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הנדון :מכרז 49/2017
חוזה מסגרת – שירותי עבודות איתור ,חישוף ,גישוש ,ומיפוי תשתיות במטרופולין חיפה
מובהר בשנית כי המציעים חייבים לעקוב אחר פרסומים ועדכונים באתר האינטרנט של
חב' יפה נוף www.yefenof.co.il
הודעה לקבלנים מס' 1
יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת  +חתימה) וכן:
 להחזירו אלינו חתום עד  15/3/18שעה  16:00לפקס074-7880176 : לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה בעת הגשת ההצעות. .1חברת יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ ,מתכבדת להעביר מכתב לשאלות הבהרה במכרז
הנדון.
 .2יובהר כי אין ניסוח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו ליפה נוף,
וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
 .3כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז ,והם גוברים על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר.
 .4אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה ,תהיה הפרשנות כאמור
במסמכי המכרז.
 .5יודגש ,האמור להלן בא להוסיף אך לא לגרוע מהאמור במסמכי המכרז ,אלא אם צוין במפורש
אחרת.
 .6שימת לב המציעים כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך  25.3.2018בשעה .12:00
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שאלות ותשובות הבהרה
מספר

המסמך

תשובה

השאלה

המועד האחרון להגשת הצעות ידחה ליום ראשון  25.3.2018בשעה 12:00
1

מפרט מיוחד ,כתב כמויות

בקשה להסרת דרישה שהמציע
יהיה קבלן רשום

2

סעיף  3.2למסמך מפרט
מיוחד

בקשה הסרת המילים "על
חשבון הקבלן" נוכח סעיף
 1.1.030במסמך ד'.

3

סעיף ( 00.02ד) למסמך
מפרט מיוחד ,כתב כמויות
סעיף ( 00.04ב) למסמך
מפרט מיוחד ,כתב כמויות
סעיף  00.06למסמך מפרט
מיוחד ,כתב כמויות
סעיף  00.16למסמך מפרט
מיוחד ,כתב כמויות
סעיף  00.23למסמך מפרט
מיוחד ,כתב כמויות

בקשה להסרת המילים "ועל
חשבונו" לעניין כספי הפיקוח.
תקופת התארגנות לעניין
היתרי חפירה.
בקשה להסרת הדרישה למנהל
עבודה.
בקשה למחיקת סעיף ח'.

8

סעיף  2.1עמ'  28למפרט
טכני מיוחד
סעיף ( 10א) למפרט טכני
מיוחד

דרישה לתוספת תשלום בגין
איתור תשתיות ברצועה.
תשלום עלויות פיקוח בגישוש

10

סעיף  14.2עמ'  34למפרט
טכני מיוחד

11

סעיף  15עמ'  34למפרט טכני
מיוחד

תשלום כנגד חשבוניות
במסגרת קבלת היתרים
ומועדם.
תשלום עבור איסוף מידע
מבעלי תשתיות

4
5
6
7

9

בקשה לתשלום בגין עבודה
בשבת ,מועד ושעות חריגות

הבקשה נדחית.
המציע יקיים את דרישת סעיף 6
למסמכי ההזמנה.
הבקשה מתקבלת.
נוסח הסעיף יישאר על כנו ,אולם
המשפט האחרון (המודגש)
יימחק.
הבקשה נדחית.
ראה סעיף  1.1.040במסמך ד'.
תקופת ההתארגנות לעניין
היתרי חפירה תוארך לחודש
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
מדובר בהחלטת הקבלן להאיץ
עבודות ולכן העבודה בשבת
ומועד אינה מזכה בתשלום נוסף.
הבקשה נדחית.
הבקשה מתקבלת.
התשלום בגין פיקוח יהיה
בהתאם לסעיף  1.1.040שבמסמך
ד'.
הבקשה נדחית.

