
ניקיון ושירותי  ,למתן שירותי ניהול, תפעול, אחזקה 124/2022מכרז פומבי מס' 
 מוקד וסיור למבנה ולמערכות משרדי נת"ע בחולון עבור חברת נת"ע 

 1הודעת הבהרה מס'  

לפרסום מסמכי המכרז שבנדון, מצ"ב   .1 ועדת המכרזים  בהמשך  יזומה מטעם  הבהרה 

 שבחלק א' למסמכי המכרז שבנדון )טופס ערבות ההצעה(. 10לתיקון טופס מס' 

הסעיפים   .2 עודכנו  המצ"ב,  המתוקן  ההצעה  ערבות  בטופס  כי  המציעים  לב  תשומת 

 : הבאים

 עודכן שם המכרז.  -לטופס  1סעיף  2.1

 . 15/09/2022נקבע מועד פקיעת תוקף הערבות ליום  -לטופס  6סעיף  2.2

 .יתר המועדים וההוראות במסמכי המכרז יישארו ללא שינוי .3

כחלק  .4 ייחשבו  זו  הבהרה  בהודעת  האמורים  והתיקונים  השינויים  ההבהרות,  כל 

 ממסמכי המכרז, והם גוברים על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יות 

תית העמוד  בתח  להוראות המכרז, כל מציע נדרש לצרף להצעתו העתק חתום  בהתאם .5

נת"ע ידי  על  שתפורסם  נוספת  הבהרה  הודעת  כל  של  וכן  זו  הבהרה  הודעת  ככל   ,של 

 שתפורסם. 

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם   .6

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

מכרז, וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט במכתב זה  מהאמור במסמכי ה

 .בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שישלחו מטעם נת"ע, ככל שישלחו

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות   .7

במסמכי   מהאמור  גורע  ו/או  משנה  אינו  זה  במכתב  האמור  המכרז.  במסמכי  כאמור 

 אלא אם נאמר במפורש אחרת. המכרז,

 

 בברכה

נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים   -נת"ע 

 בע"מ

 

  



 ( מתוקן) נוסח ערבות הצעה - 10טופס  מס'  
 למסמך התנאים המיוחדים[  4.8]נדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף הנקוב בסעיף 

 תאריך:  __________ 

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

 , מרכז עזריאלי 9קומה  A, בניין 26רח' הרוקמים 
 5885849חולון 

 ערבות מס' _________________  הנדון:

1. " )להלן:   ____________________ בקשת  פי  כלפיכם  המבקשעל  בזאת  ערבים  אנו   ,)"
לסכום   עד  לפי דרישתכם,  כל סכום  )חמישים אלף שקלים חדשים(    ₪  50,000לשלם לכם 

" הערבות)להלן:  בהצעה  סכום  הכלולות  בהתחייבויותיו  המבקש  של  לעמידתו  בקשר   ,)"
ניקיון    ,למתן שירותי ניהול, תפעול, אחזקה  124/2022מכרז פומבי מספר  שהגיש במסגרת  

 ושירותי מוקד וסיור למבנה ולמערכות משרדי נת"ע בחולון עבור חברת נת"ע.  

באותה   .2 יצוין  אשר  סכום  כל  בכתב,  הראשונה  דרישתכם  לפי  לכם,  לשלם  מתחייבים  אנו 
ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו,   7דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום  

___________________. מובהר כי דרישה שתישלח  לפי כתובתנו הבאה: ___________
אלינו / תתקבל אצלנו באמצעות פקס או דוא"ל לא תחשב כדרישה בכתב, עפ"י כתב ערבות 

 זה. 

שתהיה   .3 יכול  זה  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען 
ל התשלומים מכוח לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כ

 כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק,  .4
 לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או הסבה. .5

 . 15.09.2022עמוד בתוקפו עד ליום כתב ערבות זה י .6

 

 

 בכבוד רב,

______________________ 

 חתימה וחותמת

 

 


