מענה לשאלות הבהרה מכרז מס' 10/2אחזקה ואספקת חומרים
לכר-הדשא באצטדיון טדי
.1

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

.2

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

מס"ד
.1

המסמך או הנספח
אליו מתייחסת
ההבהרה
תנאי סף

פרק וסעיף
רלבנטיים

נוסח השאלה

תשובה

סעיף 2.4

בסעיף זה מופיעה
דרישה למחזור כספי
של  4מליון .₪
מבקש אני להוריד
את המחזור ל2
מליון .₪
(הכוונה לתחזוקת
מגרשים ולא להקמת
מגרשים).

נוסח הסעיף ברור.
הדרישה הינה
למחזור כספי
ביחס לכל תקופת
השנים הקבועה
בתנאי הסף.

 .3אין שינוי ביתר מסמכי המכרז ו/או דרישותיו .להזכירכם ,המועד אחרון להגשת ההצעות במכרז
הינו עד ליום  2.11.21בשעה  12:00בדיוק.
.4

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

________________
החברה העירונית אריאל

מכרז מס'
______14/20
מסמך א()5
נוסח ערבות בנקאית

נוסח הערבות הבנקאית
תאריך _____________
לכבוד
חברת אריאל  -חברה עירונית לניהול קרית
ספורט תרבות ופנאי בירושלים בע"מ
הנדון :ערבות בנקאית מס' ______________
על פי בקשת _____________ מספר זיהוי _____________ (להלן" :המשתתף") אנו ערבים בזה
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 50,000חמישים אלף שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות")
וזאת להבטחת הצעתו במכרז מס' ___ ____14/20שפורסם על ידכם.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך סכום הערבות תוך  14יום מקבלת דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן
כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון
כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה עד  2.5.21ועד בכלל.
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.
תאריך___________ :

בנק  /חברת ביטוח____________ :

