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 220546 סימוכין:
 

 1/7/2019 בתאריך שני,סיכום סיור קבלנים שנערך ביום 
 נמל הדלק MBRעבודות להקמת מערך חדש ב  - 19/184 פרמכרז מס

 חגי כהן, יבגני מגידס, צביקה חדש, יובל קולינסקי, אילן מינץ :תיות נפט ואנרגיהמשתתפים מטעם תש

 כללי .א
 

 תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז/חוזה הנ"ל.
 האמור בתוספת זו עדיף על האמור באותו עניין במסמכים המקוריים של מכרז/חוזה זה.

עליו כל תוספת,  אם סעיף במסמכים המקוריים של המכרז/חוזה לא שונה בתוספת זו, או שלא באה
 הרי הוא תקף והעבודה כולה, לרבות האמור בתוספת זו, תעשה על פיו.

תוספת זו תומצא לכל קבלן אשר הוזמן להגיש הצעות למכרז/חוזה הנ"ל ותוחזר לחברה, כשהיא 
 חתומה ע"י הקבלן, עם הצעת הקבלן בתוך המעטפה הסגורה שתוכנס לתיבת המכרזים

 
הובהר כי הסתייגויות או שאלות לגבי ביטוחים יש להגיש במסגרת ההליך המכרזי ובשלב ההבהרות.  .1

 לאחר הזכייה לא ניתן לדון בהן.
הודגש כי כפי שנכתב בהוראות המכרז, הזוכה מחויב להעביר אלינו את החוזה, הערבות, והביטוח  .2

א, וכי במידת הצורך החברה רשאית ימי עבודה. יובהר כי החברה לא תסבול איחורים בנוש 10בתוך 
 לחלט את ערבות ההצעה.

הובהר כי משמעות החתימה על מסמכי המכרז היא הסכמה מלאה לכל תנאיו. מי שבוחר להגיש הצעה  .3
 אינו יכול לערער לאחר הזכייה על אופי העבודה.

 :9.1למציעים בנוגע לשינוי בתנאי הסף מס'  הובהר .4
(לכל הפחות)  עבודה אחתאת העבודה, ניסיון מוכח בביצוע  למציע, או למי מטעמו שיבצע  9.1 −

השנים האחרונות, של עבודות הקמת מתקנים ביולוגים ממברנלים בספיקת תכן  6במהלך 
 קמ"ש. 5מינימאלית של 

ימי לוח ומועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך  140 -כמו כן, יובהר כי משך ביצוע העבודות קוצר ל −
23.7.19. 

 ותנאי המכרז נותרו ללא שינוייתר תנאי הסף  −
 

 הועברה למציעים סקירה הנדסית בנוגע למערך הנדרש כולל טיפול באוויר. .5
 הובהרו ע"י מנהל המתקן נושאי הבטיחות והבטחון ככלל ובעיקר בנוגע לממשק מול נמל חיפה. .6
 הקבלנים קיבלו דיסק עם תכניות ומפרטים, בכל מקרה הקבלן הזוכה יבצע אימות מידות. .7
 הובהר למציעים הכדאיות בנוגע לספקים מאושרים. .8
 .ביצוע התוכנה תעשה ע"י ובאחריות תש"ן .9

 .בוצע סיור באתר .10
 

_____________________    _____________________ 
 תאריך       חתימת הקבלן


	א. כללי

