
 

 

 10/2018מכרז מס' 

(  הניתנות לפירוק supported structure-Airלרכישה והתקנה של כיפות אויר )
 ולהרכבה מחדש במתקנים שונים ברחבי העיר ירושלים

  
 3מס'  מסמך הבהרות ושינויים

 
 –אריאל שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעה בזאת  למכרזבהמשך  .1

 הליךבעל שינויים "(, החברהבע"מ )להלן: " חברה עירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים

 .כדלקמן

 

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם  .2

 .ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

 
החברה החליטה לשנות את תנאי הסף הקבוע בסעיף __ לאור פניות מציעים פוטנציאלים מובהר כי  .3

 למסמכי המכרז ונוסחו המתוקן הינו כדלקמן:

פקדון כספי , ביצע  העברת לחילופיןאו  ,שיק בנקאי, לחילופיןאו  , מקור,ערבות בנקאיתהגיש "

 94.אלף שקלים חדשים( בהתאם להוראות סעיף   חמישים) ₪ 00050,ע"ס של  לחשבון החברה

 "להלן להבטחת הצעתו במכרז

 
 :ונוסחו המתוקן הינו כדלקמן 4.9בהתאם לכך, תוקן גם סעיף  .4

חברת ביטוח ישראלית , אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי קורערבות מ"

 1981 -על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א  בביטוחשיון לעסוק בישראל ישברשותה ר

 חמישים אלף) ₪ 50,000בסך של  (2מסמך א)בנוסח  החברהלבקשת המשתתף במכרז, לפקודת 

שהוצא על ידי  שיק בנקאי, או לחילופיןבדיוק,  03.10.2018בתוקף עד ליום  שקלים חדשים(, 

, שקלים חדשים( חמישים אלף) ₪ 50,000בסך של לפקודת החברה בנק ישראלי ו/או בנק זר 

 .הצעתו במכרזוזאת להבטחת 

חמישים ) ₪ 50,000של  , רשאי המציע לבצע העברת פיקדון כספי לחשבון החברה בסךלחילופין

  .הצעתו במכרזוזאת להבטחת  טרם המועד האחרון להגשת הצעות, שקלים חדשים( אלף

 :פרטי חשבון החברה

Bank Leumi (10) 

Branch 901 - Main Jerusalem 

Account : 298400/68 

Iban : IL87 0109 0100 0002 9840 068 

העביר המציע פקדון כספי כאמור, באחריותו לקבל אישור בכתב מהחברה על קבלת הפקדון אצל 

 הצעות. במקרה כאמור יש לפנות לגב' שרון שלו דהןהחברה טרם המועד האחרון להגשת 

 .SHSHARON@jerusalem.muni.ilבדוא"ל: 

mailto:SHSHARON@jerusalem.muni.il


 חתימה וחותמת: _____________________
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" הערבותו/או השיק הבנקאי ו/או הפיקדון הכספי, יקראו להלן לשם הנוחות: " ערבות המקור

 "."ערבות ההצעהו/או "

 

מובהר כי כל שאלת הבהרה אשר לא מופיעה במכתב זה, יש לראותה כשאלה שנדחתה ו/או כתשובה  .5

 .החברהשלילית מאת 

 

 .ו/או דרישותיו המכרזאין שינוי ביתר מסמכי  .6

 
 .בדיוק 12:00, בשעה 8.20107.10ליום שלישי,   נדחהלהגשת הצעות במכרז בהתאם, המועד האחרון  .7

 
, על המשתתפים לחתום בכל עמוד המכרז, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מסמך זה, על צרופותיו .8

 .המכרזבחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי 

 
        ________________ 

חברה עירונית לניהול קרית  –אריאל 
 ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ


