13.11.18

מכרז פומבי מס' 08/2018
מכרז לקבלת הצעות לביצוע עבודות גישור  ,סלילת כבישים  ,תוואי מסילתי  ,קירות תומכים  ,ניקוז  ,ביוב ,
מים  ,חשמל  ,תאורה  ,פיתוח  ,גינון  ,השקיה  ,תנועה  ,שילוט  ,תמרור  ,מבנה שו "ב והסדרי תנועה זמניים
במסגרת ביצוע מכרז צפוני (  ) DP03בפרויקט " חיבורי נמל המפרץ "

הודעת הבהרה מס' 4
מענה לשאלות הבהרה ודחיית המועד האחרון להגשת ההצעות
יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת  +חתימה) וכן:
להחזירו חתום עד  14/11/18שעה  15:00בדוא"ל
לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה בעת הגשת ההצעות.
.1

בהתאם לסמכותה של יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (להלן  -יפה נוף) הקבועה בסעיף  5.1להזמנה
להציע הצעות של המכרז שבכותרת (להלן – המכרז ו-ההזמנה ,בהתאמה) ,מודיעה יפה נוף על דחיית המועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז .חרף האמור בהוראות המכרז ,לרבות בהודעות ההבהרה הקודמות שפורסמו
במסגרתו ,המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הינו 27.11.18 :עד השעה . 12:00

.2

כמו כן ובהתאם לסמכויותיה של יפה נוף הקבועות בסעיף  16להזמנה ,מצורף להודעה זו נספח ובו מענה
לשאלות ההבהרה המסומן כ"נספח א".

.3

אין נוסח השאלות המפורט בנספח א' זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלה אשר פנו ליפה נוף וכי לא בהכרח
נענתה כל שאלה.

.4

כאמור בסעיף  16.5להזמנה להציע הצעות ,במסגרת המענה לשאלות ההבהרה שומרת יפה נוף על זכותה לענות
על כל או על חלק משאלות ההבהרה ולנסח מחדש את שאלות ההבהרה שנשאלו ,הכל לפי שיקול דעתה
הבלעדי.

.5

כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז ,והם גוברים
על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר.

.6

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.

.7

אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי
המכרז.

.8

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה ,או בכתב ,או בכל דרך אחרת ,על ידי מי מטעם יפה נוף או ועדת
המכרזים ,ככל כשניתן ,בכל פורום או צורה שהיא .השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז ,וכן כל
הפירושים וההבהרות להם ,הינם כמפורט בהודעת עדכון זו בלבד ובהודעות העדכון ו/או הודעות ההבהרה
שתפורסמנה ,ככל שתפורסמנה.
בברכה,
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ

נספח א'  -מענה לשאלות הבהרה
מס'

מסמך

סעיף

שאלה

.1

ההזמנה להציע
הצעות

סעיף 1.2

נבקשכם למחוק את המילים "כוללת ובלעדית" שבשורה הראשונה
ולציין במקומן את המילים "על פי דין".

הבקשה נדחית.

.2

ההזמנה להציע
הצעות

סעיף 5

נבקשכם להורות על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

ר' האמור במבוא להודעת הבהרה זו.

ההזמנה להציע
הצעות

סעיף 7.3

מובהר ,כי על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים
הנכם מתבקשים להבהיר ,כי המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
המפורטים בסעיפים  13.1.1-13.1.16להזמנה להציע
במכרז הם אך ורק המסמכים המפורטים בסעיפים 13.1.1-13.1.6
הצעות ואת כל המסמכים המפורטים בסעיף 7.3.1
להזמנה להציע הצעות.
להזמנה.

ההזמנה להציע
הצעות

סעיף 9.5

נבקשכם לשנות את תנאי הסף הקבוע בסעיף זה כך ששטח הגישור
המצטבר הנדרש להציג יהיה  3,000מ"ר לפחות או כי ניתן יהיה לעמוד הבקשה נדחית.
בתנאי סף זה באמצעות תאגיד קשור.

.3

.4

תשובה

.5

סעיפים  9.11ו -נבקשכם להבהיר ,כי ניתן לקבל אישור מטעם עורך הדין של המציע
ההזמנה להציע
 10.10ונספח המאשר את קיומם של סעיפים  1-2לנספח  10ואישור מטעם רו"ח הבקשה מתקבלת.
הצעות
המבקר של המציע המאשר את קיומם של יתר סעיפיו של נספח .10
10

.6

כן .מובהר ,כי הכוונה במילים "סעיפים ג' ו-ד'"
סעיפים  9.11ו-
נבקשכם להבהיר ,כי הכוונה במילים "סעיפים ג' ו-ד'" המופיעות בהערה
ההזמנה להציע
המופיעות בהערה שסומנה (**) היא לסעיפים 6-7
 10.10ונספח
שסומנה (**) היא לסעיפים  6-7בנספח ?10
הצעות
בנספח .10
10

.7

ההזמנה להציע סעיפים 10.2-
10.4
הצעות

נבקשכם לפרסם את טפסי המכרז בקובץ  wordאו בקובץ .Excel

הבקשה נדחית.

הבקשה נדחית.

.8
הסכם
ההתקשרות

ביחס להגדרת המונח "אתר" הקיימת בסעיף (5א)( )9להסכם
סעיף (5א)( )9ההתקשרות ,נבקשכם להבהיר ,כי כל האמור בהגדרה הינו בגבולות ר' האמור בסעיף (5א)( )9להסכם ובסעיף 00.03
למוקדמות במסמך ג' - 1-מוקדמות ,מפרט מיוחד
המגרש על פי תשריט שיצורף כנספח להסכם ההתקשרות.
ואופני מדידה ותשלום מיוחדים.
הנכם מתבקשים להבהיר כדלקמן:

.9

הסכם
ההתקשרות

 .1סמכויות המפקח ו/או המנהל ו/או כל נציג אחר מטעם יפה נוף לא
סעיפים (5ד) ,תהיינה סופיות ,בכל הקשור ללוחות זמנים או כספים המגיעים לקבלן.
(5ה)(18 ,ו) .2 ,בכל מקרה של ביצוע הוראה לפי הנחיית המפקח ו/או המנהל ו/או כל
(18ז)( 22 ,ד) ,נציג אחר מטעם יפה נוף ,הקבלן יהיה אחראי לטיב הביצוע בלבד ויהא
 ,35 ,31-33 ,27זכאי להארכת משך ביצוע העבודות ו/או לתמורה נוספת.
 54 ,37ו.71-
 .3מקום בו נדרש הקבלן להגביר את קצב ביצוע העבודות ע"י המפקח
ו/או המנהל ו/או כל נציג אחר מטעם יפה נוף ,מסיבות שאינן תלויות
בקבלן ,יהיה הקבלן זכאי לפיצוי בגין העלויות הכרוכות בכך.

