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 ה' אדר א תשפ"ב 

 

 למתן שירותי בקרה על הפעלת ותחזוקת הקו האדום   064/2022מכרז פומבי מס' 

 תיקון מועדי המכרז   -1הודעת הבהרה מס' 

,  כפי שיפורט להלן   -בשל טעות סופר  למועדי המכרז  3לסעיף  להלן תיקון    בהמשך למסמכי המכרז שבנדון .1

 :על פרסום המכרז בעיתונותהמועדים המעודכנים שלהלן מותאמים למועדים שפורסמו במודעות 

 13:00עד השעה  14.2.2022עד ליום   –המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 

 13:00עד השעה  14.2.2022עד ליום  -וקדמת של ערבות ההצעה מ לבחינה  אחרון מועדה

   13:00עד השעה   7.3.2022 -הצעות להגשת  אחרון מועדה

 
 לא חל שינוי ביתר מועדי המכרז.  .2

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

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

זה תהיה הפרשנות כאמור   .4 והמושגים האמורים במכתב הבהרה  אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים 

 י המכרז.במסמכ

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

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

רות נוספים שיישלחו הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבה

 מטעם נת"ע, ככל שיישלחו. 

זו    , המציע יחתום על הודעהמיוחדים  תנאים  -הצעות   להציע  להזמנה  )2(  5.2   בהתאם להוראות סעיף .6

 באמצעות מורשה החתימה מטעמו ויצרפה להצעתו.  

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

 

 

 בברכה, 

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

 

 

 

 חתימת המציע_________________ 
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