1.12.2019

מכרז פומבי מס' 26/2018
לקבלת הצעות לתכנון ולביצוע עבודות ( ) Design-Build
במסגרת המקטע המערבי (  ) DP01בפרויקט חיבורי נמל המפרץ

הודעת הבהרה מס' 3
.1

בהתאם לסמכויות יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (להלן  -המזמינה) הקבועות בהזמנה להציע הצעות
(להלן  -ההזמנה) מפורטים בהודעה זו מספר שינויים ו/או הבהרות ביחס להוראות המכרז ,כדלקמן.

.2

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז יהיה ביום 8.12.2019 :בשעה .12:00

.3

יוזכר ,כי את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הנמצאת בקומה  8ברח' ביאליק  3בחיפה (אין לשלוח הצעה
בדואר או בדרך אחרת) עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,כאמור לעיל.

.4

על המציעים לקחת בחשבון את סידורי האבטחה בבניין משרדי המזמינה ,את איתור תיבת המכרזים וכיו"ב,
כך שהצעתם תוגש במועד האחרון הנ"ל ולא כל במועד אחר.

.5

ביחס לערבות ההצעה יצוין ,כי יחולו לגביה כל ההוראות המפורטות בהזמנה ובהודעות ההבהרה שפורסמו עד
כה .בהוראות אלה נקבע ,בין היתר ,כי:
 .5.1על ערבות ההצעה להיות על סכום שאינו נמוך מ( ₪ 2,500,000-שני מיליון וחמש מאות אלף שקלים
חדשים);
 .5.2על ערבות ההצעה להיות בתוקף עד ליום ;31/05/2020
 .5.3על מועד התשלום על פי ערבות ההצעה להיות לא יותר מ 15-ימים ממועד קבלת דרישת המזמינה;
 .5.4על ערבות ההצעה להיות בלתי מותנית ואוטונומית וניתנת לגביה על פי דרישה חד צדדית של המזמינה
וללא צורך לנמק את דרישתה;
 .5.5על ערבות ההצעה להיות ממוסד בנקאי מוכר בישראל;
 .5.6על ערבות ההצעה להיות בנוסח המצורף בנספח  11להזמנה;

.6

מודגש ,כי הבהרה זו ,תיחשב כחלק ממסמכי המכרז ,והיא גוברת על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה
מוקדמת יותר .כל מציע נדרש לצרף להצעתו העתק של הבהרה זו ,כשההעתק חתום בתחתית עמוד זה.

.7

אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים האמורים בהודעת הבהרה זו תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.

.8

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה ,או בכתב ,או בכל דרך אחרת ,על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת
המכרזים ,ככל כשניתן ,בכל פורום או צורה שהיא.

.9

השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז ,וכן כל הפירושים וההבהרות להם ,הינם כמפורט בהודעה זו בלבד
ובהודעות העדכון ו/או הודעות ההבהרה שתפורסמנה ,ככל שתפורסמנה.

בברכה,
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ

