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 תשובות לשאלות הבהרה  –  43/2020ו 42/2020  מכרז פומבי מס'הנדון: 
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 נוסח השאלה  מס"ד

 
 
 

 תשובה

1 

בהיקפים גדולים כגון הרחבות קיבוצים בנייני מגורים  
 וכפרים באפריקה.

מורשים לעבוד עם משרדים ממשלתיים ומשרד הביטחון  
בשנים הרלוונטיות למכרז זה לא ביצענו עבודות   בפרט,

ציבוריות אלא רק בשנים קודמות ביצענו בניית בתי ספר  
 כנסת ובית מלון.  בית

 שאלתי האם אנו יכולים לגשת למכרז זה . 

 בפרסום. ם כמו תנאי הסף נשארי

2 
לא מופיע באתר הרשות נוסח ערבות של מכרז גני ילדים  

ועשרים האם זה אותו    920הנוסח שיש של ערבון גנים  904
 נוסח  

 

הנוסח   פי יש להגיש ל , ש נוסח ערבות שלולכל מכרז י
 .  זת המכרבחובר

 מצורף נוסח לכל אחד מהמכרזים
ל מקרה החכ"ל תקבל את הנוסח שרשום במסמכי  בכ

 . רהההבהלשאלות   וסח המצורףהמרכז ובנ 
 

3 

 5,200האם ישנם קיזוזים שהכ"ל מקזז מהסכום שנאמר: 
 12%-ש"ח 

 או שזה סכום נטו?
וז או שאתם מקזזים מהסכום  ל את הקיז האם זה כול

 ש"ח לאחר קיזוז?  4,576ש"ח שיוצא  5,200
 

 השאלה לא ברורה. 
 
 

4 

 920+ 904בוצעו על ידנו חישובי שטחים לגנים במגרשים 
תואמים את החישוב אך בשטח  השטחים למבנה ולגגונים

 המבואות ממוגנות יש הפרש 
 מ"ר  35.4 - חישוב שטחים ע"פ מכרז 

 מ"ר  48.19 -על  חישוב שטחים בפו
 מ"ר  12.79תוספת שטח של 

  
אבקש התייחסותכם בנושא ולדעת איך זה בא לידי ביטוי 

 במכרז.
 

המכרזים כמו שרשומים  שני בארים השטחים נש
 בטבלה במסמכי המרכז. 

 לא נכונה. שעשיתם המדידה   –וי ינ ל שאין כ
 



 

 

 42/2020מרכז 

 1.4נספח 
 

 )ערבות הצעה( ערבות בנקאית  
 

 _____ / ________/ תאריך 
 
 לכבוד, 

 הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ  החברה
 

 א.ג.נ.
 

 :__________הנדון: ערבות בנקאית מס'
 
___  ______________ "(, אנו ______המבקש" על פי בקשת ________ )להלן:   .1

" __  מרחוב )להלן:  בזאת  הערבים________________________  ערבים   )"
דרישתכם,   לפי  סכום  כל  לכם  לשלם  לסכוםכלפיכם  מאה  )   ₪  120,000  של  עד 

"  (   חדשים  שקלים  אלף  רים  ועש הערבות)להלן:  של  סכום  לעמידתו  בקשר   ,)"
הכלולות   בהתחייבויותיו  במסגרתהמבקש  שהגיש  מס'    בהצעה  פומבי  מכרז 

42/2020.   
. 

 
יצוין   .2 אשר  סכום  כל  בכתב,  הראשונה  דרישתכם  לפי  לכם,  לשלם  מתחייבים  אנו 

( ( ימים ממועד  7באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה 
 קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.  

 
הסר   .3 כילמען  בזאת,  מובהר  מכ  ספק  לתשלום  עדרישתכם  כתב  ז וח    יכול   הרבות 

  כל   שסך  ובלבד,  כאמור  לדרישתכם  בהתאם  יתבצע  התשלום  וכי,  לשיעורין  שתהיה
 .הערבות סכום על יעלה  לא זה ערבות כתב מכוח  התשלומים

 
חייבים   .4 תהיו  לא  זה  ובכלל  מותנית,  בלתי  היא  זה  ערבות  כתב  לפי  התחייבותנו 

לנ או  להסביר,  לבסס  לפרט,  דרישתכם  מק,  את  לדרושלהוכיח  א  או  ת  תחילה 
 התשלום מאת המבקש. 

