
 

 

 '.תמוז.תשע"זט            
 2017יולי,  3            

 
 לכבוד

___________________________      
 

 ___________ :באמצעות פקס
 

           

פריקת אוטובוסים ולמתן שירותי סבלות מתן שירותי קבלת הרשאה לל 2017/15/040/026/00מכרז פומבי מס'     

 עבור רשות שדות התעופה בנמל התעופה בן גוריון, 3ובטרמינל  1טרמינל והובלה של עגלות כבודת נוסעים ב

 6מס'  הבהרה

"(, מבקשת להשיב על שאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי הרשותרשות שדות התעופה )להלן: "

 וכדלקמן: מהמשתתפים במכרז

 הנוסח כתוב  על פי 1בסעיף " , נוסח הערבותבנספח ד' להצעה "אנו סבורים כי נפלה טעות   שאלה: .1
  )ובמילים: עשרת₪  10,000" .. ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך כולל של   
 ," נודה לקבלת הבהרה האם יש 2"(סכום הערבותאלפים שקלים חדשים( )להלן: "  
כפי שהוספתם בסעיף זה להוספת כתובת הסניף או שבטעות  2להתייחס להפניית שוליים מספר  
 זו? נכנסה הפניה 

 
ליד סכום הערבות תמחק. מצ"ב נספח ד' להצעה  2. הפניית שוליים מס' קולמוס  אכן נפלה טעות:  תשובה .2

 תוקן.המבנוסח  

מובהר כי המציע רשאי להגיש ערבות כנדרש בנוסח הכולל הפניית שוליים ליד סכום הערבות 

 שתוקן או בנוסח המתוקן  המצ"ב. 

  

  מסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שארמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מ

 מסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה  

   
 בכבוד רב, 

 אורלי פרץ שטראוס        
 מנהלת מסחרית         

 
 העתקים

 סמנכ"ל מסחר ופיתוח עסקי - יורם שפירא 
 רא"ג פיתוח עסקי - גדי רפאלי 

 מנהלת בית נתיבות - נעמי קליימן
 עורכת דין בכירה - תיו עו"ד ענת ס
 אחראי תקבולים מסחריים - איציק דהן
 מפקח קבלני שרות - גבי סעדון
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 לטופס ההצעה 'ד ספחנ

 נוסח ערבות 

  

 לכבוד
 .__.__2017תאריך:        רשות שדות התעופה

 גוריון-נמל התעופה הבינלאומי בן           

 ג.א.נ.,

 ערבות מס' _______________ הנדון:

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

קבלת ל 2017/15/040/026/00מכרז פומבי מס' ל"(, אשר תדרשו מאת החייב בקשר הערבות
פריקת אוטובוסים ולמתן שירותי סבלות והובלה של עגלות כבודת מתן שירותי הרשאה 

 .עבור רשות שדות התעופה בנמל התעופה בן גוריון, 3ובטרמינל  1נוסעים בטרמינל 

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

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

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

 .לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה

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

 .להלן 4 בסעיף כמפורט

 ______.  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-וראות הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתלבהתאם לה

 . סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים אלה

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

 .ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין .7

 

 בכבוד רב,                                                       

 

  הכתובת  שם הבנק/חברת הביטוח

  חתימה  תאריך

 
1
 של המציע, כפי שמופיע בתעודת ההתאגדות.  שמו המלאיש להשלים את  

2.
 השלם את כתובת הבנק/חברת הביטוח. 
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