 .1הבקשה נדחית.
 .2הבקשה נדחית.
 .3הבקשה נדחית.
תשומת לב המציעים מופנית בעניין זה למסמך ו'
מפרט לניהול לוחות זמנים של חב' יפה נוף ,לרבות
סעיף  4.4למסמך זה.

.10

הסכם
ההתקשרות

סעיף (9ג)

נבקשכם למחוק את המילה "אחראי" בשורה השלישית ולציין במקומה
את המילים "על פי דין".

הבקשה נדחית.

.11

הסכם
ההתקשרות

סעיף 11

נבקשכם להבהיר ,כי יפה נוף תהא רשאית להעביר ו/או להסב את
זכויותיה לגורמים אחרים ,ובלבד שזכויות המציע הזוכה לא תפגענה.

הבקשה נדחית.

הסכם
ההתקשרות

סעיף (12ט)

נבקשכם למחוק את המילה "אחראי" בשורה הראשונה ולציין במקומה
את המילים "על פי דין" .כמו כן ,נבקשכם למחוק את המילה "אחראי" הבקשה נדחית.
בשורה השלישית ולציין במקומה את המילים "על פי דין".

הסכם
ההתקשרות

סעיף (12ט)

נבקשכם למחוק את המילים "והוא בלבד" בשורה הראשונה .כמו כן
נבקשכם להוסיף לאחר המילה "אחראי" את המילים "על פי דין".

.12

.13

הבקשה נדחית.

.14
.15

.16

.17

הסכם
ההתקשרות

סעיף (23ב)

נבקשכם למחוק את המילה "אחראי" בשורה הראשונה ולציין במקומה
את המילים "על פי דין".

הסכם
ההתקשרות

סעיף (24ד)

הנכם מתבקשים להבהיר ,כי רק מקום בו תוצאות הבדיקה שבוצעה על
ידי המציע הזוכה תצבענה על כישלון רשאי יהא המהנדס לדרוש את הבקשה נדחית.
ביצוען של בדיקות חוזרות.

הסכם
ההתקשרות

סעיף (26ב)

הנכם מתבקשים לשנות את הוראת סעיף זה ולקבוע ,כי המציע הזוכה
יודיע למפקח מטעם יפה נוף אודות השלמתו של חלק מהפרויקט ,שנועד הבקשה נדחית.
להיות מכוסה או מוסתר 12 ,שעות מראש.

הסכם
ההתקשרות

סעיף 28

הנכם מתבקשים לשנות את הוראת סעיף זה ולקבוע ,כי כל התכניות הבקשה נדחית.
הקשורות להסכם זה תימסרנה למציע הזוכה בשלושה העתקים לפחות.

.18

הבקשה נדחית.

הבקשה נדחית.

הסכם
ההתקשרות

נבקשכם להבהיר ,כי יפה נוף אחראית לכל המידע ,הסימונים וכל נתון
סעיפים  28-29אחר הנמסר על ידה בקשר עם ההסכם וכי ידוע לה שהקבלן מסתמך על תשומת לב המציעים מופנית לקבוע בסעיף 00.17
למוקדמות במסמך ג' - 1-מוקדמות ,מפרט מיוחד
בדיקות/סימונים/נתונים אלו.
ואופני מדידה ותשלום מיוחדים.

.19

הסכם
ההתקשרות

סעיף (29ב)

נבקשכם למחוק את המילה "מלאה" בשורה החמישית ולציין במקומה
את המילים" :על פי דין".

הבקשה נדחית.

.20

הסכם
ההתקשרות

סעיף (31ד)

נבקשכם למחוק את המילה "המוחלטת" בשורה השלישית ולציין
במקומה את המילים" :על פי דין".

הבקשה נדחית.

.21
הסכם
ההתקשרות

נבקשכם להבהיר ,כי המציע הזוכה יהא אחראי לאי עמידה כלשהי אין שינוי בהוראות המכרז.
סעיפים 39 ,36
בלוחות הזמנים על השלכותיה רק כאשר זו נעוצה במעשה ו/או מחדל
ו45-
של המציע הזוכה.

.22
הסכם
ההתקשרות

.23

.24

הסכם
ההתקשרות

 .1הנכם מתבקשים להבהיר ,כי אם יתגלו מתקנים שאינם נראים לעין
ו/או אינם מופיעים בתוכניות ו/או בכתב הכמויות שצורפו למסמכי
המכרז ,תשולם למציע הזוכה תמורה נוספת ,ויוארכו לוחות
 .1אין שינוי בהוראות המכרז.
סעיפים  ,36ו-
הזמנים בהתאמה.
 .2הנכם מתבקשים להבהיר ,כי המציע הזוכה יהיה רשאי ,אך לא  .2הבקשה נדחית.
81
חייב ,להפסיק לצמיתות ו/או לבטל את הסכם ההתקשרות בכל
מקרה בו העבודות תופסקנה ו/או לא תחלנה ,תוך תקופה מצטברת
של  90ימים ,והנ"ל לא ייחשב הפרה מצדו.

הסכם
ההתקשרות

נבקשכם להבהיר ,כי ככל שייגרם עיכוב ,שאינו כתוצאה ממעשה או
סעיפים  ,36ו-
מחדל של הקבלן ,לרבות כתוצאה מכוח עליון ,תינתן לקבלן הארכת הבקשה נדחית.
45
לו"ז וכן תוספת תשלום בגין תקורות והוצאות שנגרמו לו בעניין זה.

.25

.26

הנכם מתבקשים להבהיר ,כי כל שינוי ו/או שדרוג בעבודות ,לרבות
כתוצאה מדרישת יפה נוף ו/או מי מטעמה ו/או דרישות ו/או הוראות כל
סעיפים  ,36ו -דין ו/או כל רשות מוסמכת ביחס להוראות מסמכי המכרז בעת פרסומו
הבקשה נדחית.
ו/או ביחס להוראות כל דין ו/או כל רשות מוסמכת הידועות בעת
70
חתימת ההסכם ,יביאו לעדכון התמורה המגיעה למציע הזוכה ועדכון
לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט בהתאם.

הסכם
ההתקשרות

נבקשכם להבהיר ,כי תינתן למציע הזוכה תקופת גרייס בת  60ימים
שרק לאחריה ייחשב הדבר כאיחור בגינו ישולם הפיצוי המוסכם .כן
סעיפים 36 ,36
הנכם מתבקשים לקבוע ,כי הפיצויים ישולמו רק בגין איחור בהשלמת הבקשה נדחית.
ו45-
כל העבודות ולא במקרה של איחור בביצוע כל אחד מאבני הדרך
המפורטות בהסכם.

הסכם
ההתקשרות

סעיפים  ,39ו -הנכם מתבקשים להבהיר ,כי במקרה של הפסקת עבודות על ידי רשות אין שינוי בהוראות המכרז.
מוסמכת כלשהי ,ישולמו לקבלן תקורות בגין תקופת הפסקת העבודות
81
כפי שתאושרנה על ידי המפקח.

