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 שכונת לינקולן בחיפה -ביצוע עבודות פיתוח שלב א' במבואות דרומיים ובמורדות פרויד 

 מענה לשאלות הבהרה – 3הודעת הבהרה מס' 

 

 -להזמנה להציע הצעות של המכרז שבכותרת )להלן   15.9הקבועות בסעיף ( נוףיפה  -להלן )בהתאם לסמכויותיה של יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ  .1

 כדלקמן: מודיעה יפה נוף  ,(ההזמנה-ו המכרז

 להודעת הבהרה זו. 'א נספחמענה לשאלות ההבהרה מצורף כ .1.1

 ובחוברת המכרז.בעקבות התשובות לשאלות ההבהרה הוחלט לפרסם את המכרז מחדש ולדחות את המועדים השונים, כמפורט להלן  .2

 תוקף ערבות ההצעה. אין שינוי במועד .3

 ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז, והם גוברים על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת והבהרה ז הודעתכל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים ב .4
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 יותר. 

 כל הודעת הבהרה נוספת שתפורסם על ידי יפה נוף, ככל שתפורסם.  כל מציע נדרש לצרף העתק חתום בתחתית כל עמוד של הודעת הבהרה זו וכן של .5

 

 

 

 בברכה,          

 יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ

 

 חתימת המציע:___________________
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 מענה לשאלות ההבהרה-ספח א' נ

 

מס' 
 שאלה

שם המסמך ומס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה סעיף מס'

במקום המונח "פרוייקט פיתוח תשתיות" יבוא  הבהרה יזומה 6.1 הזמנה  -
המונח "פרויקט", אין הבדל בהגדרה הצמודה 

 למונח.

 9.2.1ההיקף הכספי של הפרויקט הנדרש בסעיף  הבהרה יזומה 9.2.1 הזמנה -
)שישים מיליון( ש"ח בתוספת  60,000,000הוא 

 מע"מ.

נדחית הבקשה לשינוי בהיקפי הפרויקטים הנדרשים  התנאי, כדלקמן:אנו מבקשים לשנות את  9.2סעיף  הזמנה להציע הצעות  .1
)המציע מופנה לשינוי בהיקפי  9.2.1-9.2.2בסעיפים 
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היקף הפרויקט יהיה בהיקף  - 9.2.1סעיף 
₪ .   55,000,000כספי של לפחות   

היקף הפרויקט יהיה בהיקף  - 9.2.2סעיף 
₪ .  20,000,000כספי של לפחות    

הגשת  9.2.2לחילופין, נבקשכם לאפשר בסעיף 
 עבודות שטרם הסתיימו, אך עומדים בהיקף הכספי.

למכרזים המפורסמים על נבקשכם לאשר כי בדומה 
ידי חברת נתיבי ישראל ו/או חברת חוצה ישראל 
ו/או חברת נתיבי איילון, הרי לצורך עמידה בדרישת 

יותר צירופם של שני  -מלש"ח(  30ההיקף הכספי )
מקטעי פרוייקט, המהווים חלק מפרויקט אחד, 

 ובלבד שמתקיים רצף פיזי וכרונולוגי ביניהם.

הפרויקטים הנדרשים, שבוצע במסגרת הודעת 
 (.2הבהרה מס' 

 

 

נדחית הבקשה החלופית לאפשר הגשת עבודות שטרם 
 הסתיימו אך עומדות בהיקף הכספי.

