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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' 7
.1

בהתאם לסמכויותיה של יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (להלן  -המזמינה או יפה
נוף ) הקבועות בסעיפים  5.1ו  21.8 -להזמנה להציע הצעות של המכרז שבכותרת (להלן -
המכרז ) ,מצורף להודעת הבהרה זו נספח שינויים למסמכי המכרז המסומן כ" נספח א ".

.2

תשומת לב המציעים מופנית לכך שהודעת הבהרה זו כוללת ,בין היתר ,שינוי במועד
האחרון להגשת ההצעות .

.3

כל השינויים האמורים בהודעת הבהרה זו ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז ,והם גוברים על
האמור במסמכי 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 ,ככ ל 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 ה יחידים
מהאמור במסמכי המכרז ,וכן כל הפירושים וההבהרות להם ,הינם כמפורט בהודעת
הבהרה 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'  -שינויים למסמכי המכרז
מס'

מסמך

סעיף

.1

השאלה
.1

ההבהרה

חרף האמור בהוראות המכרז ,לרבות בהודעות ההבהרה הקודמות שפורסמו בו ,המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הוא:
 11.2.18עד השעה .12:00

הזמנה
הצעות

להציע סעיף  5וסעיף .2
11.1

.3
.2

הזמנה
הצעות

להציע

סעיף 7.8.3

.3

בהתאם ,סעיף  11.1להזמנה להציע הצעות של המכרז יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים ,הממוקמת במשרדי המזמינה בכתובת רח' ביאליק  3קומה  ,9בחיפה ,לא יאוחר
מתאריך  11.2.18עד השעה .12:00
מובהר בזאת ,כי אין שינוי ביחס למועד תוקף הערבות .מועד תוקף הערבות הוא כפי שפורסם בהודעת הבהרה מס' .5

סעיף  7.8.3להזמנה להציע הצעות יימחק.
למעט האמור לעיל אין כל שינוי בתנאי הסף של המכרז.
לאחר סעיף  9.8להזמנה להציע הצעות (אשר התווסף כאמור בהודעת הבהרה מס'  )3יתווסף סעיף חדש שימוספר כסעיף  9.9ולשונו יהיה
כדלקמן:

הזמנה
הצעות

להציע

סעיף 9.9

תוך  7ימים ממועד מתן הודעת הזכייה למציע הזוכה ,יודיע המציע הזוכה למזמינה האם בכוונתו או בכוונת קבלן המשנה מטעם
המציע הזוכה בתחום האיטום (להלן" :קבלן האיטום") לאחסן במחסניו את החומרים הנדרשים לצורך ביצוע עבודות האיטום או אם
לאו .ככל שהודיע המציע הזוכה כי החומרים הנדרשים לצורך ביצוע עבודות האיטום יאוחסנו אצלו או אצל קבלן האיטום ,ימציא
המציע הזוכה בתוך  60יום ממועד כניסת הסכם ההתקשרות לתוקף רישיון לעבודה עם חומרים רעילים מהמשרד להגנת הסביבה על
שמו או על שם קבלן האיטום ,לפי העניין (להלן" :הרישיון").
מובהר ומודגש ,כי עמידה בתנאי האמור בסעיף זה מהווה תנאי לתוקפו של הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה .ככל שהמציע הזוכה
לא יעמוד בתנאי זה לשביעות רצונה המלא של המזמינה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,תהא המזמינה רשאית להורות על
ביטול הסכם ההתקשרות או להורות למציע הזוכה להחליף את קבלן האיטום לקבלן שיציג רישיון כאמור ,וזאת מכח סמכותה כקבוע
בסעיף  9.7להזמנה להציע הצעות.
מובהר ,כי בכל מקרה ,לא תקום למציע הזוכה כל טענה ,תביעה או דרישה נגד המזמינה ,בנוגע להפעלת שיקול דעתה כאמור לעיל.