.27
.28

.29

הסכם
ההתקשרות

סעיף 40

הנכם מתבקשים לשנות את הוראת סעיף זה ולהחליף את המילים
"תעודת גמר" במילים "טופס ."4

הסכם
ההתקשרות

סעיף 43

הנכם מתבקשים לשנות את הוראת סעיף זה ולהחליף את המילים "של
 36חודשים קלנדריים מיום קבלת תעודת ההשלמה" במילים "שנתיים הבקשה נדחית.
מתום ביצוע העבודות".

הסכם
ההתקשרות

סעיף 43

.30
הסכם
ההתקשרות

הבקשה נדחית.

נבקשכם להבהיר ,כי בגין עבודה בשעות הלילה או בימי שבת או במועדי
ישראל ובכלל זה גם ימי חול המועד שבוצעה לבקשת יפה נוף ו/או מי הבקשה נדחית.
מטעמה ,המציע הזוכה יהא רשאי לבקש תוספת תשלום.

נבקשכם להבהיר ,כי אחריות המציע הזוכה תהא רק בגין נזקים
הנעוצים בהתנהלותו ו/או מי מטעמו .כן הנכם מתבקשים להבהיר ,כי
סעיפים ,47 ,46
המציע הזוכה יהיה אחראי לשיפוי יפה נוף בלבד ולא לפיצויה ,וזאת הבקשה נדחית.
 49 ,48ו50-
בגין נזק שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של המציע הזוכה ו/או מי
מטעמו בלבד.
הבקשה מתקבלת באופן חלקי.

.31

בסוף סעיף (50ג) להסכם ההתקשרות תתווספנה
המילים הבאות:
הסכם
ההתקשרות

סעיפים  ,47 ,46נבקשכם להבהיר ,כי זכות השיפוי ו/או הפיצוי של יפה נוף תמומש
 ,52 ,50 ,49 ,48בכפוף לכך שניתנה למציע הזוכה הודעה על כל דרישה ו/או תביעה
 66 ,53ו 67-בסמוך למועד קבלתה וניתנה לו ההזדמנות לנהל את הגנתו לגביה.

"מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יפה נוף שומרת
על זכותה לאפשר לקבלן לנהל את הגנתו כנגד
התביעה ו/או הדרישה כאמור ולהפעיל את
זכות הפיצוי ו/או השיפוי ,כאמור בסעיף זה,
רק לאחר שהקבלן סיים לנהל את הגנתו
כאמור .עם זאת מובהר ,כי בחירתה של יפה
נוף לאפשר לקבלן לנהל את הגנתו קודם

למימוש זכות הפיצוי ו/או השיפוי תהיה
כפופה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולא
תיארך יותר מ 90-יום מיום שניתנה לקבלן
האפשרות לנהל את הגנתו".
.32

.1

נבקשכם למחוק את המילה "אחראי" בשורה השלישית ולציין
במקומה את המילים "על פי דין".
נבקשכם למחוק את המילים "מסיבה כלשהי" בשורה הרביעית
ולציין במקומה את המילים "כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן
והבאים מטעמו".
נבקשכם למחוק את המילה "הקבלנים" בשורה התשיעית ולציין
במקומה את המילה "מטעמו".
נבקשכם להוסיף לאחר המילה "קבלני משנה" את המילה
"מטעמו".

.1

נבקשכם למחוק את המילה "בלעדית" בשורה הראשונה ולציין
במקומה את המילים "על פי דין";
נבקשכם למחוק את המילים "ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי
מראש" בשורה השנייה;
נבקשכם למחוק את המילים "ו/או נזק לגוף" בשורה השלישית;
נבקשכם להוסיף את המילים "פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם
לנזק בכוונת זדון" בתום השורה האחרונה.

.2
הסכם
ההתקשרות

סעיף (46א)
.3
.4

.33
הסכם
ההתקשרות

.2
סעיף (46ב)
.3
.4

.34
הסכם
ההתקשרות

סעיף (46ג)

 .1נבקשכם למחוק את המילה "בלעדית" בשורה הראשונה ולציין
במקומה את המילים "על פי דין".
 .2נבקשכם למחוק את המילים "ו/או נזק לגוף" בשורה השלישית.
 .3נבקשכם להוסיף את המילים "פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם
לנזק בכוונת זדון" בתום השורה האחרונה.

.1
.2
.3
.4

.1
.2
.3
.4

הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.

הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.

 .1הבקשה נדחית.
 .2הבקשה נדחית.
 .3הבקשה נדחית.

.35

נבקשכם למחוק את המילה "בלעדי" ,לציין במקומה את המילים "על
פי דין" ולהוסיף לאחר המילים "קבלני משנה" בשורה השניה של הבקשה נדחית.
הפסקה השנייה את המילה "מטעמו".

הסכם
ההתקשרות

סעיף (47א)

הסכם
ההתקשרות

סעיף (47ב)

נבקשכם להוסיף לאחר המילים "קבלני משנה" בשורה השנייה את
המילה "מטעמו" ולהוסיף את המילים "פטור כאמור לא יחול כלפי מי הבקשה נדחית.
שגרם לנזק בכוונת זדון" בתום השורה האחרונה.

.37

הסכם
ההתקשרות

סעיף (47ד)

נבקשכם למחוק את "ו/או יפצה" בשורה הראשונה ולהוסיף לאחר
המילים "קבלני משנה" בשורה השנייה את המילה "מטעמו".

הבקשה נדחית.

.38

הסכם
ההתקשרות

סעיף 49

נבקשכם למחוק את המילים "ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש"
בשורה הרביעית.

הבקשה נדחית.

.39

הסכם
ההתקשרות

סעיף (50א)

נבקשכם להוסיף לאחר המילה "האמצעים" בשורה הראשונה את
המילה "הסבירים".

הבקשה נדחית.

.36

.40
הסכם
ההתקשרות

סעיף (50ג)

.41
הסכם
ההתקשרות

סעיף 50

 .1נבקשכם למחוק את המילים "מכל עילה" בשורה השנייה ולציין
במקומן את המילים "כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן  .1הבקשה נדחית.
והבאים מטעמו".
 .2הבקשה נדחית.
 .2נבקשכם להוסיף לאחר המילה "המשפטיות" בשורה החמישית את
המילה "הסבירות".
נבקשכם לשנות את הוראת סעיף זה ולקבוע ,כי חובת המציע הזוכה
ואחריותו בכל מקום בו נושא המציע הזוכה באחריות ו/או בפיצוי ו/או
בשיפוי על פי ההסכם כפופה לתנאים המצטברים דלהלן )1( :התקבל
פס"ד שביצועו לא עוכב המורה כן ( )2בשום מקרה המציע הזוכה לא הבקשה נדחית.
יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין מעשה
ו/או מחדל של יפה נוף ו/או מי מטעמו ( )3אחריותו של המציע הזוכה
והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי

הנזק בהם יישא המציע הזוכה על פי הסכם זה או על פי דין ,לא יעלו על
סכום שייקבע על ידי יפה נוף ויפה נוף פוטרת את המציע הזוכה
ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על סכום זה.
הבקשה נדחית.