 
 להסבה.   לביטול, להעברה או כתב ערבות זה אינו ניתן .5
 
 31/3/2021, ויעמוד בתוקפו עד ליום  מיום הוצאתוכתב ערבות זה ייכנס לתוקפו  .6

 
  עד   ידינו  על  ושתתקבל,  החברה  דרישת"י  עפ   נוספות  לתקופות ,  תוארך  זו  ערבות .7

ו   6  בסעיף   בקוהנ  התאריך  יהיה להדלעיל, במידה  ניתן  אריך כאמור את תוקף  לא 
ובלבד שהדרישה תגיע עד    - הזכות לדרוש את חילוט הערבות  חברההערבות, תשמר ל

 לעיל. 6התאריך הנקוב בסעיף 
 

 
 
 , רב בכבוד

 

 

 

 

 



 

 

 43/2020מרכז 

 1.4נספח 
 

 )ערבות הצעה( ערבות בנקאית  
 

 _____ / ________/ תאריך 
 
 לכבוד, 

 הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ  החברה
 

 א.ג.נ.
 

 :__________הנדון: ערבות בנקאית מס'
 
___  ______________ "(, אנו ______המבקש" על פי בקשת ________ )להלן:   .8

" __  מרחוב )להלן:  בזאת  הערבים________________________  ערבים   )"
דרישתכם,   לפי  סכום  כל  לכם  לשלם  לסכוםכלפיכם  מאה  )   ₪  120,000  של  עד 

"  (   חדשים  שקלים  אלף  רים  ועש הערבות)להלן:  של  סכום  לעמידתו  בקשר   ,)"
הכלולות   בהתחייבויותיו  במסגרתהמבקש  שהגיש  מס'    בהצעה  פומבי  מכרז 

2020/34.   
. 

 
יצוין   .9 אשר  סכום  כל  בכתב,  הראשונה  דרישתכם  לפי  לכם,  לשלם  מתחייבים  אנו 

( ( ימים ממועד  7באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה 
 קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.  

 
הסר   .10 כילמען  בזאת,  מובהר  מכ  ספק  לתשלום  עדרישתכם  כתב  ז וח    יכול   הרבות 

  כל   שסך  ובלבד,  כאמור  לדרישתכם  בהתאם  יתבצע  התשלום  וכי,  לשיעורין  שתהיה
 .הערבות סכום על יעלה  לא זה ערבות כתב מכוח  התשלומים

 
חייבים   .11 תהיו  לא  זה  ובכלל  מותנית,  בלתי  היא  זה  ערבות  כתב  לפי  התחייבותנו 

לנ או  להסביר,  לבסס  לפרט,  דרישתכם  מק,  את  לדרושלהוכיח  א  או  ת  תחילה 
 התשלום מאת המבקש. 

 
 להסבה.   לביטול, להעברה או כתב ערבות זה אינו ניתן .12
 

 31/3/2021, ויעמוד בתוקפו עד ליום  מיום הוצאתוכתב ערבות זה ייכנס לתוקפו  .13
 

  עד   ידינו  על  ושתתקבל,  החברה  דרישת"י  עפ   נוספות  לתקופות ,  תוארך  זו  ערבות .14
ו   6  בסעיף   בקוהנ  התאריך  יהיה להדלעיל, במידה  ניתן  אריך כאמור את תוקף  לא 

ובלבד שהדרישה תגיע עד    - הזכות לדרוש את חילוט הערבות  חברההערבות, תשמר ל
 לעיל. 6התאריך הנקוב בסעיף 

 
 

 
 , רב בכבוד

 

 

 

                                                                                                                                               

                                                               
 


