
 
  

  

 2017אפריל,  5 
  ' ניסן, תשע"זט 

    לכבוד
___________________________  
___________________________ 

  באמצעות פקס______________

  רשות שדות התעופה

לתכנון, הקמה והפעלה של פנסיון לחיות בית בנמל  2017/15/040/012/00מכרז פומבי מס' 
   גוריון- התעופה הבינלאומי בן

  3ס' הבהרה ממסמך 

  דחיית מועדים

טופס הזמנת האמורים במועדי המכרז על דחיית נרשמים למכרז הרשות מבקשת להודיע ל
  :מפורט להלןההצעות כ

  ,6.1בטבלה שבסעיף  ,3.3בסעיף  נקוב כפי שהואהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 
 .10:00עה עד הש, 07/06/2017יעודכן ליום ד', לטופס הזמנת ההצעות,  15.11.1סעיף בו

 מכרז במשרדי הרשות, כפי שהוא נקוב הירשם להמועד האחרון שעד אליו ניתן יהיה ל
 .15:00, עד השעה: 15/05/2017', ביעודכן ליום לטופס הזמנת ההצעות,  7.2.2.1בסעיף 

  באמצעות אתר האינטרנט, בהתאם להירשם למכרזהמועד האחרון שעד אליו ניתן יהיה ,
 .23:30, עד השעה 14/05/2017יעודכן ליום א', זמנת ההצעות, לטופס ה 7.2.2.2לסעיף 

 6.1בטבלה שבסעיף  המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, כפי שהוא נקוב בסעיף 
 .15:00, עד השעה 24/05/2017יעודכן ליום ד', , לטופס הזמנת ההצעות 17.1ובסעיף 

  בטבלה שבסעיף ים הנקוב לקיום הצעת המציעערבות מועד תוקף הומועד תוקף ההצעה
 .05/10/2017', הליום  נויעודכלטופס הזמנת ההצעות,  14.1בסעיף ו 13.1וכן בסעיף  6.1

ערבות נוסחי  -לטופס ההצעה 1ד'-של נספחים ד' ומצ"ב למסמך הבהרה זה נוסח 
  כשהם מעודכנים בהתאם לתוקף הנקוב לעיל.בנקאית 

 

המציעים להחזירו חתום יחד עם סמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל מ
 שאר מסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה

  בברכה,

  אבירם סידי
  מנהל מסחרי

  רשות שדות התעופה
  עתק:ה

  סמנכ"ל למסחר ופיתוח עסקי - מר יורם שפירא
  רא"ג פיתוח עסקי -מר גדי רפאלי
  לשכה משפטית -עו"ד ענת סתיו



  
  

  

  לטופס ההצעה 'ד נספח

  נוסח ערבות בנקאית 

  ]הצעה שאינה משותפתסגרת [מוגש במ

  לכבוד

  .__.__2017תאריך:               רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל התעופה הבינלאומי בן            

  ג.א.נ.,

  ערבות בנקאית מס' _______________  הנדון:

שהנו בעל חשבון המתנהל על שמו "), החייב(להלן: " 1לבקשת __________________ .1
הח"מ, ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך כולל של אנו  בסניפנו הרשום מטה,

, אשר תדרשו 2")סכום הערבותאלף שקלים חדשים) (להלן: " עשרים(ובמילים: ₪  20,000
לתכנון, הקמה והפעלה של  2017/15/040/012/00מס' פומבי מכרז למאת החייב בקשר 

  .ןגוריו- פנסיון לחיות בית בנמל התעופה הבינלאומי בן

דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים לאחר קבלת דרישתכם  לפי .2
, במהלך שעות פעילות הסניף, אנו 2בכתב על ידינו שתימסר ב _________________

") ובלבד שלא יעלה על סכום סכום הדרישהנשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה (להלן: "
, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את חייבים לנמק, לפרטהערבות, וזאת מבלי שתהיו 

סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן 
מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד 

 .לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה

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

 . 05.10.2017 ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות בנקאית זו יידונו באופן בלעדי  .5
יפו תהיה מסורה -אביב- בהתאם להוראות הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 . סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים אלה

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

 .ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין ואינה ניתנת להעברה או להמחאה או להסבה .7

  

  בכבוד רב,                                                       

  

  הכתובת  שם הבנק

  

  

  

    חתימה  תאריך

  
1

  תאגדות. של המציע, כפי שמופיע בתעודת הה שמו המלאיש להשלים את  

2.
   השלם את כתובת הבנק. 

  



  
  

  

  לטופס ההצעה 1'ד נספח

  נוסח ערבות בנקאית 

  ] הצעה משותפת[מוגש במסגרת  

  

  לכבוד

  .__.__2017תאריך:               רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל התעופה הבינלאומי בן            

  ג.א.נ.,

  ערבות בנקאית מס' _______________  הנדון:

, שהנו בעל חשבון המתנהל על שמו בסניפנו הרשום 1________לבקשת __________ .1
מטה, אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך כולל של ________ 

"), אשר תדרשו סכום הערבות(להלן: " 4(ובמילים: _______________שקלים חדשים)
"), בקשר ביםהחיי, ביחד ולחוד (להלן, יחדיו: "2מאת ______________________

לתכנון, הקמה והפעלה של פנסיון לחיות בית בנמל  2017/15/040/012/00מס' פומבי מכרז ל
  .ןגוריו-התעופה הבינלאומי בן

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים לאחר קבלת דרישתכם  .2
יף, אנו , במהלך שעות פעילות הסנ3בכתב על ידינו שתימסר ב _________________

") ובלבד שלא יעלה על סכום סכום הדרישהנשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה (להלן: "
חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את הערבות, וזאת מבלי שתהיו 

סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן 
ון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד מבלי שנהיה רשאים לטע

 .לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה

 ובלתי מותנות בלתי, מוחלטותאוטונומיות,  הן לעיל 2 -  ו 1 בסעיפים התחייבויותינו .3
 פקיעת מועד לפני שהיא סיבה מכל לבטלן או מהן בנו לחזור רשאים נהיה ולא, חוזרות

 .להלן 4 בסעיף כמפורט, הערבות וקףת

 . 05.10.2017 ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות בנקאית זו יידונו באופן בלעדי  .5
 יפו תהיה מסורה- אביב- בהתאם להוראות הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 . סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים אלה

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

 .ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין ואינה ניתנת להעברה או להמחאה או להסבה .7

  בכבוד רב,                                                       

    הכתובת  שם הבנק

      

    חתימה  תאריך

1.
  של המציע המשותף שלבקשתו ניתנה הערבות.  שמו המלאיש להשלים את  

2.
  של כל אחד מהמציעים במשותף. שמו המלאיש להשלים את  

3.
  השלם את כתובת הבנק. 

4.
" במידה אלף שקלים חדשים) עשרים(ובמילים: ₪  20,000יצוינו המילים: " את הערבות 1בנסיבות בהן מגיש מציע משותף  

והערבות מוגשת על ידי כל מציע משותף בנפרד יצוין סכום הערבות הרלוונטי לכל מציע ובלבד שסך כל הערבויות שיוגשו על ידי כל 
  ₪. 20,000המציעים במשותף לא יפחת מסך של 
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