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 ח' אלול תשפ"א 
#1699937 

 
  .ברחוב ראול וולנברג בתל אביב תשתיות פיתוח והעתקתעבודות  לביצוע  306/2021' מס פומבי מכרז

 9-4Gע תת מקט. 4G  הקו הירוק, מקטע
 2 הודעת הבהרה מס'

,  שהועברו  שאלות ההבהרהחלק מת ועדת המכרזים לולמסמכי המכרז שבנדון, מצ"ב תשוב בהמשך   .1

 .  המכרזוהבהרות למסמכי וכן תיקונים 

יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו לנת"ע, וכי   .2

נשאלו על ידי יותר ממציע    לא בהכרח נענתה כל שאלה. כמו כן, יובהר כי ייתכן ושאלות מסוימות

 אחד, ולכן התשובה במסמך זה מתייחסת לנוסח שהועבר באחת השאלות בלבד. 

כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז,   .3

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

המונח  .4 לכל  אחרת,  נאמר  אם  הפרשנות  אלא  תהיה  זה  הבהרה  במכתב  האמורים  והמושגים  ים 

 כאמור במסמכי המכרז. 

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם נת"ע או   .5

במסמכי   מהאמור  היחידים  השינויים  שהיא.  צורה  או  פורום  בכל  כשניתן,  ככל  המכרזים,  ועדת 

הפירושי כל  וכן  ובמכתבי  המכרז,  בלבד  זה  הבהרה  במכתב  כמפורט  הינם  להם,  וההבהרות  ם 

 הבהרות נוספים שיישלחו מטעם נת"ע, ככל שיישלחו.  

, המציע יחתום על הודעה זו  תנאים מיוחדים  -  להזמנה להציע הצעות  6.2.2  בהתאם להוראות סעיף .6

 ויצרפה להצעתו.  

האמור במכתב הבהרה זה אינו משנה ו/או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש   .7

 אחרת.  

 

 בברכה,

 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 
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 תשובה שאלה/בקשה  אזכור במסמכי המכרז  מס"ד

להציע  1  כרך  .1 הזמנה   ,
חלק א', תנאים    -הצעות  

  3  סעיףמיוחדים,  
 "מועדים ולוחות זמנים"

האחרון   המועד  את  לדחות  מבוקש 
 להגשת שאלות הבהרה. 

 הבקשה נדחית. 

להציע  1  כרך  .2 הזמנה   ,
חלק א', תנאים    -הצעות  

  4.4.1  סעיףמיוחדים,  
 "הכנסות מחזור"מבחן 

ועדת    הבהרה .1 מטעם  יזומה 
 . המכרזים

 
הדרישה    מבוקש .2 את  להפחית 

בקשר  הסף  בתנאי  הקבועה 
שנתי   הכנסות  מחזור  להצגת 

של    )שישים   60,000,000ממוצע 
 . ₪מיליון( 

 כדלקמן: ינוסח  הצעות להציע   הזמנהל 4.4.1סעיף  .1

השנים   בין  ממוצע,  שנתי  הכנסות  מחזור  כספי    2020-2018"למציע  דו"ח  בהעדר  או, 
, לשנהש"ח )שישים מיליון ש"ח(    0,000,0006, של  2017-2019בין השנים    –  2020לשנת  

לפחות, בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים לכל אחת מהשנים הרלוונטיות, שיחושב 
 כדלקמן:.."  

 
 הסעיף ללא שינוי.   יתר

 
 נדחית.   הבקשה .2

להציע  1  כרך  .3 הזמנה   ,
חלק א', תנאים    -הצעות  

   6.3מיוחדים, סעיף 

להבהיר   ללינק  מבוקש  נכנסים  כיצד 
שם  מהו  של התוכניות? מהי הסיסמא ו

 המשתמש הנדרשים? 

  -תכניות המכרז ומסמכים נוספים מצויים בשרת הלהזמנה להציע הצעות,    6.3כאמור בסעיף  
FTP  :של נת"ע בקישורhttps://ftp.nta.co.il  ניתן לעיין בהם או להורידם באמצעות .- 

 Contractor306:  (Login ID) ם משתמשש

 cwT27q: סיסמה

להציע  1  כרך  .4 הזמנה   ,
חלק א', תנאים    -הצעות  

 9'  מס  טופסמיוחדים,  
 "ההצעה"ערבות 

שלהלן    מבוקש השינויים  את  לאשר 
 בנוסח ערבות ההצעה: 

  המילים   לאחר  לערבות  2  בסעיף .1
באותה    אשר  סכום"כל   יצוין 

"עד  המילים  יתווספו  דרישה" 
 לסכום הערבות".  

