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בכבוד רב,
נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

למתן שירותי ייעוץ פיננסי 
מכרז פומבי מס' 224/2022 

נת"ע – בונים את הרכבת הקלה
במטרופולין תל-אביב

1.   נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )להלן: "נת"ע"( מזמינה בזאת
מציעים להציע הצעותיהם במסגרת מכרז פומבי מס' 224/2022 למתן שירותי 
ייעוץ פיננסי )להלן: "המכרז"(. השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה הם שירותי 
ייעוץ פיננסי בכל הקשור לפרויקטים המבוצעים על ידי נת"ע, לרבות תהליכי ייזום, 
ניתוח כדאיות כלכלית לפרויקטים, ליווי ותמיכה פיננסית בגיבוש מכרזים, סיוע 
בבדיקה וניתוח חלקים פיננסיים בהצעות המוגשות בהליכים תחרותיים )כגון: 
מכרז פומבי, פנייה לקבלת הצעות, ניהול מו"מ ועוד(, ככל שאלה יידרשו לנת"ע, 

והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
2.   בכוונת נת"ע לבחור עד שלושה )3( מציעים אשר יספקו את השירותים הנדרשים

נשוא המכרז.
3.   ההתקשרות עם המציעים הזוכים תחל ממועד חתימת נת"ע על הסכם ההתקשרות
ותהיה בתוקף עד לתום 24 חודשים ממועד זה. לנת"ע בלבד שמורה זכות הברירה 

להאריך את תקופת ההתקשרות - הכל כמפורט במסמכי המכרז.
4.   רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים בכל התנאים המקדימים המפורטים

במסמך התנאים המיוחדים למסמכי המכרז. 
5.   ניתן להפיק את מסמכי המכרז, באמצעות הורדתם מאתר האינטרנט של נת"ע,

 .www.nta.co.il :בכתובת
6.   המציעים רשאים לבקש מנת"ע הבהרות למסמכי המכרז, בבקשה בכתב אשר

תופנה לתיבת הדוא"ל שכתובתה Tender5@nta.co.il שתוגש עד ליום 14.06.2022 
בשעה 13:00 או כפי שיעודכן בהודעה למציעים, אם יעודכן.

7.   ההצעה תוגש עד לא יאוחר מיום 06.07.2022 בשעה 13:00 לתיבת המכרזים
שבמשרדי נת"ע, רחוב הרוקמים 26 בחולון, בנין A, קומה 9. המציע ידאג לקבל 

אישור בדבר הגשת הצעתו כאמור.
8.   המכרז נשוא מודעה זו הינו מכרז עם בחינה דו-שלבית כמשמעות ביטוי זה בתקנה

17ד לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.
9.   מובהר, כי אין באמור בהודעה זו כדי למצות את כלל הוראות המכרז ועל כל

אחד מהמציעים חלה החובה לקרוא בעיון את כלל הוראות מסמכי המכרז. 
עוד מובהר כי היה ותתגלה סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, 

האמור במסמכי המכרז גובר על האמור במודעה זו.