.42
הסכם
ההתקשרות

סעיף 51

.43

מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ואילך לא
נבקשכם להבהיר ,כי האמור בנספחי הביטוח של ההסכם ובכלל זה יתבצע כל שינוי בתנאי המכרז ,לרבות בנספחי ו/או
סעיפי הביטוח בהסכם יסוכמו בין הצדדים ,בכפוף להערות יועצי בסעיפי הביטוח השונים .אין באמור במענה זה כדי
הביטוח.
לגרוע מזכויותיה ו/או סמכויותיה של המזמינה
בהתאם להוראות מסמכי המכרז ו/או בהתאם
להוראות כל דין.
נבקשכם להוסיף בשורה הרביעית של הפסקה הראשונה את המילים
הבאות:
"פרק א' -ביטוח העבודות

הסכם
ההתקשרות

סעיף (51א)

ביטוח מפני אובדן או נזק פיזי ,פתאומי ובלתי צפוי מראש רק זה
יכסה אובדן ו/או נזק שיגרמו בתקופת העבודות לעבודות ,לרבות
חומרים וכל רכוש ו/או ציוד ו/או מתקנים קלים המשמשים לביצוע
העבודות ,באתר ובסביבתו ,במלוא ערך כינון .פרק זה יכלול את
ההרחבות הבאות :נזק לרכוש עליו עובדים ו/או נזק לרכוש סמוך הבקשה נדחית.
בסכום שלא יפחת מ 10%משווי העבודות; נזק ישיר כתוצאה
מתכנון לקוי ,עבודה לקויה וחומרים לקויים בסכום שלא יפחת מ-
 10%משווי העבודות; הוצאות תכנון ,מדידה ,פיקוח והשגחה של
אדריכלים ,מהנדסים ומומחים אחרים בסכום שלא יפחת מ10%-
משווי העבודות .פינוי הריסות בסכום שלא יפחת מ 10%-משווי
העבודות .רכוש בהעברה בסכום של  5%משווי העבודות.
פרק ב'  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
פרק זה יכסה את אחריות המזמין ,הקבלן והבאים מטעמו כלפי צד

שלישי ,בגין נזק לגוף ולרכוש שיגרם במהלך ביצוע העבודות ,בגבול
אחריות שלא יפחת מ ,₪ 20,000,000 -למקרה ובמצטבר לתקופת
ביטוח .הפרק יורחב לכלול כיסוי לנזק הנובע מרעד והחלשת משען
בסך שלא יפחת מ 20%-מגובה גבול האחריות .כיסוי בגין נזק גוף
הנובע משימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה ,וכיסוי
לעניין תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי במלוא גובה גבול
האחריות .כיסוי לעניין פגיעה במתקנים ,כבלים ו/או צינורות תת
קרקעיים (לעניין נזק ישיר במלוא גובה גבול האחריות ,ולעניין נזק
עקיף בסך שלא יפחת מ 20%-מגובה גבול האחריות).
פרק ג' -ביטוח חבות מעבידים
אחריות על פי פקודת הנזיקין נוסח חדש ו/או חוק האחריות
למוצרים פגומים התש"ם  1980כלפי המועסקים בביצוע עבודות
הפרויקט ,בגין פגיעה גופנית נפשית ,או שכלית או מוות כתוצאה
מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב עבודתו הפרויקט במשך תקופת
העבודות .גבול אחריות המבטח על פי פרק יהא בסך של 20,000,000
 ₪לתובע ,לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח".
.44
הסכם
ההתקשרות

סעיף (51א)

.45

נבקשכם להוסיף בשורה השנייה שבפסקה השנייה ,לאחר המילה
"המבטח" ,את המילים הבאות:
"אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם או לשנות לרעה את היקף
הכיסוי ,יועבר לידי הקבלן בכתב".

הבקשה נדחית.

נבקשכם להוסיף בפסקה השלישית את המילים הבאות:
הסכם
ההתקשרות

סעיף (51א)

"על פי דרישת הקבלן יעמדו תנאי הביטוח לעיון הקבלן ...בין
המזמינה לקבלן" תמחקנה ,במקומן תתווספנה המילים הבאות הבקשה נדחית.
"לאחר חתימת הסכם זה ו/או  10ימים לפני תחילת ביצוע
העבודות ,לפי המועד המוקדם ,יעביר המזמין עותק של

הפוליסה הקבלנית ,והסקר החיתומי (ככל שנערך) לעין
הקבלן".

.46

.47

הסכם
ההתקשרות

סעיף (51א)

הסכם
ההתקשרות

סעיף (51א)

נבקשכם להוסיף בשורה החמישית שבפסקה השלישית ,לאחר המילה
"הפוליסה" ,את המילים הבאות:
"בכפוף לכך שהמזמין העביר לידי הקבלן עותק הפוליסה
והסקר ,במועד הנקוב לעיל".

נבקשכם למחוק את הפסקה הרביעית.

.48

הבקשה נדחית.

הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.

הסכם
ההתקשרות

סעיף (51א)

.49
הסכם
ההתקשרות

סעיף (51א)

נבקשכם להוסיף בשורה השנייה שבפסקה השישית ,לאחר המילים כמו כן נוסח הפסקה השישית יתוקן ונוסחו החדש
"בהודעה בכתב" את המילים הבאות:
יהיה כדלקמן:
"זמן סביר מראש שלא יפחת מ 10-ימים לפני תחילת ביצוע
"המזמינה שומרת לעצמה זכות שלא לרכוש
עבור הקבלן את הפוליסה ולחייב הקבלן,
העבודות".
בהודעה בכתב לרכוש בעצמו ועל חשבונו
פוליסת ביטוח בתנאים הנ"ל".
נבקשכם להוסיף בשורה הרביעית שבפסקה התשיעית ,לאחר המילים
"עלויות ההשתתפויות עצמיות" ,את המילים הבאות:
"בגין נזקים שנגרמו על ידי הקבלן והבאים מטעמו ,למעט
במפורש ,נזקי טבע ורעידת אדמה".

הבקשה נדחית.

.50
הסכם
ההתקשרות

סעיף (51א)

נבקשכם למחוק את המילים "תקופת הביטוח ,גובה גבול האחריות"
שבפסקה העשירית וכן את המילים "וכל טענה אחרת שיש לו ו/או
שהייתה יכולה להיות לו" באותה הפסקה .כמו כן ,נבקשכם להוסיף,
בתום הפסקה ,את המילים הבאות:
הבקשה נדחית.
"ובלבד שאינם פחותים מהתנאים הנזכרים לעיל ,ובתנאים
שעותק מפוליסת העבודות הועבר לידי הקבלן במועדים
הנקובים לעיל".

