח ב'  4שבחוברת  5למסמכי המכרז מצורפים לוגים של קידוחי הקרקע ( 24לוגים המופיעים ברשימה הכוללת את הקואורדינטות של
קרקע
וקואורדינטות הקידוחים).
נספח ב'  – 4לוגים של קידוחים מס'  22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,16הוחסרו מהחוברת ומצורפים להודעת הבהרה זו .לוגים וקידוחים מס'  8ו 9-לא בוצעו ולכן אינם
לוגים
של קיימים.
מיקום
בנוסף לכך ,לצורך עזר לקבלן ,מצורפים שמונה ( ) 8לוגים של חתך קרקע אשר בוצעו במסגרת קידוחים גיאו הידרולוגיים לטובת התכנון ואשר
הקידוחים
יכולים לשמש כמידע נוסף ועזר לקבלן.

מובהר בזאת ,כי ביצוע מתקן הגנה קתודית המתוכנן בסמוך ליציאת צנרת החומ"ס ממתחם ( 8Aסמוך לכניסה למסוף הכימיקלים) ,יחל מיד עם
קבלת צו התחלת עבודה והקבלן יידרש לבצע את אישור אביזרי המתקן מול בז"ן ,את הזמנתם ואת ביצוע המתקן עצמו ,לרבות חיבור ההגנה
לצנרת החומ"ס הזמנית ,וכל זאת בפרק זמן שאינו עולה על שישה חודשים ( 6חודשים) ממועד מתן צו תחילת העבודות.
מובהר בזאת ,כי במהלך ביצוע בניית המנהרה מתקן זה ישמש כהגנה קתודית לצנרת החומ"ס הזמנית ולאחר סיום בניית המנהרה והפעלתה,
ישמש המתקן כהגנה על הצנרת החומ"ס הקבועה היוצאת מהמנהרה.

