
 

  

 
 חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב  בע"מ )"החברה"( 

  
 1/2022מכרז פומבי מס' 

 

 לביצוע עבודות להחלפת יחידות קירור ומשאבות
 במרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ 

 
 2022/4/11מיום   2מספר   מסמך הבהרות

 
 להציג תשובות לשאלות ההבהרה שהתקבלו אצלה. בהתאם לסמכותה על פי מסמכי המכרז, החברה מתכבדת  .1

  
והמציע נדרש לצרף עותק ממסמך זה להצעתו    חשבו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרזיכל ההבהרות בהודעה זו י  .2

 )בצירוף חתימתו(. 
 

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

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

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

 
 תשובה שאלה  בהסכם ההתקשרות/במכרז ס'  מס"ד

לשרותי   להסכם ההתקשרות 9.3.1 1 מתייחסת  למכרז  שצרפתם  הערבות  דוגמת 

 ניקיון.

 

בנוסח  סופר  טעות  נפלה 

כנספח   מצ"ב  הערבות. 

נוסח   זו  הבהרה  להודעת 

מתוקן.   כי     ערבות  יובהר, 

החברה שומרת על האפשרות 

המקורי  הנוסח  את  גם  לקבל 

 שצורף למסמכי המכרז.  
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 מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ                  
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 שעל מגיש ההצעה לצרף להצעתו המעודכנת נוסח הערבות הבנקאית 

 לכבוד 

 מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ  

 

 נ.,ג.א.

 ערבות מס' ____________ הנדון:  

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד המציע ___________________________ )להלן: "על פי בקשת   .1
המחירים לצרכן כפי  "( כשהוא צמוד למדד  סכום הקרן( )להלן: "עשרים אלף שקלים חדשיםש"ח )  20,000לסכום של  

"( להבטחת התחייבויותיו  הערבותסכום  )להלן: "  שהוא מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 הגשת הצעה מטעם המציע לביצוע עבודות להחלפת יחידות קירור ומשאבות. כלפיכם בקשר עם  המציעשל 

 ם כדלקמן:נתנאי ההצמדה ה .2

המתפרסם על ידי הלשכה המחירים לצרכן    אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה יהיה מדד   
"( גבוה מהמדד שהיה  המדד החדש"( והידוע במועד התשלום בפועל )להלן: "המדדטיקה )להלן: "המרכזית לסטטיס

"(, המדד הבסיסיידוע במועד הוצאת ערבות זו ואשר התפרסם ביום _______ ואשר עמד על _____ נקודות )להלן: "
 הבסיסי. נשלם לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד 

 שאר סכום הערבות בגובה סכום הקרן.יהיה והמדד החדש יהיה נמוך מהמדד הבסיסי, י 

ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב,   7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך   .3
ומבלי שנדרוש תחילה סילוק  וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא  

ו/או    המציע. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד  מהמציעהסכום הנ"ל  
מוקדמת   בדרישה  ידינו.   למציעלפנות  על  זו  ערבות  סכום  לתשלום  מוקדם  כתנאי  אחרים  בטחונות  לממש    ו/או 

 . 1967-, התשכ"ז וי כמשמעותה בחוק הערבותהתחייבותנו זאת הינה בגדר התחייבות לשיפ 

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום הערבות   .4
ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זו, לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה 

ערבו תממשו  הבלתי  ולא  הערבות  סכום  יתרת  לגבי  תוקפה  במלוא  זאת  ערבות  תישאר  אחת,  בפעם  במלואה  זו  ת 
 ממומשת. 

 לעיל.   3אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה שהיא. כמו כן, לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה  .5
 על פי הדין.   מפעילמכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת ל

ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד מועד זה למשרדנו.   ____________ הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .6
 לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.

 

 בכבוד רב, 

 בנק ______________ 

 
 


