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   רי ספורטלציוד ואביז חנותבלת הרשאה לניהול ותפעול קל 

 בבניין הרב ספורט שבמרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ 

 2022/7/20מיום  2מסמך הבהרות מספר 

 עדכונים למסמכי המכרז.  להציג מתכבדת  החברה, המכרז מסמכי פי על לסמכותה בהתאם .1
כל ההבהרות בהודעה זו ייחשבו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף עותק ממסמך  .2

  .ו(בצירוף חתימת)זה להצעתו 

שנקבעה להם במסמכי  .3 זו תהיה המשמעות  בהודעה  אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים 
  .המכרז

בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם החברה אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או   .4
  .או על ידי כל גורם אחר

בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך הבהרות זה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך הבהרות  .5
  .זה
 

 להלן ההבהרה:  

בנוסף לנוסח הערבות שפורסם במסמכי המכרז, המציעים יהיו רשאים להמציא גם ערבות בהתאם  .א
  כנספח "א" להודעת הבהרה זו. לנוסח המצ"ב
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 נוסח הערבות הנוסף שניתן להמציא.   -נספח א'
 
 

 לכבוד 
 "מ בע הספורט הלאומי תל אביב   מרכז

   2' שיטרית בכור רח
 69482אביב,  תל
 
 .ג.נ., א
 

( ש"ח המגיע או עשוי חמשת אלפים ש"ח ) 5,000ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  הננו
"(, בקשר החייבלהגיע לכם מאת _________________________________________ )להלן: "

 ניהול ותפעול חנות לציוד  ספורט במרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ. עם הגשת הצעה ל
 

ימים מתאריך הדרישה כפי   7סכום עד לגובה סכום הערבות כאמור, תוך  כלם לכם מתחייבים לשל אנו
 שיפורט בה, מבלי שנטיל עליכם לבסס בכל אופן שהוא את האמור בדרישתכם לתשלום. 

 
לבטלה בדרך   איםזאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה. אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכ ערבותנו

פורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד החייב ו/או לפנות  כל שהיא. מוסכם בזאת במ
 בדרישה מוקדמת לחייב ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו. 

 
יום מיום הגשת ההצעה וכל דרישה מצידכם לתשלום על פיה צריכה להישלח אלינו  180הערבות  תוקף

 לנו במסירה אישית כנגד חתימתנו, עד לתאריך הנ"ל.  מסר י בדואר רשום, או לה
 

 הסבה.להתחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או 
 

 רב,  בכבוד          
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