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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' 5
.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 02.12.18 :עד השעה . 12:00

.2

כמו כן ,בהתאם לסמכותה של יפה נוף הקבועה בסעיף  16להזמנה מצורף להודעה זו נספח ובו מענה לשאלות
הבהרה נוספות ,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

.1
ההזמנה להציע
הצעות

סעיף 7.3

שאלה

בסעיף  3להודעת הבהרה מס'  4צוין ,כי "על המציע לצרף
להצעתו את כל המסמכים להציע להזמנה  13.1.1-13.1.16לא .המציעים אינם נדרשים לצרף להצעותיהם את "מסמך ג' -
בסעיפים המפורטים הצעות ואת כל המסמכים המפורטים המפרטים הכלליים לעבודות בניה בהוצאת".
בסעיף  7.3.1להזמנה".
מעבר לכך ,התשובה שניתנה בסעיף  3להודעת הבהרה מס' - 4
האם על המציעים לצרף להצעותיהם גם את "מסמך ג'  -בעינה עומדת.
המפרטים הכלליים לעבודות בניה בהוצאת"?

.2

ההזמנה להציע
הצעות

סעיף 28

תשובה

 .1האם מציע שהתקשר בעבר (בהתקשרות שכבר
הסתיימה) עם אחד או יותר מהגופים המשמשים
כיועצים למזמינה (לרבות היועצים המנויים ב"רשימת
יועצים/מתכננים" שבעמ'  6למסמך ג' - 1-מוקדמות,
מפרט מיוחד ואופני מדידה ותשלום מיוחדים) מנוע
מלהגיש הצעה למכרז נוכח חשש לקיומה של בעיית
ניגוד עניינים?
 .2האם מציע שקיימת לו התקשרות נוכחית  -בנושא
שאינו קשור למכרז זה  -עם אחד או יותר מהגופים
המשמשים כיועצים למזמינה (לרבות היועצים
המנויים ב"רשימת יועצים/מתכננים" שבעמ' 6
למסמך ג' - 1-מוקדמות ,מפרט מיוחד ואופני מדידה
ותשלום מיוחדים) מנוע מלהגיש הצעה למכרז נוכח
חשש לקיומה של בעיית ניגוד עניינים?

מובהר ,כי כפי שעולה מהאמור בסעיפים  28.1-28.2להזמנה -
התקשרות עבר שהסתיימה או התקשרות נוכחית בנושא שאינו
קשור למכרז זה ,עם אחד או יותר מהגופים המשמשים כיועצים
למזמינה (לרבות היועצים המנויים ב"רשימת יועצים/מתכננים"
שבעמ'  6למסמך ג' - 1-מוקדמות ,מפרט מיוחד ואופני מדידה
ותשלום מיוחדים) אינה מקימה חשש לבעיית ניגוד עניינים לפי
סעיף  28להזמנה ואינה מהווה מניעה להגשת הצעה במסגרת מכרז
זה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר ,כי מציעים שיש להם התקשרות
קיימת עם מר יניב יעקובוביץ' ו/או עם ח.פ.ת - .חברה לפיתוח
ותשתיות בע"מ ו/או עם עובדיה ו/או מי מטעמה מנועים מלהגיש
הצעה במסגרת מכרז זה ,יהא נושא ההתקשרות אשר יהא.
מובהר ,כי אין באמור במענה זה כדי לגרוע מסמכויותיה של יפה
נוף מכח המכרז ו/או מכח כל דין ואין באמור כדי לגרוע
מהאפשרות של יפה נוף לשנות את החלטתה האמורה בהמשך ,בין
היתר ,בשים לב לשינוי נסיבות או עובדות שלא הוצגו בפניה קודם
לכן או לא הובאו לידיעתה.

