
 
 חתימת וחותמת המציע: ______________ 

 1202/03מכרז פומבי מס'  

 לביצוע עבודות גינון

 2מס'  מסמך הבהרות

בהמשך למכרז שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעה בזאת  .1

יהודההחברה   מטה  ותעשייתיים  כפריים  מרכזים  "  בע"מ  לפיתוח  על  החברה)להלן:   ,)"

 כדלקמן. שינויים והבהרות במכרז 

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה   .2

הסכמה   משום  מהמשתתפים  איזה  של  לשאלה  מענה  אי  משום  ואין  ניתנה  אם  פה  בעל 

 לשאלה ו/או להנחת השואל. 

"  5.11סעיף   .3 שבמקום  כך  "17.01.2022יתוקן  ייכתב  נוסח  24.01.2022"  מצ"ב  כן,  כמו   ."

 למסמך זה.   נספח א'כ מתוקןערבות בנקאית 

  00:12, בשעה  2021.10.24,  ראשוןיום    הינובמכרז  להגשת הצעות  כי המועד האחרון    מודגש .4

 .בדיוק

על   .5 ההליך,  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  זה,  עמוד  מסמך  בכל  לחתום  המשתתפים 

 בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי ההליך. 

 

 

 בכבוד רב,        
 רונן קליין,        
 מנכ"ל        

  



 
 חתימת וחותמת המציע: ______________ 

 

 03/21מכרז מס'  

 מתוקן  - (2מסמך א)
 נוסח ערבות בנקאית 

 
  

 לכבוד
 החברה לפיתוח מרכזים כפרים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ 

 

 ערבות בנקאית הנדון: 

 

בקשת- על )להלן   ________________________ פי   _____________________ זיהוי    - מספר 
עד לסך שלהמבקשים" כל סכום  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו  שקלים   עשרת אלפים)  ש"ח  10,000 "( 

ידכם  -ורסם עלשפ  03/21וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז מס' חדשים(, שתדרשו מאת המבקשים בקשר 
   ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי הסכם ההתקשרות, ככל שיחתם.

 

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע   7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך  
 אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.

 

פיה -י חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם עלערבות זו הינה בלת
פיה, תביעה משפטית -בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על

 נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.

 

 ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.  224.01.202 ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 

                        
 רב,    בכבוד

        _________ ___________ 


