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מכרז פומבי מס' 41/2018
מכרז לקבלת הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת לצורך ביצוע עבודות בניה והנדסה אזרחית

הודעת הבהרה מס' 1
.1

בהתאם לסמכויותיה של יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (להלן  -המזמינה או יפה נוף )
הקבועות בסעיף  24להזמנה להציע הצעות של המכרז שבכותרת (להלן  -המכרז ) ,מצורף להודעת
הבהרה זו נספח שינויים למסמכי המכרז המסומן כ" נספח א ".

.2

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 ,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 כ ל 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

השינוי
לאחר סעיף  13.10להזמנה להציע הצעות יתווסף סעיף חדש ,שיכונה סעיף  13.11ושלשונו יהיה כדלקמן:

הזמנה להציע
הצעות

.2

הסכם
ההתקשרות

13.11

"מובהר ,כי ביחס לחלק מהעבודות שתבוצענה על ידי מי מהמציעים הזוכים בהתקשרות מושא מכרז זה ,יידרשו המציעים
הזוכים להציג אישור ממשטרת ישראל ,הניתן לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א2001-
ו/או התקנות שהותקנו לפיו ,ביחס לכל אחד מעובדי המציע הזוכה ו/או מנהליו ו/או קבלני המשנה מטעמו ו/או כל מי מטעם
המציע הזוכה שיבצע חלק כלשהו מהמשימות המוטלות עליו ,וזאת כתנאי לקבלת הפניות הפרטניות מהמזמינה לביצוע
העבודות .האישורים מטעם משטרת ישראל ,כאמור בסעיף זה ,יוגשו למזמינה בהתאם לדרישות החוק ,במועד שייקבע על ידי
המזמינה ,והם יהיו תקפים לאורך כל תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה ,וזאת לרבות כל הארכה של תקופת ההתקשרות
ולרבות במהלך תקופת הבדק .הדרישה להצגת האישורים כאמור בסעיף זה תינתן על ידי המזמינה בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט והמציעים הזוכים מוותרים בזאת על כל טענה כלפי המזמינה ,כספית ו/או אחרת ,ביחס לכך".

לאחר סעיף 5ב(י"א) להסכם ההתקשרות יתווסף סעיף חדש ,שיכונה סעיף 5ב(י"ב) ושלשונו יהיה כדלקמן:
" מובהר ,כי ביחס לחלק מהעבודות שתבוצענה על ידי הקבלן ,יידרש הקבלן להציג אישור ממשטרת ישראל ,הניתן לפי החוק
למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א 2001-ו/או התקנות שהותקנו לפיו ,ביחס לכל אחד מעובדי הקבלן
ו/או מנהליו ו/או קבלני המשנה מטעמו ו/או כל מי מטעם הקבלן שיבצע חלק כלשהו מהמשימות המוטלות עליו ,וזאת כתנאי
לקבלת הפניות הפרטניות מהמזמינה לביצוע העבודות .האישורים מטעם משטרת ישראל ,כאמור בסעיף זה ,יוגשו למזמינה
סעיף 5ב(י"ב)
בהתאם לדרישות החוק ,במועד שייקבע על ידי המזמינה ,והם יהיו תקפים לאורך כל תקופת ההתקשרות עם הקבלן ,וזאת
לרבות כל הארכה של תקופת ההתקשרות ולרבות במהלך תקופת הבדק.הדרישה להצגת האישורים כאמור בסעיף זה תינתן על
ידי המזמינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט והקבלן מוותר בזאת על כל טענה כלפי המזמינה ,כספית ו/או אחרת,
ביחס לכך".