המילים    6  בסעיף .2 לאחר  לערבות, 
יתווספו   להסבה"  ניתן  "אינו 

 "ו/או להעברה".  המילים

 מאושרת. על שני סעיפיה,  הבקשה
 

המציעים,    לתשומת מצורף    למסמךלב  זה  ערבות    –  9מס'    טופס  'א  נספחכהבהרות  נוסח 
 .ניםמעודכנוסח ערבות באנגלית,  –א' 9וטופס מס' בעברית, 
מס'    רשאים  המציעים טופס  את  מס'    9להגיש  טופס  הנוסח    -א'9או  פי  על  ההצעה  ערבות 

 פי הנוסח המעודכן המצורף למסמך הבהרות זה.    עלהמקורי, אשר צורף למסמכי המכרז, או  



 

 5מתוך  3עמ'  

 

הסכם  2כרך    .5  ,
ונספחיו,  ההתקשרות 

 )א(  11.1סעיף 

 הבהרה יזומה מטעם ועדת מכרזים
 

 )א( יעודכן כדלקמן: 11.1סעיף קטן 
ב המבנה  בביצוע  שיועסק  הקבלן  מטעם  פרויקט  מנהל  )א(  זה    מלאה  משרה  זמינות"  ובכלל 

ת כי  מובהר בזא  יבצע כל פעולה הנדרשת ממנו על מנת לעמוד בלוחות הזמנים של הפרויקט.
משלבי   שלב  בכל  מצוי,  להיות  יכול  או  מצוי,  הקבלן  מטעם  הפרויקט  מנהל  האם  ההחלטה 
עבור   מבצע  שהוא  מקבילות  לעבודות  בהתייחס  ולפרויקט,  לנת"ע  מלאה  בזמינות  הפרויקט, 

מנהל הפרויקט מטעם    תונה לשיקול דעתה הבלעדי של נת"ע.נ  –  רנת"ע ו/או עבור כל צד ג' אח 
 " כוחו.-עול להתחייב בשם הקבלן וייחשב כבאהקבלן יהא רשאי לפ 

טכני    מפרט,  3  כרך  .6
  1  פרקמיוחד. מוקדמות,   

", העבודות"ניהול  
"טבלת    3.4  פיםסעי

  המפתח   תפקידי  ממלאי
 " הקבלן של

 הבהרה יזומה מטעם ועדת מכרזים
 

בסעיף   משרה", 3.4בטבלה  "היקף  של  ובעמודה  הקבלן(  )מטעם  הפרויקט  מנהל  של  בשורה   ,
 הדרישה ל"זמינות מלאה" תוחלף בדרישה ל"משרה מלאה".  

 
 להלן השינוי כפי שהוא משתקף בטבלה: 

  ללא שינוי.  הטבלה יתר

 ניסיון חובה )בשנים(   היקף משרה  תפקיד בפרויקט

)מטעם  מנהל פרויקט

 הקבלן( 

   מלאה זמינות

 משרה מלאה

הקבלן  פרויקטהמנהל   מהנדס   מטעם  יהיה 

ניסיון   בעל  ניהול  בלפחות  שנים    10של  אזרחי, 

אזרחית,   הנדסה  עבודות  ניהל  ביצוע   3במהלכן 

כאשר   לפחות,  של פרויקטים  הכספי   היקפו 

ה מתוך  אחד  בסך    3-פרויקט  הוא    45הנדרשים 

הכספי והיקפם   ₪ הפרויקטים של    מיליון  שני 

בסך   הוא  ₪  20הנוספים  אחד  מיליון  כל    . כל 

יהיו   כמוגדר  הפרויקטים  עירונית  בסביבה 

 .... . בהזמנה להציע הצעות

 
 

 :להודעה נספחים

  נוסח ערבות ההצעה –א'9וטופס מס'  9טופס מס'  –נספח א' 
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 נספח א' 
 

   הצעהערבות  - 9מס'  טופס

 ______________ תאריך: 

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

 26רחוב הרוקמים 
 חולון

 א.ג.נ.

