 7מרץ2019 ,
ל' אדר א ,תשע"ט
סימוכין34547 :

הנדון :מכרז 3/2019

עבודות הקמת חניון זמני ומבנה מעליות באוניברסיטת חיפה
וגשר הולכי רגל מעל שדרות אבא חושי
הודעת הבהרה מס' 2
(סה"כ  2דפים )
יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת  +חתימה) וכן:
להחזירו חתום עד  10/3/19שעה  12:00בדוא"ל
לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה בעת הגשת ההצעות
.1

במסגרת המענה לשאלות ההבהרה שומרת המזמינה על זכותה לענות על כל או על חלק
משאלות ההבהרה ולנסח מחדש את שאלות ההבהרה שנשאלו ,הכל לפי שיקול דעתה
הבלעדי.

.2

כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי
המכרז ,והם גוברים על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר .וכל 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 במכתב הבהרה זה 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 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
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נספח א'  -מענה לשאלות ההבהרה
מס'
1

שאלה
חסרים במפרט פרק  - 26עוגני קרקע קבועים ופרק
 73.2ביתני שומר

מפרסום המכרז עולה כי על הקבלן להחזיק בסיווגים
2
הבאים במצטבר:
 200ג3
 100ג1
300ג1
 120א 2
הדריש להצגת ענף משנה  120אינה ברורה מאחר וענף
 120הינו ענף משנה הכלול בענף ראשי .100
משכך ,קבלן המחזיק בסיווג הנדרש בענף  100די
לו בכך על מנת לעמוד בדרישות הסף של המכרז.

תשובה
מפרט העוגנים קיים כחלק מפרק  02שבמפרט
הטכני המיוחד ואין פרק .26
ביתני שומר – להודעה זו מצורפים קבצי תכניות
כולל מפרט לביתנים הנדרשים בסעיפי כ"כ
 1.79.02.0030ו1.79.02.0040 -
הדרישה לרישום כדין בענף ראשי  100קוד ג'
סוג  1נועדה לאפשר לקבלן המחזיק בסוגים
האחרים להעסיק קבלן משנה רשום כדין כנ"ל
לצורך הקמת מבנה המעליות והמדרגות.
קבלן רשום כדין בסווג בענף ראשי  100קוד
ג' סוג  1אינו נדרש להיות רשום כדין גם בסווג
ענף משנה  120קוד א' סוג  .2אולם ,עליו
להיות בעל סוג גבוה יותר המאפשר ביצוע
עבודות בהיקף הכספי הרלוונטי.

