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 נת"ע   בטחת איכות הביצוע של פרויקטי ה מדידה ל למתן שירותי    2022/195מכרז פומבי מס'     

 

 דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ומענה לשאלת הבהרה נוספת   –   2הודעת הבהרה מס'  

  25/05/2022  בישיבתה מיום  הרינו להביא לידיעתכם כי ועדת המכרזים של נת"ע אישרה   .1

שעה  ב   15.06.2022ליום  להגשת הצעות במכרז שבנדון, וזאת עד של המועד האחרון ה דחיי 

13:00 . 

 יתר מועדי והוראות המכרז, נותרו ללא שינוי. יובהר כי  .2

  מענה לשאלת הבהרה פרסום  כמו כן, בישיבתה כאמור, אישרה ועדת המכרזים של נת"ע   .3

 להודעה זו.   בנספח א'כמפורט , מסמכי המכרזשהתקבלה בקשר ל

המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו    הובהר כי אין נוסח השאלי .4

לנת"ע, וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה. כמו כן, יובהר כי ייתכן ששאלות מסוימות נשאלו  

באחת   שהועבר  לנוסח  מתייחסת  זה  במסמך  התשובה  ולכן  אחד,  ממציע  יותר  ידי  על 

 השאלות בלבד. 

  ממסמכיב הבהרה זה ייחשבו כחלק  כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכת .5

 המכרז, והם גוברים על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר.  

תהיה   .6 זו  הבהרה  בהודעת  האמורים  והמושגים  המונחים  לכל  אחרת,  נאמר  אם  אלא 

 כאמור במסמכי המכרז. הפרשנות 

 מטעם אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי   .7

היחידים  השינויים  שהיא.  צורה  או  פורום  בכל  כשניתן,  ככל  המכרזים,  ועדת  או  נת"ע 

במכתב  כמפורט  הינם  להם,  וההבהרות  הפירושים  כל  וכן  המכרז,  במסמכי  מהאמור 

 ם שיישלחו מטעם נת"ע, ככל שיישלחו.  הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספי

תנאים מיוחדים, המציע יחתום על   -להזמנה להציע הצעות  6.3.2 בהתאם להוראות סעיף  .8

 זו באמצעות מורשה החתימה מטעמו ויצרפה להצעתו.   הודעה 

בהודעת הבהרה זו אינו משנה ו/או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר   האמור .9

 במפורש אחרת.  

 

 ה בברכ

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   - נת"ע 

  



 

 2מתוך  2עמוד   

 נספח א' 
 הבהרה  ותשובות  שאלות 

 

 הבקשה   /  השאלה  נושא / סעיף  חלק במכרז  מספר 

 

 ה הבהרה  /   תשובהה
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  –חלק א' 
ההזמנה  

 – למכרז 
 

תנאים  
 מיוחדים 

 5.1סעיף 

קריטריון  
   2מס' 

+ 

קריטריון  
 5מס' 

מבוקש להכיר בשירותי  
מדידה שניתנו בפרויקט  

מנהרות   2אחד, אשר כלל   
כביש נפרדות, שאורכן  

מטר,   250המצרפי מעל 
כשירותים שניתנו בשני  

 . פרויקטי תחבורה

 הבקשה נדחית 
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