
  

  

  ה' אייר, תשע"ז 
  2017מאי,  1 

  לכבוד
____________  
____________  

  
  נשלח לפקס מס':____________

                                                                                                                          
  

  3הבהרה מס' מסמך הנדון: 
  

חנויות לממכר ספרים, כתבי עת, דיסקים  2של קבלת הרשאה לתכנון, הקמה והפעלה ל חוזה
וצעצועים (בהרשאה דואלית), האחת באולם היוצאים והשנייה באולם הציבורי, והפעלת 

  מתחם ג'ימבורי ומשחקייה באולם היוצאים בשדה התעופה הבינלאומי 
  ע"ש אילן ואסף רמון

  

לטופס הזמנת הצעות לעניין  9.7.1מבוקש להסב את תשומת לב הנרשמים למכרז, נפלה טעות בסעיף   .1
  גדרה המילולית), להלן נוסח המעודכן:הקיום המכרז (הגובה הערבות ל

שבע עשרה אלף, חמש ₪ ( 17,550ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, בסך של   9.7.1
"), להבטחת מלוא ערבות לקיום המכרז) (להלן: "מאות וחמישים שקלים חדשים

התחייבויותיו של המציע על פי טופס הזמנת הצעות זה. הנערב/המבקש הרשום 
  בכתב הערבות לקיום המכרז חייב להיות המציע עצמו.

  

כמו כן מסה הרשות את תשומת לב הנרשמים למכרז כי גם בנוסח הערבות שצורף כנספח ז'   .2
לטופס הזמנת ההצעות  9.7.1לטופס ההצעה נפלה טעות בהתאמה לטעות שנפלה בסעיף 

בנוסח אותו יש להגיש  לטופס ההצעה המעודכןמסמך הבהרה זה מצורף נספח ז' ללפיכך 
  במסגרת ההצעה למכרז. 

  

  פרסום המסמך

  .הרשות של האינטרנט באתר םיפורס זה הבהרה מסמך
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז 

  בעת הגשת ההצעה

  
  
  
  

  בברכה,
  

  דניאל קלוגמן משה      
  אחראית מסחר        

  
  : העתק

  לרא"ג מסחר 
  למזכיר/ת ועדת המכרזים

  אחראי פרסום המכרזים באינטרנט
  
  



  

  

  לטופס ההצעה 'ז נספח
  

  לטופס הזמנת ההצעות 9.7נוסח ערבות לקיום המכרז, כאמור בסעיף 
  

  (והערבות המקורית תצורף על ידי המציע, במקום נספח זה, והיא תהיה בנוסח שבנספח זה)
  

  לכבוד
  רשות שדות התעופה

  תאריך: ___________

  הנדון: ערבות מס' _______________

"), שהנו בעל חשבון המתנהל על שמו בסניפנו הרשום החייב(להלן: " 1לבקשת _________________ .1
שבע עשרה  :(ובמילים₪  17,550לסילוק כל סכום עד לסך כולל של מטה, אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, 

, אשר תדרשו מאת החייב בקשר ) (להלן: "סכום הערבות")אלף, חמש מאות וחמישים שקלים חדשים
 2 שלהרשאה לתכנון, הקמה והפעלה להתקשרות בחוזה למתן  2017/15/086/030/00מס' למכרז פומבי 

וצעצועים (בהרשאה דואלית), האחת באולם היוצאים והשנייה  דיסקים, עת כתבי, ספרים לממכר חנויות
התעופה ימבורי ומשחקייה באולם היוצאים בשדה 'באולם הציבורי המשותף, והפעלת מתחם ג

 "). המכרז(להלן: " הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון

ידינו  לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים לאחר קבלת דרישתכם בכתב על .2

"), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם לכם כל הסניף(להלן: " 2שתימסר ב ________________
וזאת מבלי שתהיו , הערבות סכום על יעלה שלא ובלבד") סכום הדרישהסכום הנקוב בדרישה (להלן: "

תחילה את חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש 
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.

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

 להלן.

 . 31.12.2017 ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

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

 אלה.

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

 הסבה.ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, ואינה ניתנת להמחאה או ל .7
   

  בכבוד רב,

  

  

    חתימה    תאריך    כתובת     שם בנק

  

  

  

                                                           
 של המציע, כפי שמופיע בתעודת התאגדות. שמו המלאיש להשלים את  1
   יש להשלים את כתובת סניף הבנק 2
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