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באמצעות דוא"ל
הנדון:

הבהרה מס'  - 1מכרז פומבי למתן שירותי ממוני בטיחות לביצוע עבודות במערכת
הולכת הגז הטבעי (( )INGL/TENDER/2019/29להלן" :המכרז")

 .1כללי:
.1.1
.1.1
.1.1
.1.1
.1.1

אלא אם יאמר להלן אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהיה המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
ההבהרות במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.
השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל מסמך רשמי
אחר שנשלח ו/או שישלח על ידי החברה ,ככל שישלח בעתיד.
האמור במסגרת מסמך זה אינו גורע מן האמור במסמכי המכרז ,אלא אם יאמר אחרת במפורש.
הינכם מתבקשים לאשר קבלת מסמך זה באמצעות האישור המצ"ב ולהעבירו חתום למשרדי החברה
מיד עם קבלתו .כמו כן ,עליכם לצרף מסמך זה להצעתכם יחד עם כל המסמכים המצורפים אליו,
כשהם חתומים בכל עמוד.

 .1להלן הבהרה מס' 1
1

מכרז ,כללי
סעיף 1.1

שאלה
מה גבולות הגזרה של המחוזות צפון ,מרכז ודרום
תשובה

1

מכרז ,כללי
סעיפים
17.8 – 17.1

כמפורט בסעיף  1.1למסמכי המכרז:
" 1.1אזור הצפון – חדרה וצפונה ,אזור המרכז מדרום לחדרה ועד קריית
גת  -אשקלון ,אזור דרום  -מדרום לקריית גת ועד סדום .ממונה
בטיחות לטובת אגף הקמה -מתייחס לכל תוואי מערכת ההולכה".
שאלה
מה המסמכים שיש לצרף למעטפה א'
תשובה
המסמכים שיש לצרף למעטפה א' מפורטים בסעיפים  17.1עד  17.8וכוללים בין היתר
את מסמכי המכרז (מס'  )109061והסכם ההתקשרות שצורף (מס' )109061
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1

מכרז ,כללי

שאלה
האם נדרש למלא את נספח ו' 1בחלקו העליון ממונה הבטיחות ובסוף העמוד חותם
גם ממונה הבטיחות?

סעיף / 19.1
נספח ו'1

תשובה

מכרז ,ערבות
מכרז

הצגת ממוני בטיחות ,המיועדים למתן השירותים (העונים לדרישות המפורטות
במסמכי המכרז) ,תדרש מהזוכה בלבד כמפורט בסעיף  19.1למכרז:
" 19.1תוך  30יום ממועד הודעה הזכייה ,על הזוכה להגיש לחברה את פרטי
ממוני הבטיחות המיועדים לביצוע השירותים בנוסח המצורף כנספח
ד'".3
לפיכך ,בשלב זה של ההליך אין צורך בהחתמת ממוני הבטיחות ורק הזוכה בשלב
חתימת ההסכם ידרש להחתים את כל אחד מממוני הבטיחות שיוצעו על ידו על נספח
זה.
שאלה
האם חובה להגיש טיוטת ערבות מכרז לבדיקה?

סעיף 8.1

שאלה
מציע רשאי להגיש לחברה טיוטה של ערבות המכרז שבכוונתו להגיש.
על אף האמור בסעיף ( 11.1ב) למכרז ,ניתן להגיש את נוסח הערבות לבדיקה עד לא
יאוחר מיום  14/11/2019בשעה .11:00
לצורך הגשת הצעה למכרז ,המציע נדרש להגיש ערבות בנוסח הקבוע בנספח ט'
למכרז זה.
בכבוד רב,
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

אישור קבלה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת ,כי קיבלנו את הבהרה מס'  - 1מכרז פומבי למתן שירותי ממוני בטיחות
לביצוע עבודות במערכת הולכת הגז הטבעי ( )INGL/TENDER/2019/29וכן ,ידוע לנו שכל האמור בו מהווה
חלק ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין ,כאילו נכלל בהם מלכתחילה.
אנו מאשרים ,כי השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט במסמך זה בלבד ובתיקונים רשמיים
קודמים שנשלחו ו/או בכל מסמך רשמי אחר שישלח על ידי החברה ,ככל שישלח ,בעתיד.

תאריך__________________ :

חתימה ________________ :חותמת________________ :
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