.51
נבקשכם להוסיף בסוף סעיף זה את המילים הבאות:
הסכם
ההתקשרות

סעיף (51א)

.52

"שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות הנערך על ידי המזמין
יורחב לכלול את הקבלן ,קבלני המשנה הפועלים מטעמו,
והבאים מכוחם של הנ"ל".

הבקשה מתקבלת .בסוף סעיף (51א) תתווספנה
המילים הבאות:
"שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות
הנערך על ידי המזמין יורחב לכלול את הקבלן,
קבלני המשנה הפועלים מטעמו ,והבאים
מכוחם של הנ"ל".

נבקשכם להוסיף בסוף סעיף את המילים הבאות:
"ביטוח העבודות הקבלניות יכלול הוראה מפורשת לפיו הינו הבקשה מתקבלת .בסוף סעיף (51א) ,לאחר המילים
קודם וראשוני לכל ביטוחי הקבלן ,וכי המבטחת מוותרת על שנוספו מכח סעיף  51להלן ,תתווספנה המילים
זכות השיתוף בביטוחי הקבלן .וכן הוראה כי המבטחת מוותרת הבאות:
על זכות התחלוף כלפי הקבלן וכל הבאים מטעמו;
"ביטוח העבודות הקבלניות יכלול הוראה
הסכם
ההתקשרות

סעיף (51א)

כמו כן מובהר ,כי היה והמזמין עורך במסגרת פוליסה זו ,פרק
לביטוח אבדן רווח עתידי ( )Advanced Loss of Profitהנובע
מאירוע מבוטח על פי פרק הרכוש (פרק א') תכלול הפוליסה
הוראה לפיה מוותרת המבטחת על זכותה לתחלוף כלפי הקבלן
והבאים מטעמו;
המזמין מצהיר בשמו ובשם כל הבאים מטעמו כי הוא מוותר על
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הקבלן והבאים מטעמו

מפורשת לפיו הינו קודם וראשוני לכל ביטוחי
הקבלן וביטוחים אחרים שבוצעו על ידי יפה
נוף וכי המבטחת מוותרת על זכות השתתפות
בביטוחי הקבלן ובביטוחים אחרים שבוצעו על
ידי יפה נוף".

בגין כל אבדן או נזק המכוסים על פי ביטוח העבודות
הקבלניות".
.53

.1
.2
הסכם
ההתקשרות

סעיף (51ב)

.3

.4

.54
הסכם
ההתקשרות

סעיף (51ג)

נבקשכם למחוק את המילים "שותפיו לשעבר" שבשורה השלישית.1 .
.2
נבקשכם להוסיף לאחר מילים אלו את המילים:
.3
"אחריות הקבלן בגין".
נבקשכם למחוק את המילים "לכלול את" שבשורה השישית .4
ובמקומן לציין את המילים:
"לשפות את";
נבקשכם למחוק את המילה "כמבוטחים נוספים" ולציין במקומה
את המילים:
"בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן והבאים מטעמו".

נבקשכם להוסיף בשורה הראשונה ,לאחר המילים "להזמנה להציע
הצעות" ,את המילים:
"ו/או  10ימים לפני מועד תחילת ביצוע העבודות ,לפי המאוחר
מבין המועדים".

הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה מתקבלת באופן חלקי .המילים
"כמבוטחים נוספים" בסעיף (51ב) תימחקנה
ובמקומן תבואנה המילים הבאות:
"בקשר למעשי ו/או מחדלי ו/או הפרת
חובה מקצועית של הקבלן והבאים
מטעמו".

הבקשה נדחית.

.55
הסכם
ההתקשרות

סעיף (51ד)

.56
הסכם
ההתקשרות

סעיף (51ו)

נבקשכם להוסיף בשורה השניה ,לאחר המילים "לעבודות" ,את המילה
הבאה" :שנמסרו".

הבקשה נדחית.

הבקשה מתקבלת .לאחר המילים "שלא יפחת מ-
נבקשכם להוסיף בשורה הרביעית לאחר המילים "שלא יפחת מ "₪ 600,000 -תתווספנה המילים הבאות:
 "₪ 600,000את המילים הבאות" :למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח".
"למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח".

נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות:

.57
הסכם
ההתקשרות

סעיף (51ז)

.58

.59

נבקשכם למחוק את המילים "ו/או לביטוחים אשר נערכים על ידי
המזמינה כאמור בסעיף .51א לעיל" שבשורה השלישית ובמקומן לציין
את המילים:
הבקשה נדחית.
"למעט ביטוח העבודות הקבלניות הנערך על ידי המזמינה,
וביטוח אובדן רווחים ,ככל שנערך כזה על ידי המזמינה".

הסכם
ההתקשרות

סעיף (51ט)

הסכם
ההתקשרות

נבקשכם להוסיף בשורה הראשונה ,לאחר המילה "פרמיות" את
הבקשה נדחית.
סעיף (51י"ג)
המילים" :בגין הביטוחים הנערכים על ידו".

.60

.61

"על אף האמור בסעיף זה ,הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח,
במלאו ו/או בחלקו ,אולם הוא פוטר את המזמינה מכל הבקשה נדחית.
אחריות לנזק ו/או אובדן שיגרם לרכוש המבוטח בביטוח זה,
ולא תהיה לו כל תביעה או טענה בעניין זה כלפי המזמינה,
למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון".

הסכם
ההתקשרות

סעיף
(51ט"ז)()3

הסכם
ההתקשרות

סעיף
(51י"ז)()1

נבקשכם למחוק בשורה השנייה את המילים(" :בתביעות צד ג' גם אם
התביעה לא הוגשה כנגד הקבלן)" ובמקומן לציין את המילים:
"בגין נזקים ו/או תביעות שהוגשה כתוצאה ממעשה או מחדל של
הקבלן והבאים מטעמו".

נבקשכם למחוק את המילים" :ולעשות ככל שיידרש".

הבקשה נדחית.

הבקשה נדחית.

.62

הסכם
ההתקשרות

.63

הסכם
ההתקשרות -

נבקשכם למחוק את המילים" :באופן מלא" ולציין במקומן את
סעיף (51י"ח)
המילים" :על פי דין".

הבקשה נדחית.

נספח - 5
אישור על קיום שורה שלישית
נבקשכם למחוק בשורה השלישית את המילים "הסדרי תנועה זמניים" .הבקשה נדחית.
בפסקת
ביטוח -
"הנדון"
ביטוחים
משלימים -
אחריות
מקצועית
.64

הסכם
ההתקשרות -
נספח - 5
אישור על קיום
ביטוח -
ביטוחים
משלימים -
אחריות
מקצועית

.65

סעיף 7

נבקשכם למחוק את המילים "ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם
מהיקף הפוליסה המקורית".

הבקשה נדחית.

