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 26בספטמבר 2019
כ"ט באלול תשע"ט
לכבוד
משתתפי המכרז
ג.א.נ.

הנדון :מכרז פומבי מס'  01/19לפינוי מחזיקים שונים במקרקעין במתחם בב 580 /בעיר בני ברק
מסמך שינויים הבהרות מס' 2
בהמשך למפגש ההבהרות ושאלות המשתתפים ,להלן התייחסות החברה-
 .1שינויים
1.1

התמורה במכרז תועבר לזוכה בהתאם לקבוע במסמכי המכרז.

1.2

על אף האמור לעיל ,ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,החברה תהא רשאית להשתתף בהוצאות
הזוכה עד למועד קבלת התמורה עבור השירותים כמפורט לעיל ,בסכום כספי שלא יעלה על סך של
 ₪ 120,000בשנה אחת ולא יותר מ 2 -מיליון  ₪סך הכל.

 .2הבהרות
2.1

החברה בחנה את מאפייני השטח והעבודות והחליטה שלא לפצל את השטח בשלב זה.

2.2

הניסיון במכרז יהא של המציע עצמו בהתאם למנוי בתנאי הסף ומסמכי המכרז.

2.3

בנוסח הערבות הבנקאית להשתתפות במכרז נפלה טעות סופר .סכום ערבות ההשתתפות במכרז הינו
 ₪ 150,000ובמילים :מאה וחמישים אלף .₪

למען הבהירות -רצ"ב נוסח חדש לערבות הבנקאית להשתתפות במכרז המסומן נספח א'  ,)1( 4אשר
יבוא במקום נספח א' .4
השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתפים להביאם
בחשבון בהגשת הצעותיהם .על המשתתפים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם במכרז ,חתום על ידם
בחתימה ובחותמת ,בשני עותקים.
בכבוד רב,
מ .בר -לב ושות' ,משרד עורכי דין
בשם החברה הכלכלית לבני ברק בע"מ

נספח א' )1( 4-

חדש
נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
תאריך __________
לכבוד
החברה הכלכלית לבני ברק בע"מ
א.ג.נ,.

הנדון :כתב ערבות מס'________
על פי בקשת ___________________________ ח.פ( _____________ .להלן " :המציע") אנו ערבים
בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 150,000במילים – מאה וחמישים אלף  ) ₪וזאת בקשר
עם השתתפותם במכרז  01/19ללפינוי מחזיקים שונים במקרקעין במתחם בב 580 /בעיר בני ברק ולהבטחת
מילוי תנאי דרישות ומסמכי המכרז.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  14יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב
שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו ,או באופן כלשהו ,או לדרוש
את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד .בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום . 15.12.19
ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום  2.1.20ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  2.1.20לא תענה.
לאחר יום  2.1.20ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
תאריך ________________

בנק __________

