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

הודעת הבהרה מס' 3
.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

הזמנה להציע
הצעות

21.1.5

השאלה

התשובה

כמצוין בסעיף  ,21.1.5נוסח הערבות הבנקאית מצורף כנספח  1להסכם המסגרת (בעמ' 44
בפסקה שמתחת לסעיף  21.1.5צוין:
"הערבות תהיה בנוסח המצורף כנספח  1להסכם המסגרת).
להסכם המסגרת או בכל נוסח אחר שתקבע
המזמינה בהתאם להוראות המכרז".
נא הבהרתכם היכן מצוי הנספח בו מצוי נוסח
הערבות הבנקאית.

.2

הזמנה להציע
הצעות

נבקש את הבהרתכם ביחס למועד סיום תוקף נוסח הסעיפים יתוקן כלהלן:
ההצעות ולמועד סיום תוקף הערבות הבנקאית סעיף  21.1.2להזמנה להציע הצעות יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
המצוינים בסעיפים אלה.
"הערבות תהיה בתוקף למשך עד ליום  28.2.2019וניתנת להארכה לפי דרישת המזמינה
 21.1.2ו23.1-
למשך תקופה של  180ימים נוספים".
סעיף  .23.1להזמנה להציע הצעות יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
"הצעות המציעים תעמודנה בתוקף עד ליום ."28.2.2019

.3
הזמנה להציע
הצעות

 8.3ו11-

 .1מהם המסמכים שיש לצרף ביחס לכל  .1ר' האמור בסעיפים  9.2ו 11.6-להזמנה להציע הצעות (על תת סעיפיהם).
מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים אלה ולמען הסר ספק מובהר ,כי על כל מציע לצרף ביחס לכל
פרויקט המוצג מטעם המציע במסגרת
פרויקט המוצג בהצעתו (הן לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף והן לצורך ניקוד האיכות) -
הצעתו?
העתק מצו תחילת העבודות שניתן בקשר לעבודות שבוצעו על ידי המציע בפרויקט
 .2האם ניתן להסתפק ברשימת ממליצים
והעתק מתעודת הגמר או העתק מהחשבון הסופי או מתעודת המסירה אשר כוללים אישור
ביחס לפרויקטים המוצגים על ידי המציע,

וזאת על
הפרויקטים?
.4

.5

ההזמנה להציע
הצעות

8.8

ההזמנה להציע
הצעות

14

מנת

לאשר

את

מטעם מזמין העבודות כי ביצוע העבודות בפרויקט הושלם.
ביצוע
 .2לא.

נא הבהרתכם ביחס לתנאי הסף שעניינו היעדר ר' האמור בסעיף  8.8להזמנה להציע הצעות.
הערת עסק חי בדוחות הכספיים של המציע.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה מובהר ,כי בהתאם לאמור בסעיף ,על המציע לצרף אישור מטעם
רואה החשבון של המציע ,לפיו בדו"חות הכספיים של המציע לשנים  2015 ,2014 ,2013ו2016-
לא נכללה הערת עסק חי בהתאם לכללים החשבונאיים.
נא הבהרתכם ביחס לתמורה שתשולם ר' האמור בסעיף  14להזמנה להציע הצעות (על תת סעיפיו) ובסעיף  55להסכם ההתקשרות.
למציע/ים הזוכה/ים כנגד ביצוע השירותים.