הסכם
 .1נבקשכם למחוק את המילים "ו/או לאחר תחילת השימוש בעבודות  .1הבקשה נדחית.
במשבצת
ולציין
העליונה
שבפסקה
מביניהם"
המוקדם
המוצרים,
ו/או
ההתקשרות
 .2הבקשה מתקבלת .המילה "שנתית" שבפסקה
שכותרתה
במקומן את המילים" :הפוליסה מורחבת לכסות עבודות שנמסרו".
נספח – 6
השנייה תימחק.
"ביטוח
קיום
אישור על
אחריות מוצר"  .2נבקשכם למחוק את המילה "שנתית" שבפסקה השנייה.
 .3הבקשה נדחית.
ביטוח –
 .3נבקשכם להוסיף בסעיף  3שבמשבצת ,לאחר המילים "אחריות

ביטוחים
משלימים –
חבות המוצר

.66

הסכם
ההתקשרות -
נספח – 6
אישור על קיום
ביטוח –
ביטוחים
משלימים –
חבות המוצר

המזמינה בגין" ,את המילים" :אחריותה למעשה ו/או למחדל של
הקבלן והבאים מטעמו בגין".

סעיף 3

נבקשכם להוסיף בשורה הראשונה ,לאחר המילים "הקבלן ו/או" ,את
המילים" :מורחב לשפות את".

הבקשה נדחית.

.67
.68

הסכם
ההתקשרות

סעיף 53א

.69
הסכם
ההתקשרות

סעיף 55

הנכם מתבקשים לבטל את סעיף 53א להסכם ההתקשרות.

הבקשה נדחית.

 .1הנכם מתבקשים לבטל את סעיף  55להסכם ולקבוע במקומו מנגנון
"גב אל גב" כך שבמקום העברה בפועל של התשלומים לידי יפה נוף
ע"י משרד התחבורה או עיריית חיפה הרי שהתשלומים למציע
הזוכה ייעשו בכפוף לאישור ביצוע העבודות ע"י הגורמים  .1הבקשה נדחית.
 .2הבקשה נדחית.
המממנים.
 .2הנכם מתבקשים להבהיר ,כי ככל שהתשלום לא התקבל בידי יפה
נוף בפועל ,לא יהיה בכך כדי לעכב את התשלום למציע הזוכה בגין
חשבון מאושר כאמור.

.70

הסכם
ההתקשרות

.71

סעיף (56ב)

נבקשכם למחוק את סעיף (56ב) כך שהצעת המחיר תהיה צמודה למדד
הפרויקטאלי החל מיום מתן ההצעה.

הבקשה נדחית.

הסכם
ההתקשרות

נבקשכם להבהיר ,כי פיגור בתשלום למציע הזוכה יישא הפרשי הצמדה
וריבית פיגורים לפי הוראות חשכ"ל .כן הנכם מתבקשים להבהיר ,כי
במידה ופיגרה יפה נוף בתשלום למציע הזוכה של מעל  45ימים
במצטבר ,יהא רשאי המציע הזוכה ,אך לא חייב ,לעצור את ביצוע
הבקשה נדחית.
סעיפים 57-58
העבודות ,מבלי שהנ"ל יהווה הפרת הסכם מצידו וכי במידה ויפה נוף
פיגרה בתשלום למציע הזוכה בלמעלה מ 90-ימים במצטבר ,יהא המציע
הזוכה רשאי ,אך לא חייב ,לבטל את ההסכם מבלי שהדבר יהווה הפרת
הסכם מצידו.

.72

הסכם
ההתקשרות

סעיף 58

הנכם מתבקשים לשנות את הוראת סעיף זה ולקבוע כי שיעור העיכבון
יופחת מ 5%-ל.2%-

הבקשה נדחית.

.73

הסכם
ההתקשרות

סעיף 59

הנכם מתבקשים לשנות את הוראת סעיף זה ולקבוע כי שיעור ערבות
הביצוע יופחת מ 8%-ל.5%-

הבקשה נדחית.

הסכם
ההתקשרות

סעיף 59

הסכם
ההתקשרות

סעיף 59

הסכם
ההתקשרות

סעיף 61

.74

.75

.76

אין שינוי בהוראות המכרז.

הנכם מתבקשים להבהיר ,כי הערבויות השונות במסגרת מסמכי המכרז
תשומת לב המציעים מופנית לנוסח הערבויות שצורפו
יצאו לטובת יפה נוף בלבד ולא לטובת כל גורם אחר.
למסמכי המכרז.
הנכם מתבקשים להבהיר ,כי חילוט הערבויות ייעשה רק בתנאי שתועבר
למציע הזוכה הודעה בת  7ימים מראש ובכתב וכי תינתן לו אפשרות הבקשה נדחית.
להשמיע טענותיו בעניין.
הנכם מתבקשים להבהיר ,כי כל הוראה להפסקת ביצוע עבודות על פי
סעיף זה תיעשה בכפוף להתראה מראש ובכתב של  30יום וככל שהמציע הבקשה נדחית.
הזוכה לא תיקן את ההפרה הנטענת.

.77

.78

הסכם
ההתקשרות

סעיף 61

נבקשכם לקבוע ,כי יפה נוף תהא רשאית להורות על תגבור המציע
הזוכה ו/או על סילוק ידו בשל חשש מאי עמידה בלו"ז ,רק במידה שיפה
הבקשה נדחית.
נוף ו/או מי מטעמה צופים ,כי המציע הזוכה לא ישלים את ביצוע
העבודות בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בהסכם ,בתוספת  120ימים.

הסכם
ההתקשרות

סעיף 64

הבקשה נדחית.

הסכם
ההתקשרות

סעיף 70

הסכם
ההתקשרות

סעיף 79

מסמך ג'1-
מוקדמות,
מפרט מיוחד
ואופני מדידה
ותשלום
מיוחדים

סעיף 00.10

.79

.80

.81

נבקשכם להורות על ביטול סעיף  64להסכם.

נבקשכם לשנות את הוראת סעיף זה ולקבוע ,כי ככל שיופחתו ו/או
יצומצמו העבודות בפרויקט בשיעור העולה על  5%מתכולת העבודות
הבקשה נדחית.
בפרויקט ,אזי ההשלכות של שינוי זה יידונו בין המציע הזוכה לבין יפה
נוף.
הנכם מתבקשים להבהיר ,כי יפה נוף תהא אחראית לתשלום כל אין שינוי בהוראות המכרז.
האגרות וההיתרים החלים על מזמיני עבודה ו/או בעלי זכויות ,לרבות
היטלי פיתוח ,אגרות לרשויות ,לרבות לכיבוי אש ולחברת החשמל.
 .1נבקשכם להוסיף לאחר המילה "אחראי" בשורה שלוש עשרה את
המילים" :על פי דין".
 .2נבקשכם למחוק את המילה "והעקיפות" בשורה חמש עשרה
ולהוסיף את המילים" :שנגרמו כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל של
הקבלן".
 .3נבקשכם להוסיף לאחר המילה "אחריות" בשורה עשרים את
המילים "על פי דין".

