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  למתן שירותי הסעות – 22/70מס'  )מסגרת(מכרז פומבי הנדון: 

 ותיקון נוסח הערבות  ,הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, 1מסמך הבהרות מס' 

החברה לתרבות פנאי וספורט בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים למכרז שבנדון, מודיעה בזאת 

  "(, על שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן.החברהבע"מ )להלן: " ים-בת

ואין משום נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה 

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

מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע, 

 לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

 יוותרו ללא שינוי. יתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה,

 
פרק המכרז 

 ונושא 
 מענה החברה תוכן השאלה

 כללי   .1
כלים ממוכני ירי, אך ברישיון  8בבעלותנו 

בסה"כ. האם  12ההפעלה יש לנו כלים מעל 
 היקף זה מספק?

  קמספאכן, היקף 

 כללי  .2
 מהו היקף הפעילות השנתי של כלל המכרז? 

 

 החברה תפנה לעניין זה למסמך ב' למסמכי המכרז. 
ואולם יובהר כי אין בהיקפים המוערכים על ידי 
החברה במכרז זה בכדי להוות התחייבות כזו או 

 אחרת ביחס לכך.  

 כללי  .3
נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז בשבוע 

 .ימים

הבקשה מתקבלת. מועד הגשת המכרז ידחה ליום 

 . 12:00, בשעה 30/06/2022

   

4.  

תנאים 
להשתתפות 

–  
-3.1סעיפים 
3.2 

נודה לאישורכם )ובמידת הצורך להתאמת 
במכרז( כי אישור  3.2וכן  3.1הסעיפים 

חודשים שלפני  24-( ב3.1הניסיון )סעיף 
ועד למועד הגשת  2017המכרז )בין השנים 

הצעתו במכרז זה(, ואישור הרו"ח בדבר 
בשלוש השנים ₪  500,000מחזור כספי של 

, ייחוסו לפעילות של 3.2סעיף האחרונות, 
שיות משפטית אחרת, אשר מלוא אי

פעילותה בתחום נשוא המכרז הועברה 
  למציע. 

מקובל. לצורך האמור יציג המציע אישור מרו"ח 
 ו/או עו"ד בקשר למיזוג החברות כאמור. 

5.  
 – 4נספח א'

 הערבות   

בשורה השנייה לכתב הערבות נודה להוספת 
המילה "אלף" לאחר המילה שלושים 

 בסוגריים. 

 טעות הקלדה, הבקשה מתקבלת. 

 . מצורף נוסח ערבות מתוקן

 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                              
                         אריה ללוש                                                                                                 

 ים בע"מ -מנכ"ל החברה לתרבות פנאי וספורט בת                                                             
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 4נספח א'
 
 

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
 
 

 לכבוד 

         מים בע"-החברה לתרבות פנאי וספורט בת

___________ 

___________ 

 

 מס'________כתב ערבות הנדון: 
 

"( אנו  ערבים בזאת כלפיכם לסילוק  כל סכום המציעעל פי בקשת ____________  ח.פ. _____________ )להלן: "
למתן  07/22וזאת בקשר עם השתתפות המציע במכרז פומבי )מסגרת( ₪( אלף )שלושים ₪  30,000 –עד לסך השווה ל 

 המכרז. שירותי הסעות ולהבטחת מילוי תנאי דרישות ומסמכי
 

ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום 

לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי 
 למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו 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.
 

 הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבותנו זו 
 

 ועד בכלל. 15/09/2022ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 
 

 בנק _________________                         תאריך ________________                          
 

          

                                                                

 
 