 ______________   ערבות מס': הנדון

 

בקשת   פי  לפי  "המבקש")להלן:    ______________על  סכום  כל  לכם  לשלם  כלפיכם  בזאת  ערבים  אנו   ,)
לסכום   עד  צמוד    מיליון  2)במילים:  "ח  ש  2,000,000  שלדרישתכם,  כשהוא  חדשים(  כ שקלים  מפורט  למדד 

לביצוע עבודות    306/2021שמספרו    פומבילהבטחת מילוי תנאי מכרז    ("סכום הערבות"להלן )להלן:    1בסעיף  
  ( "המכרז")להלן:  של הקו הירוק    G4-9מקטע  -בתל אביב, תת  פיתוח והעתקת תשתיות ברחוב ראול וולנברג

 ע"י המבקש.
 

1. ( למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת  ישולם  זו  ערבות  פי  על  שיידרש  סכום  בהתאם  בלבד  מעלה  כלפיכל   )
 לתנאים הבאים:  

ובגישור  -  "מדד" בסלילה  תשומה  מחירי  המרכזית    מדד  הלשכה  ידי  על  חודש  מידי  שמתפרסם  כפי 
זהה באופיו או   יוחלף במדד אחר, מדד  גוף כאמור או  ידי  על  פרסום  ויחדל  לסטטיסטיקה או במידה 

   המדד שיפורסם על ידי גוף אחר.

  15.7.2021שפורסם ביום  יוני  הסכום לתשלום, כשהוא נושא את ההפרש בין מדד חודש    -  "צמוד למדד"
 לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום. 

דרישה, .2 באותה  יצוין  אשר  סכום  כל  בכתב,  הראשונה  דרישתכם  לפי  לכם  לשלם  מתחייבים    עד   אנו 
מ  ,הערבות  לסכום שבעה  יבאופן  מתום  יאוחר  לא  מקרה  ובכל  ממועד 7)די  ימים  דרישתכם    (  קבלת 

 .  ____________________________ הבאה: במשרדנו, לפי כתובתנו

לדרישתכם  דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם   .3
 כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות. 

דרישה כזו  . באמצעות פקסימיליה, טלקס או מברק או דואר אלקטרוניאין להציג דרישה על פי הערבות  .4
 לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו. 

ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט,  התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית,   .5
 לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

 .  להעברהאו /ו כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה .6

 . 2.3.2022כתב ערבות זה יעמוד בתוקפו עד ליום  .7

 

 בכבוד רב,

 

                                                                                               __________________ 
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 Bid Bond [Original copy to be submitted] –א' 9טופס מס' 
 

Date: ________________ 

To:  
NTA - Metropolitan Mass Transit Systems Ltd. 
26 The HaRokmim St. 
Holon  

Re: Guarantee no. _______________ 

At the request of ___________________ (hereinafter "Applicant"), we hereby guarantee to pay to you 

any sum upon your request, up to the amount of 2,000,000 ₪ (in words: Two Million NIS), linked to the 

Index as specified in the following section 1, (hereinafter "Amount of the Guarantee") in order to 

guarantee compliance with the terms of Public Tender no. 306/2021 for execution of development and 

utilities relocation works at Raoul Wallenberg St. – section G4-9 of the Green Line Project (hereinafter: 

the "Tender"), by the Applicant. 

1. Any amount demanded per this Guarantee shall bear linkage to the Index increase, in accordance with 

the following terms: 

"Index" – The Price Indices of Input in Road Construction and Bridging as published monthly by the 

Central Bureau of Statistics, or in event such publication by the said Bureau will cease or the Index 

will be replaced by another, an Index identical in it nature or the Index that will be published by a 

different authority.  

"Index linked" – The amount for payment, adjusted by the difference between the Index published on 

15.07.2021, per the month of June and the most recent Index published before the payment schedule.  

2. We undertake to pay you, upon your first demand in writing, any amount specified in said demand, up 

to the Amount of the Guarantee, immediately and in any event within 7 days from the date of receipt of 

your request in our office, at the following address: __________________________________. 

3. Your demand for payment by virtue of this bond may be in installments, and the payment will be made 

according to your demand as made, provided that the total of all payments made by virtue of this bond 

does not exceed the Amount of the Guarantee.  

4. Such demand shall not be sent via facsimile, telex, telegram or via email. 

Such shall not be considered a demand in accordance with this Guarantee.   

5. Our obligation under this guarantee is unconditional, and does not require that you explain, reason, 

detail, substantiate or prove your demand, or demand payment from the Applicant first. 

6. This Guarantee is in no way assignable and/or transferable.  

7. This Guarantee shall remain valid until 2.3.2022. 

Respectfully, 

 