 .1הבקשה נדחית.
 .2הבקשה נדחית.
 .3הבקשה נדחית.

.82

.1

.2

.3
.4
מסמך ג'1-
מוקדמות,
מפרט מיוחד
ואופני מדידה
ותשלום
מיוחדים

סעיף 00.11

.5

.6

.7

.8

נבקשכם למחוק את המילים "כמו כן לקבלן לא תהיה כל תביעה
במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי החשמל על מנת
לאפשר את עב' חח"י" בשורה חמש עשרה.
נבקשכם למחוק את המילים "כמו כן ,לא תהיה לקבלן כל תביעה
במידה ויתבקש להפסיק את עבודתו באזור עמודי תקשורת ו/או
קווי תקשורת וזאת על מנת לאפשר עבודת חברות התקשורת"
בשורה עשרים ואחת.
נבקשכם למחוק את המילים "כמו כן לא תהיה לקבלן כל תביעה
במדיה ויתבקש להפסיק עבודתו בשטח חנ"י" בשורה עשרים ושש.
נבקשכם למחוק את המילים "לא תהיה לקבלן כל תביעה כספית
במידה ויקבל מגבלות בשעות העבודה המותרות ו/או יתבקש
להפסיק עבודתו זמנית בעקבות הנחיות רש"ת" בשורה עשרים
ושמונה.
נבקשכם למחוק את המילים "כמו כן לא תהיה לקבלן כל תביעה
כספית במידה ויקבעו מגבלות בשעות העבדוה המותרות ו/או
יתבקש להפסיק עבודתו זמנית בעקבות הנחיות רש"ת ורת"א
(כאמור בהמשך)" בשורה עשרים וארבע.
נבקשכם למחוק את המילים "כמו כן לא תהיה לקבלן כל תביעה
במידה ויתבקש להפסיק עבודתו זמנית עקב הנחיות רת"א" בשורה
שלושים ושמונה.
נבקשכם למחוק את המילים "כמו כן ,לא תהיה לקבלן כל תביעה
במידה ויבתקש להפסיק עבודתו בעקבות דרישה של בעל תשתית
חומ"ס" בשורה ארבעים וארבע.
נבקשכם למחוק את המילה "העקיפות" ולהוסיף את המילים "בגין
נזק נגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל של הקבלן" בתת סעיף
שכותרתו כללי ,בשורה השמינית.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.

.83

מסמך ג'1-
מוקדמות,
מפרט מיוחד
ואופני מדידה
ותשלום
מיוחדים

סעיף 00.12

.84

מסמך ג'1-
מוקדמות,
מפרט מיוחד
ואופני מדידה
ותשלום
מיוחדים

סעיף 00.14

.85

מסמך ג'1-
מוקדמות,
מפרט מיוחד
ואופני מדידה
ותשלום
מיוחדים

סעיף 00.31

.86

מסמך ג'1-
מוקדמות,
מפרט מיוחד
ואופני מדידה
ותשלום
מיוחדים

סעיף 00.35

נבקשכם למחוק את המילים "ולא תהיה עילה לתביעה כלשהי" בשורה
עשרים ושתיים.

נבקשכם למחוק את המילים "לא תקום לקבלן כל טענה כנגד הכרעת
המפקח ו/או המזמינה ,כאמור לעיל" בשורה חמש עשרה.

הבקשה נדחית.

הבקשה נדחית.

נבקשכם למחוק את המילים "הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות
עבור נזקים שיגרמו למבנה ,לעבודות ו/או לעובדים ו/או לאדם כשלהו ,הבקשה נדחית.
הכל בהתאם למפורט בהסכם הכללי" בשורה הרביעית.

נבקשכם למחוק את המילים "לא תחול אחריות בגין מתן האישור או
הימנעות ממתן האישור" בשורה השתיים עשרה.

הבקשה נדחית.

.87

מסמך ג'1-
מוקדמות,
מפרט מיוחד
ואופני מדידה
ותשלום
מיוחדים

סעיף 00.42

.88

מסמך ג'1-
מוקדמות,
מפרט מיוחד
ואופני מדידה
ותשלום
מיוחדים

סעיף 00.43
מקטעי אתר
חריגים

.89

נבקשכם למחוק את המילים "ככל שייגרם נזק לחלק מתכולת הפרויקט
כתוצאה מאי יישום האמור ,האחריות הינה על הקבלן כולל פרוק
הבקשה נדחית.
וביצוע מחדש על חשבונו את חלק העבודה שניזוק" בשורה עשרים
ותשע.

נבקשכם לבחון האם נפלה טעות סופר בטבלה במקטעים כביש  4חתכים לא נפלה טעות.
  400-414צמוד לביס"ט ,כביש  2חתכים  + 274-287חתכי מסילה לא תשולם תוספת בגין מסירה מאוחרת של מקטעים 3+250 - 3+025והאם חסר שם שיעור הפיצוי הכספי שישולם בגין כביש  4חתכים  400-414צמוד לביס"ט כביש 2
העיכוב במסירת מקטעים אלה.
חתכים  274-287חתכי מסילה – .3+250 -3+025
הבקשה מתקבלת.

מסמך ג'1-
מוקדמות,
מפרט מיוחד
ואופני מדידה
ותשלום
מיוחדים

פרק 43

מובהר ,כי ניתן יהיה להשתמש באלמנטים טרומיים
גדולים ,אולם ככל שיבחר המציע הזוכה לעשות
שימוש באלמנטים אלה ,יידרש המציע הזוכה לתכנן
את הביצוע באמצעות האלמנטים הללו ולאשר את
נבקשכם לבטל את המגבלה המתייחסת לשימוש בחזית מבלוקים התכנון מול כל הגורמים הרלוונטיים ,לרבות רכבת
ושיריון פולימרי ,ולאפשר שימוש בחזיתות גמישות גם מאלמנטי בטון ישראל ו/או ועדת התכנון המקומית בעיריית חיפה
טרום ושיריון מפלדה.
ו/או ועדת התכנון המחוזית חיפה ו/או מול כל גורם
אחר אשר לגביו תחליט יפה נוף שאישורו נדרש ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
מובהר ומודגש ,כי אישור התוכניות כאמור ייעשה על
ידי המציע הזוכה ,באחריותו ועל חשבונו וכל זאת
בטרם ביצוע העבודות.
עוד מובהר ומודגש ,כי לא תותר כל חריגה מלוחות

הזמנים של הפרויקט בשל השגת האישורים
האמורים.
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מסמך ד' -
כתב הכמויות

כללי

בכתב הכמויות נדרש הקבלן לתת הצעת מחיר עבור העמקת  4קווים של
ר' האמור בהודעת הבהרה מס'  3מיום 31.10.18
דור כימיקאלים .הנכם מתבקשים להבהיר מתי יועלו התוכניות הללו
ולמסמכים שהועלו לדף המכרז באתר המזמינה.
לדף המכרז באתר המזמינה.
אין שינוי בהוראות המכרז.
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כתב הכמויות פורסם והועלה לדף המכרז באתר
המזמינה.
מסמך ד' -
כתב הכמויות

כללי

.92
מסמך ד' -
כתב הכמויות

כללי

נבקשכם לפרסם את כתב הכמויות של המכרז.

