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 18ביולי 2021
לכבוד
משתתפי מכרז פומבי מס' 10/2021
שלום רב,

הנדון :מכרז  10/2021תכנון ,ביצוע ,אספקה והתקנת מתקני משחק וכושר
בשצ"פים בשכונת בית בפארק באור יהודה
מענה לשאלות הבהרה מס' 2
 .1מוגשות לכם בזאת תשובות הבהרה (מס'  )2ביחס למכרז שבנדון.
המסמך

הסעיף והעמ'
הרלוונטיים במכרז
מסמכים  4א' –
עמ'  ,31 ,30ו33-
ג':
ערבויות מכרז,
ביצוע וטיב

ס'  2עמ' 3

תנאי השתתפות
כלליים ותנאי סף

שאלה

תשובה  /הבהרה

נפלה טעות בציון
מספרו של המכרז.

תיקון טעות סופר:
בשוגג צוין מס' מכרז .10/2011
במקומו יבוא.10/2021 :
המציעים מתבקשים להגיש ערבות
הצעה (ערבות מכרז) כאמור בנוסח
מסמך  4א' המצ"ב.

דרישתכם לניסיון של 2
בהיקף
פרויקטים
מצטבר של 5,000,000
 ₪הינה דרישה קשה
שכן פרויקטים בהיקף
שכזה הינם נדירים
למדי
ביצוע פרויקטים של
₪
750.000-500,000
על
להצביע
יכול
יכולותיה של החברה,
מה גם שהפרויקט
שלכם מורכב ממספר
הם
וגם
שצ"פים
לתתי
מחולקים
חלקות...
לעניות דעתנו,
עדיף להתמקד במחזור
השנתי שיהיה למשל
₪ 10,000,000
כך ,לא יהיה מצב
שחברה שכל מחזורה
 ₪ 5,000,000מבצעת
פרויקט אחד בגודל
המחזור השנתי שלה.

הבקשה נדחית.
תכלית תנאי סף זה הנה להבטיח
קיומו של ניסיון מתאים לביצוע
פרויקט/ים בסדר גודל הולם לנדרש
במכרז זה.
במכרז זה נדרש הזוכה לבצע את כל
השצ"פים הכלולים בו בפרק זמן קצוב
של  90יום ממועד קבלת צו התחלת
עבודה.

בברכה,
החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ
אני ______________ נציג מוסמך מטעם חברת _______________ ,מאשר כי קראתי
והבנתי את מסמך תשובות ההבהרה ואני מצרף אותו להצעתי.
___________________
חתימה

`

נוסח של ערבות בנקאית

מסמך  4א

להבטחת קיום הצעת המשתתף (ערבות מכרז)
בנק:
סניף:
כתובת הסניף :
מיקוד:
טלפון:
תאריך:
לכבוד
החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ
יוני נתניהו  ,4אור יהודה
הנדון :ערבות בנקאית מס':
.1

על פי בקשת _____________________ח.פ( ______.להלן" :המבקש") אנו ערבים
בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ( ₪ 140,000במילים :מאה ארבעים אלף
שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") בקשר עם מכרז פומבי מס'  10/2021תכנון ביצוע
אספקה והתקנת מתקני משחק וכושר ,משטחים ,הצללות וריהוט גן בשצ"פים בשכונת
"בית בפארק" באור יהודה.

.2

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר משבעה ימים מתאריך התקבל דרישתכם על
ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל ,אנו נשלם לכם את סכום הערבות בתוספת הפרשי
הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה כלשהי להוכיח ו/או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו
חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.
תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום  ,1.10.2021וכל דרישה על-פי ערבות זו צריכה להימסר לנו
בכתב לפי כתובתנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה והיא בבחינת התחייבות בלתי מותנית ובלתי
חוזרת.

.3
.4

בכבוד רב,
___________________

