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מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש הבהרה מסמך זה 
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז -זו כשהיא חתומה על 

  

  2016 נובמבר 10 
  המכרז משתתפי: לכבוד

  פקס באמצעות      
  

  2016/070/0364/00 מס'מסגרת פומבי מכרז 
להתקשרות בחוזה מסגרת לאספקת כלי וחומרי עבודה, ציוד טכני, חומרי אינסטלציה, צנרת לגינון 

  רשות שדות התעופה בנייה עבורומוצרי 

  2הבהרה מספר 

  :עדכון הרשות להלן שבנדון במכרז ההצעות הזמנת לטופס 23.4 סעיף להוראות בהתאם

.. עשרת אלפים אלף שקלים .: "כי הוא נדרש להיותהערבות  סכוםבנספח ו' נפלה טעות סופר ונכתב לגבי  .1
  .חדשים

עשרת אלפים הרשות מבהיר כי המילה "אלף" הינה טעות סופר כאמור והכוונה כמובן לערבות בסך כולל של 
  .)₪ 10,000( שקלים חדשים

נספח ו' לטופס הזמנת ההצעות שפורסם, באופן שנכתב מצ"ב לנוחותכם נוסח ערבות מתוקן המחליף את  .2
  ")".סכום הערבותשקלים חדשים) (להלן: " (ובמילים: עשרת אלפים₪  10,000עד לסך כולל של  ...:"בו

בנספח ו' המקורי  מלל כפי שנכתב בטעותהמציע אשר ימציא ערבות עם  , הרשות מדגישה כילמרות האמור .3
שאין בו להביא  ,ערבותו לא תפסל בשל כך, והרשות תראה בכך פגם טכני בלבד - כפי שפורסם לראשונה 

  .ו/או ההצעה לפסילת הערבות

   

  

  

  הברכב

  שפיגל  לייני
  לוגיסטיקה אגף, בכיר רכש רפרנט
  התעופה שדות רשות

  
  

  המציע חתימת
  

__________________________  
  
  

  :העתקים
  רא"ג לוגיסטיקה -        אלדד סומר

  מפעילי התקשרויות מנהלת -  שוילי אוטרברבקה 
  הועדות מזכירת -     קעטבי אריאלה
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  לטופס הזמנת ההצעות 'ו נספח
  נוסח ערבות לקיום המכרז

  לכבוד
  רשות שדות התעופה

  תאריך: ___________

  הנדון: ערבות מס' _______________

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד לסך החייב(להלן: " 1לבקשת _________________ .1
"), אשר תדרשו מאת החייב סכום הערבות(ובמילים: עשרת אלפים שקלים חדשים) (להלן: "₪  10,000כולל של 

להתקשרות בחוזה מסגרת לאספקת כלי וחומרי עבודה,  2016/070/0364/00מס' בקשר עם מכרז מסגרת פומבי 
 "). המכרזאינסטלציה, צנרת לגינון ומוצרי בנייה עבור רשות שדות התעופה (להלן: " ציוד טכני, חומרי

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב, שתימסר ב  .2
ה "), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישהסניף(להלן: " 2________________

וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או , הערבות סכום על יעלה שלא ובלבד") סכום הדרישה(להלן: "
להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו 

טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי, לרבות כל 
  בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

לעיל, הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה רשאים  2 - ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3
 להלן. 4לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 

 . 31.7.2017 ליום עדת זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה ערבו .4

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין בישראל,  .5
 יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים אלה.- אביב-ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי המכרז, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו. אנו  .6

 ., ואינה ניתנת להעברה או להסבה לאחרערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין .7
  

  בכבוד רב,

  

    חתימה    תאריך    כתובת    שם בנק/חברת ביטוח

 

                                                      

 .של המציע שמו המלאיש להשלים את  1
  .יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת ביטוח 2
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