כמו כן ,בסעיף  2להודעת הבהרה מס'  3מיום
 31.10.18צוין כתב הכמויות המעודכן על המציעים
לסור למשרדי יפה נוף לצורך החלפת כתב הכמויות
המקורי וקבלת כתב הכמויות החדש .כן צוין ,כי "על
המציעים לצרף להצעותיהם את כתב הכמויות החדש
והמעודכן שיימסר להם כאמור ואין לצרף את כתב
הכמויות המקורי להצעה .הצעה שתתבסס על כתב
הכמויות המקורי תיפסל ולא תיבדק".

מובהר ,כי ההפניה למחירון "דקל" נעשתה למען
נא הבהרתכם ביחס להפניה שבוצעה במספר סעיפים בכתב הכמויות הסדר הטוב ונוחות המציעים בלבד.
למחירון "דקל".
בכל מקרה מובהר ,כי תיאור הסעיף המחייב אותו
נדרשים המציעים לתמחר קיים בכתב הכמויות.
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פרק  69סמכים
ותפרים
מסמך ד' -
בגשרים
נבקשכם להעביר מידע טכני נוסף ביחס לסמכים ולתפרים בגשרים המידות והנתונים בתוכניות ובמפרטים הם מחייבים
כתב הכמויות מבנה  08גשר הללו.
ולא יינתן מידע נוסף .על היצרן ו/או הספק לעמוד
 + 03מבנה 10
בכל הדרישות המחייבות.
גשר 04
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 .1תשומת לב המציעים מופנית לדברים
שנאמרו בסיור הקבלנים שהתקיים ביום
 .9.10.18בעמ'  3לפרוטוקול סיור הקבלנים
צוין כך:

הבקשה נדחית.

מסמך ד' -
כתב הכמויות

סעיף
 3.60.01.0010נבקשכם לקבל כל המידע בנוגע לעבודות הימיות כפי שמתואר בסעיף
זה.

"אלמנטים קונסטרוקטיביים ומעבירי מים
לאורך התוואי תוכננו מס' רב של  -אלמנטים
קונסטרוקטיביים בדמות קירות תמך וקירות
רגל ,מובלי בטון ,לרבות מובל  BC-08אשר
מוצאו ברציף הקישון בסמוך למספנות
ישראל ,עבורו ניתן סעיף הקצב הכולל את
פריצת הרציף ,עבודה ימית בפריצת קיר
השיגומים ,עבודת צוללן ,השפלת מים וכד',
בהתאם למפרט המיוחד .תשומת לב המציעים
הופנתה לנושא זה".
 .2ר' האמור במסמך המצורף להודעה זו
המפרט את ביצוע עבודות רציף קישון מזרח
והמסומן "כנספח ב".
 .3תשומת לב המציעים מופנית לכך שבהתאם
לקבוע בסעיף  15.3להזמנה להציע הצעות
מדובר בסעיף הקצב שאינו נתון לתמחור על
ידי המציעים במכרז.

הבקשה נדחית.

.95

סעיפים
בהתאם לקבוע בסעיף  15.3להזמנה להציע הצעות
 ,6.40.10.905נבקשכם לפרט מידע נוסף ביחס לתכולת הסעיפים הללו .בתוך כך,
מדובר בסעיפי הקצב שאינם ניתנים לתמחור על ידי
מסמך ד'  6.40.10.906 -ו -הנכם מתבקשים למסור פרטים נוספים בנוגע לפסלים (משקל ,גובה,
המציעים במכרז.
כתב הכמויות  6.40.10.907רוחב) ,העתק מתוכניות הפסלים ומידע בדבר הביסוס הנדרש ביחס
כל העבודות הכרוכות בביצוע סעיפים אלה ישולמו
לפסלים.
במסגרת ההקצב וזאת בכפוף לתוכניות שיאושרו
סופית בהמשך על ידי יפה נוף ו/או מי מטעמה.
.96

מסמך ד' -
כתב הכמויות

פרק 6

יובהר ,כי מ 12-הינה דלת הדף פנימית ומ 13-הינה
רשימת מסגרות אומן  -מ+12-מ - 13-האם מדובר בדלת הדף דו כנפית
דלת הדף רסיסים חיצונית .כמו כן מובהר ,כי אף
או בדלת פלדלת דו כנפית?
אחת מהדלתות הנ"ל אינה דלת פלדלת רגילה.
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 .1מצורפות להודעה זו תכניות השערים שבסעיפים
,12.06.01.0370 ,12.06.01.0360 ,12.06.01.0340
סעיפים
,
12.06.01.0340
בסעיפים
המתוארים
לשערים
את
לצרף
נבקשכם
.
1
 ,012.06.01.0390 ,12.06.01.038ו.12.06.01.500-
12.06.01.0340
מסמך ד' -
 ,12.06.01.0390 ,12.06.01.0380 ,12.06.01.0370 ,12.06.01.0360ו-
לכתב הכמויות .תכניות אלה מצורפות להודעה זו
עד
.12.06.01.500
ומסומנות כולן כ"נספח ג".
כתב הכמויות 12.06.01.500
זה.
בהקשר
הכמויות
כתב
את
לעדכן
נבקשכם
כן,
כמו
.
2
 .2כתב הכמויות לא יעודכן וזאת על אף האמור
בתוכניות המצורפות להודעה זו.
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מבנה  30קו
דור מבנה א'
ומבנה  31קו
דור מבנה ב' במסמכי המכרז לא נמצאו תכניות ומפרטים בנוגע למבנים אלה .ר' האמור בהודעת הבהרה מס'  3מיום 31.10.18
ולמסמכים שהועלו לדף המכרז באתר המזמינה.
נבקשכם לפרסם את התוכניות הרלוונטיות לסעיפים אלה.
סעיפים
30.1.01.0020
עד
31.1.04.0020

מסמך ד' -
כתב הכמויות

.99
הודעת הבהרה
מס'  3מיום
31.10.18

סעיף 3

נא הבהרתכם היכן ניתן לעיין במפרט "העתקה והעמקת קווי דור
ר' האמור בהודעת הבהרה מס'  3מיום 31.10.18
כימיקליים עבור האזור הצפוני פרויקט חיבורי נמל המפרץ והמשך
ולמסמכים שהועלו לדף המכרז באתר המזמינה.
התוואי עד לחיבור לגשר צנרת קיים במסוף הכימיקליים".