ככל שמטלה תכלול איסוף מידע
בלבד ללא המשכיות לאיתור
תשתיות ישולם לקבלן סכום של
 .₪ 2,500באם הקבלן יידרש
לאיסוף המידע ואח"כ לאיתור
תשתיות והיתרי חפירה לא
תשולם כל תוספת בגין איסוף
המידע.
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מספר

המסמך

תשובה

השאלה

12

סעיף  17.3עמ'  35למפרט
טכני מיוחד

סתירה עם סעיף 1.1.260
במסמך ד' לעניין תשלום.

התשלום ייעשה לפי הנקוב בכתב
הכמויות בסעיף  1.1.260שבסמך
ד' .המשפט האחרון בעמ' 35
"התשלום יהיה לפי יום עבודה
של צוות צילום" יימחק.

13

סעיף ,1.1.080 ,1.1.070
 1.1.090שבמסמך ד'

בקשה לא לכלול את שרטוט
הממצאים במחיר היחידה.

הבקשה נדחית.

14

סעיפים 1.1.160 – 1.1.130
שבמסמך ד'

בקשה להבהרה הסעיף בנוגע
לסוג העבודה וצורת החישוב.

ככל שיידרש על ידי הקבלן,
יבוצע גישוש פיזי לתשתית
כלשהי ,בהתאם לעומק הבור
הנחפר במפלס התחתון של הבור
יחושב נפח הבור וישולם בהתאם
לסעיף מחיר היחידה הנקוב
בכתב הכמויות.

15

סעיפים 1.1.240 ,1.1.230
שבמסמך ד'

בקשת הבהרה לאילו מקרים
נדרשים הסעיפים לפתיחת
מכסים.

בהתאם לפרויקט הספציפי ייתכן
ויתבקש הקבלן בפתיחת
המכסים.

16

סעיף  1.1.270שבמסמך ד'

הבהרה לעניין המחיר של
הפעלת ביובית.

אין שינוי במחיר סעיף היחידה.
בנוסף ,ראה התייחסות בסעיף
 12לעיל.

17

סעיף 1.1.300 ,1.1.290
שבמסמך ד'

התמורה להפעלת מערכת
שאיבת עפר.

עבור כל בור שעד חמשת הבורות
הראשונים ישולם מחיר היחידה
הנקוב בכתב הכמויות.

18

סעיף  1.1.340שבמסמך ד'

הבהרה למחיר הנקוב בסעיף.

נפלה טעות סופר במחיר היחידה
של הסעיף שבכתב הכמויות.
המחיר יימחק והתשלום יבוצע
כנגד קבלות הקבלן.

19

סעיף הערות עמ' 42
שבמסמך ד'

בקשת מחיקה לתשלום חצאי
ימים.

הבקשה נדחית.

ככל שיהיו יותר מחמישה בורות
תשולם התוספת הנקובה
שבסעיפים  1.1.310ו.1.1.320-
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20

סעיף  6.2.1למסמכי ההזמנה

21

נספח י' -אישור קיום
ביטוחים שבמסמכי ההזמנה

הבקשה מתקבלת.
בקשה להגשת חשבונות
חלקיים כחשבוניות מס במקום יתאפשר למציע להגיש
חשבוניות מס בצירוף מכתב
חשבונות סופיים.
זכייה בחוזה מסגרת אליו
שייכת חשבונית המס לרבות
פירוט חשבונות חלקיים כנגד
חשבוניות המס באופן המוכיח
קשר לחוזה המסגרת והמקיים
את סעיף  6.2למסמכי
ההזמנה.
בקשה לשינוי אחריות
הפוליסה שבסעיף  1לנספח

הבקשה נדחית.
ביטוחי המציע צריכים לתאום
את השירותים שנותן בהתאם
למכרז/הסכם וכפי שהובהר
באישור הביטוח.
לפיכך אין מקום לכלול
הבהרות נוספות.

טלפון רב קווי ,074-7880000 :פקס074-7880001-5 .
רח' ביאליק  ,3קומה  ,8חיפה 33112

