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למתן שירותי ניהול, תפעול, אחזקה, ניקיון ושירותי מוקד וסיור למבנה ולמערכות    124/2022מכרז פומבי מס'  

 משרדי נת"ע 

להגשת שאלות הבהרה ולבחינה מוקדמת של ערבות  האחרון  מועד  ה דחיית    -5הודעת הבהרה מס'  
 מצגת כנס מציעים שני ו   ההצעה 

 

נת"ע בקשר למכרז שבנדון, הרינו להביא  הודעות ההבהרה שפורסמו באתר  לוהמכרז    בהמשך למסמכי .1

ואת  דחייה של המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה    לידיעתכם כי ועדת המכרזים של נת"ע אישרה 

   כמפורט להלן: ,במכרז שבנדון ,בחינה מוקדמת של ערבות ההצעההמועד האחרון ל

 שעה  תאריך   

 .  13:00עד השעה   19.5.2022 מועד אחרון (נדחה) להגשת שאלות הבהרה 

 13:00עד השעה   19.5.2022 מועד אחרון (נדחה) לבחינה מוקדמת של ערבות ההצעה 
 

שהינו     מועד תוקף הערבות בלרבות  מכרז,  ב  שקבועיםהמועדים  לא חל שינוי ביתר  תשומת לב המציעים כי   .2

 . 15.9.2022יום  לעד 

הוצגה בכנס  שמצגת  ההמכרז שבנדון,    תחת לשוניתלאתר נת"ע, תחת  הועלתה    15.5.2022ביום  כמו כן,   .3

השני ה  מציעים  לעיל,  במועד  המכרז שהתקיים  עיקרי  את  מפות    כוללת  את  המציגים  השקפים  למעט 

נת"ע במשרדי  "  התמצאות  כי    .")המצגת(להלן:  חלק  יובהר  ואיננה  בלבד  רקע  מסמך  מהווה  המצגת 

 . אין צורך לצרף את המצגת להצעה לפיכך מובהר כי . ממסמכי המכרז

ב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז, והם  כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכת .4

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

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור   .5

 במסמכי המכרז. 

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

המכרזים, ככל כשניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז, וכן כל  

ם שיישלחו  הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספי

 מטעם נת"ע, ככל שיישלחו.  

זו    , המציע יחתום על הודעה מיוחדים  תנאים  -הצעות  להציע   להזמנה  )2(  5.2   בהתאם להוראות סעיף  .7

 באמצעות מורשה החתימה מטעמו ויצרפה להצעתו.  

 האמור במכתב הבהרה זה אינו משנה ו/או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.   .8

 

 בברכה, 

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