בסעיף  רת המונח "פרויקט" דהמציעים מופנים להג
בהזמנה להציע הצעות ובאופן ספציפי לס"ק מס'  6.1

 בהגדרה. 3

הסכם מעודכן   .2
 15.06.2022לתאריך 

 49עמוד 

 57סעיף 
 "התייקרויות"

 

לאור עליות המחירים הבלתי צפויות בשיעורים 
גבוהים עקב משבר הסחר העולמי נבקש לבחון 

 הצמדת התייקרות לחוזה כפי שקיים בשוק

 .הבקשה נדחית

הסכם  –מסמך ב'   .3
 88ההתקשרות, עמ' 

נבקש למחוק את המילים בשורה השישית של  2
 "וזאת מבלי צורך" ואת המילה "כלשהי" -הסעיף

 .הבקשה נדחית
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הסכם  –מסמך ב'   .4
 88ההתקשרות, עמ' 

נבקש למחוק את המילים בשורה השמינית של  3
 -הסעיף

 "וזאת מבלי צורך" ואת המילה "כלשהי"

 .הבקשה נדחית

הסכם  –מסמך ב'   .5

 89ההתקשרות, עמ' 

נספח  – 7)נספח 

 ביטוח(

 –נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים  5.1

"סעיף זה יחול לעניין ביטוח העבודות הקבלניות 
 בלבד"

 .הבקשה נדחית

הסכם  –מסמך ב'   .6

 89ההתקשרות, עמ' 

נספח  – 7)נספח 

 ביטוח(

 –נבקש למחוק את המילים  5.3

 –מקצועית" ובמקומן לרשום "הפרת חובה 

 "מעשה או מחדל"

 .הבקשה נדחית

הסכם  –מסמך ב'   .7
 89ההתקשרות, עמ' 

 –נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות  5.7

 "יחול בביטוחי רכוש ועבודות קבלניות"

 .הבקשה נדחית
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נספח  – 7)נספח 
 ביטוח(

הסכם  –מסמך ב'   .8

 89ההתקשרות, עמ' 

נספח  – 7)נספח 

 ביטוח(

 –נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות  5.8

"אין בכך כדי לגרוע מזכויות המבטח ו/או חובות 
 המבוטח על פי דין".

 הבקשה מתקבלת.

 המילים תתווספנה בסוף הסעיף.

הסכם  –מסמך ב'   .9

 89ההתקשרות, עמ' 

נספח  – 7)נספח 

 ביטוח(

ביטוח" "כלל  –נבקש למחוק את המילים  5.10
 ובמקומם לרשום "מגדל"

 .הבקשה נדחית

מנוסח "ביט" של  לא יפחתיובהר כי נוסח הפוליסה 
 שלא יפחתכלל חברה לביטוח. כך שגם נוסח מקביל 

 מנוסח "ביט" של כלל חברה לביטוח יתקבל. 

הסכם  –מסמך ב'   .10

 88ההתקשרות, עמ' 

נספח  – 7)נספח 

 ביטוח(

"פוליסות הביטוח"  –נבקש למחוק את המילים  9
"פוליסת ביטוח העבודות  –ובמקומן לרשום 

 הקבלניות"

ובהמשך הסעיף נבקש למחוק את המילים "לתנאי 
 ההסכם" ובמקומן לרשום "לנספח הביטוח".

 .(המבוקשות הבקשה נדחית )שתי המחיקות
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הסכם  –מסמך ב'   .11

 90ההתקשרות, עמ' 

נספח  – 7)נספח 

 ביטוח(

"הסכם זה" ובמקומן  –המילים נבקש למחוק את  12
 לרשום "אישור הביטוח המצורף להסכם זה".

 .הבקשה נדחית

הסכם  –מסמך ב'   .12

 90ההתקשרות, עמ' 

נספח  – 7)נספח 

 ביטוח(

נבקש להוסיף אחרי המילים "לדרישת החברה" את  17
"בכתב, ביטוח העבודות הקבלניות  –המילים 

 יורחב..."

 .הבקשה נדחית

הסכם  –מסמך ב'   .13

 90ההתקשרות, עמ' 

נספח  – 7)נספח 

 ביטוח(

"על אף  –נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים  18
האמור, אי המצאת אישור ביטוח לא תהיה הפרה 

ימי עסקים מבקשת  14יסודית אלא אם חלפו 
החברה בכתב להמצאת האישור ובמהלכם לא 

 הומצא".

 .הבקשה נדחית

 


