
  
 

9201/12מכרז מס'   

לאספקת מערכת נוכחות, שכר ומשאבי אנוש עבור החברה  העירונית אריאל   

 
 2מס'  מסמך הבהרות ושינויים

 
, חברה, חינוך,  לתרבות אריאלבהמשך למכרז שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעות בזאת  .1

)להלן יחדיו:   חברה עירונית לניהול קריית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ -ואריאל מ ואומנויות בע" ספורטרווחה, 

 "(, על שינויים בהליך כדלקמן.החברה"

וסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי  מובהר כי נ .2

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

  שני מבאחד , מובהר כי החברה מוכנה לקבל ערבות כאמור נוסח ערבות להבטחת ההצעה - 4בהמשך לפניות בעניין מסמך א' .3

 למסמך זה. המצורפים כנספח הנוסחים

 החברה.מובהר כי כל שאלת הבהרה אשר לא מופיעה במכתב זה, יש לראותה כשאלה שנדחתה ו/או כתשובה שלילית מאת  .4

בשעה   2019.11.05  במכרז הינו עד ליום שלישי,  ההצעות  להגשת  אחרון  המועד  ו/או דרישותיו.  המכרזאין שינוי ביתר מסמכי   .5

 . בדיוק 0021:

, על המשתתפים לחתום בכל עמוד בחתימה וחותמת ולהגיש המכרזמסמך זה, על צרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי   .6

 המכרז.את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי 

 
 

        ________________ 
 החברה העירונית אריאל

  



  
 

  4מסמך א'

 מתוקן - 1נוסח 

 החברה העירונית אריאל

 אנוש ומשאבי שכר, נוכחות מערכת אספקתל - 12/2019 פומבי מס'מכרז 
 וסח ערבות להבטחת ההצעהנ

 
 בנק: ________________          ,לכבוד

 סניף: _______________                     החברה העירונית אריאל
 ירושלים, 1דרך בנבנישתי 

 מיקוד: ______________          .נ.,א.ג
 תאריך: ______________          

 ערבות בנקאית מס'____________ הנדון: 

( חדשים  שקלים_______  במילים:  )  ח"ש_______  עד לסכום כולל של    ,אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום .1

 "(, בקשר למכרז פומבי מספרהנערב" "(, שתדרשו מאת __________________ )להלן:סכום הערבות" )להלן:

12/2019.  

למדד  תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדהנו זו הינה מוחלטת ובלתי יערבות .2

את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים   או לנמק  מבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיחכמפורט להלן,  ,  המחירים לצרכן

 לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. 

עלה לעומת המדד היסודי, אם יתברר ביום התשלום, על פי דרישתכם את סכום הערבות, כי המדד החדש  .2.1

 נשלם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי;

אם יתברר ביום התשלום, על פי דרישתכם את סכום הערבות, כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי,  .2.2

 נשלם לכם את סכום הערבות.

 בכתב ערבות זה:  .3

 לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו. המדד השפורסם  –"המדד החדש" 

 . 2019מדד חודש אוגוסט  –"מדד יסודי" 

מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את הסכום   ימים  15  -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .4

 הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות.

. כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב ועד בכלל  30/03/2020  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .5

 יאוחר מהתאריך הנ"ל. לא 

לפנות  תוכל לפי שיקול דעתה המוחלט,  חברה העירונית אריאלאנו נותנים בזאת הסכמתנו הבלתי חוזרת לכך שה .6

  מעניקים אף הסכמתנו לכך שהבנק יאריך את המציעים  אל הבנק ולדרוש את הארכת תוקף הערבות מעת לעת ואנו  

 תוקף הערבות, ככל שיידרש על ידה.

 

 

 רב,בכבוד 

  ______________________ בנק 

   

 
 *טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.

 



  
 

  4מסמך א'

 מתוקן - 2נוסח 

 החברה העירונית אריאל

 אנוש ומשאבי שכר, נוכחות מערכת אספקתל - 12/2019 מכרז פומבי מס'
 וסח ערבות להבטחת ההצעהנ

 
 בנק: ________________          ,לכבוד

 סניף: _______________                     החברה העירונית אריאל
 , ירושלים1דרך בנבנישתי 

 מיקוד: ______________          .נ.,א.ג
 ______________תאריך:           

 ערבות בנקאית מס'____________ הנדון: 

 שקלים_______ במילים: ) ח"ש_______ עד לסכום כולל של  ,אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום .1

"(, בקשר למכרז  הנערב"  "(, שתדרשו מאת __________________ )להלן:סכום הערבות" )להלן:( חדשים

   .12/2019  פומבי מספר

למדד  נו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדהיערבות .2

את דרישתכם ומבלי שתהיו  או לנמק מבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיחכמפורט להלן, , המחירים לצרכן

 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. 

אם יתברר ביום התשלום, על פי דרישתכם את סכום הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, נשלם  2.1

 בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי; את סכום הערבות כשהוא מוגדל

אם יתברר ביום התשלום, על פי דרישתכם את סכום הערבות, כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי, נשלם  2.2

 לכם את סכום הערבות. 

 בכתב ערבות זה:  .3

 המדד השפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו.  –"המדד החדש" 

 . 2019מדד חודש אוגוסט  –"מדד יסודי" 

מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את   ימים 15 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .4

 הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות. 

. כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו ועד בכלל  30/03/2020 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .5

 בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

תוכל  לפי שיקול דעתה המוחלט,  חברה העירונית אריאלאנו נותנים בזאת הסכמתנו הבלתי חוזרת לכך שה .6

הסכמתנו לכך שהבנק מעניקים אף  המציעים  לפנות אל הבנק ולדרוש את הארכת תוקף הערבות מעת לעת ואנו  

 תוקף הערבות, ככל שיידרש על ידה. יאריך את

 . ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה .7

 

 בכבוד רב,

  ______________________ בנק 

   

 
 *טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.


