פניה לקבלת הצעות מחיר
עבור תכנון ,ביצוע ,אספקה ,התקנה ותחזוקה של רציפי המטרונית במטרופולין חיפה

.1

חברת יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ (להלן" :יפה נוף") מתכבדת בזאת להזמינכם
להציע הצעות עבור תכנון ,ביצוע ,אספקה ,התקנה ותחזוקה של רציפי המטרונית
במטרופולין חיפה.

.2

וועדת המרכזים של חברת יפה נוף החליט להתקשר בחוזה ללא עריכת מכרז (לאחר ביטול
מכרז קודם) ובדרך של ניהול מו"מ עם מציעים מתאימים.

.3

בהתאם לכך ,מועברת אליכם פניה זו לקבלת הצעות .במידה והנכם מעוניינים להשתתף
בפניה ,הנכם מתבקשים בזאת להגיש הצעה כספית בהתאם למסמכי ההצעה (אשר יימסרו
כאמור מטה) .את הצעתכם ,חתומה ע"י המוסמכים לחתום בשם המציע ,יש להכניס
למעטפה סגורה היטב ולהגיש ,לא יאוחר  15/02/2018עד לשעה  ,12:00במסירה אישית
במשרדי יפה נוף ,רח' ביאליק  3קומה  9לגב' סימה חממי.

.4

ההתקשרות על בסיס פניה זו ,אם תבוצע ,תהיה על פי תנאי נוסח החוזה אשר צורף
למסמכי המכרז שבוטל ,לרבות כל מסמכי ההבהרות שפורסמו ,וכל שאר תנאי החוזה
והמכרז ,למעט תנאי ההשתתפות במכרז ונושא מחיר המטרה ,יחולו על הפניה ועל
ההתקשרות לפיה ,זאת בשינויים הנובעים מהחלטות ועדת המכרזים ומפניה זו.

.5

יודגש כי אין בפניה זו משום התחייבות כלשהי של יפה נוף לקבל את הצעתכם ,או כל הצעה
ו/או לנהל מו"מ ,או לפעול בדרך כלשהי אחרת ,והיא אינה מהווה משום מכרז או מעין מכרז.

.6

בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז השונים ,לרבות נספחיו ,ולרבות חוזה ההתקשרות,
או בין הוראות מסמכי פניה זו ,תגבר ההוראה המטיבה עם יפה נוף לפי פירושה הבלעדי של
יפה נוף

.7

יפה נוף איננה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ,ונתונות לה כל הסמכויות לפי דין .כן ,שומרת
היא לעצמה את הזכות לבטל פניה זו בכל עת ,וכן להפעיל את יתר סמכויותיה על פי דין.

.8

בנוסף ,ליפה נוף זכות לנהל משא ומתן עם המתמודדים ו/או לנהל כל הליך תחרותי נוסף
בטרם הכרזה על זוכה מכוח פניה זו.

.9

כדי לקבל את מסמכי המכרז על כלל נספחיו ,לרבות המפרטים הטכניים וחוזה ההתקשרות,
ניתן לפנות לחברת יפה נוף ,לגב' סימה חממי בטל' 074-7880131 :ו/או לסור למשרדה
לשם קבלתם ברח' ביאליק  3קומה  9בימים א'-ה'.

בברכה,
אבישי כהן
מנכ"ל חברת יפה נוף
תחבורה ,תשתיות ובניה בע"מ

