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הנדון :מכרז 3/2019

עבודות הקמת חניון זמני ומבנה מעליות באוניברסיטת חיפה
וגשר הולכי רגל מעל שדרות אבא חושי
הודעת הבהרה מס' 3
(סה"כ  2דפים )
יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת  +חתימה) וכן:
להחזירו חתום עד  18/3/19שעה  12:00בדוא"ל
לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה בעת הגשת ההצעות
.1

בהתאם לסמכויותיה של יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (להלן  -המזמינה או יפה נוף)
הקבועות בסעיף  3.11להזמנה להציע הצעות של המכרז שבכותרת (להלן  -המכרז ו-
ההזמנה) ,מודיעה יפה נוף על עדכון המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,כדלקמן:

המועד להגשת ההצעות המעודכן הוא ביום  20.03.2019בשעה 12:00
.2

השינוי האמור בהודעת הבהרה זו ייחשב כחלק ממסמכי המכרז והוא גובר על האמור
במסמכי המכרז ו/או בהודעות הבהרה קודמות.

.3

מובהר ,כי אין שינוי ביחס להוראות הנוגעות לערבות ההצעה ,לרבות ביחס לתוקף הערבות,
כאמור במסמכי ההזמנה להציע הצעות.

.4

אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים האמורים בהודעה זו תהיה המשמעות שנקבעה להם
במסמכי המכרז.

.5

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 הבהרה זו בלבד
ובהודעות ההבהרה הנוספות שפורסמו על ידי יפה נוף.

.6

יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

.7

יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה בעת הגשת ההצעות.

בברכה,
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
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נספח א'  -מענה לשאלות ההבהרה

מס'
1

2

שאלה
סעיף  1.78.1.10הקצב הסדר תנועה – האם המחיר
מוכתב או שהקבלן ממלא כרצונו?

סעיף  1.78.1.12אחוזים  .מה זה  60000יחידות?

תשובה
סעיף  1.78.1.10הקצב הסדרי תנועה – אין
למלא מחיר בסעיף זה – ההקצב ייקבע ע"י
המזמין ובכל מקרה מבוצעת המחאת זכות
לחברה אשר תבצע את ההסדרים וישולם לה
ישירות ע"י המזמין.
סעיף  – 1.78.1.12הקבלן הראשי מקבל
תשלום בגובה  12%מהתשלום בפועל
לחברה המבצעת את הסדרי התנועה
הזמניים .הסכום המאושר לתשלום נקבע
בסעיף זה ויש למלא מחיר של .₪ 1
מציע אשר ימלא מחיר שונה – הצעתו
תתוקן ל ₪ 1-בכל מקרה.

