
  
 

 

 14/20מכרז מס'  -מענה לשאלות הבהרה

 הזמנה להציע הצעות להפעלה ואחזקה של המזנונים בהיכל הפיס ארנה באצטדיון טדי בירושלים 

 

בהמשך להליך שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעות בזאת אריאל  .1
להלן: "החברה"(, על שינויים חברה עירונית לניהול קריית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ 

 בהליך כדלקמן.

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה  .2
לשאלה ו/או להנחת אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה 

 השואל.

 

 מס"ד
המסמך או הנספח 

אליו מתייחסת 
 ההבהרה 

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 נוסח השאלה 
 תשובה

 (5מסמך א ) ערבות מכרז 1
ת שאלה בעניין הערבו  

מהו תוקף הערבות החדש 
 שצריך להיות 

  2.5.21התוקף החדש הינו 
 מצ"ב נוסח מתוקן 

  קורונה  -נספח ו' . 2

  תקופת משבר קורונה
מתייחס במקרה בו  הנספח לא
תסגור  הממשלה

התקהלויות  רוותאס טדיוניםצא
  כמו שחווינו השנה

ויהיה משבר נוסף האם במידה 
בזמן בו 

סגר  ויהיה התקהלויות יאסרו
יהיה על המפעיל לשלם דמי 

  שכירות?
במידה וכן, מה גובה דמי 

  השכירות?
 

לעניין  1ראו נספח ב' 
 התמחור. 

במידה ולא יתקיימו 
אירועים עם קהל, המציע 

 הזוכה לא יידרש לתשלום.  

 1.11 מכרז  . 3

בבריכת  מוזכר על אירועים
הסולטן, האם המפעיל 

להפעיל את מזנוני טדי  שיבחר
ארנה יפעיל גם את בריכת 

 הסולטן?
 
 

 לא. מדובר בטעות.

המכרז כולל את אצטדיון 
טדי והיכל הפיס הארנה 

 בלבד.

 כללי   מכרז . 4

בסוף המכרז מופיעים תפריטים 
 . לתמחור

ר אותם כעת חהאם נדרש לתמ
  ? טרם הגשת המכרז

 

 כן.  

5 .    

 



  
 
 

 

 המועד אחרון להגשת ההצעות במכרז הינו עדאין שינוי ביתר מסמכי המכרז ו/או דרישותיו. להזכירכם,  .3
 בדיוק.  12:00בשעה  24.2.21רביעי  יוםל

מסמך זה, על צרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, על המשתתפים לחתום בכל עמוד  . 4
 וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי המכרז.בחתימה 

 

 

        ________________ 

 החברה העירונית אריאל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

מכרז מס' 
__14/20____ 

 (5מסמך א)
 נוסח ערבות בנקאית

 

 נוסח הערבות הבנקאית
 

 תאריך _____________
 לכבוד

 חברה עירונית לניהול קרית  -חברת אריאל 
 ספורט תרבות ופנאי בירושלים בע"מ

 
 ______________ ערבות בנקאית מס' הנדון:

 
 

בזה  "( אנו ערביםףהמשתת_____________ )להלן: " מספר זיהוי   על פי בקשת _____________
 "(סכום הערבות)להלן: " (שקלים חדשים חמישים אלף)  ₪ 50,000 כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .____ שפורסם על ידכם14/20מס' ___במכרז  להבטחת הצעתווזאת 
 

יום מקבלת דרישתכם  14תוך  סכום הערבותאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך 
או באופן  הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון  ףכלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתת
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. ףכלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתת

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 

 יחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מהן מתי
 

 ועד בכלל. 2.5.21עד ל ותישאר בתוקפה ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטו
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לענין כתב ערבות זה.
           

 
 ____________ בנק / חברת ביטוח:  ___________                        תאריך:                   

 


