 29נובמבר 2021
כ"ד חשון תשפ"ב
לכבוד
משתתפי מכרז 09/2021
א.ג.נ;.
הנדון :מכרז פומבי מס'  – 09/2021לביצוע עבודות פיתוח תשתיות צמודות ,תשתיות ראש שטח
ותשתיות מים וביוב במתחם א' 2בשכונת "נופי בן שמן" לוד  -הודעת הבהרה מס' 3
א.

ב.

כללי
.1

להלן הבהרה מס'  3מטעם החברה הכלכלית ללוד בע"מ (להלן "החברה" ו/או המזמין").

.2

הוראות הבהרה זו מתקנות את האמור במסמכי המכרז על האמור במסמכי המכרז .כל
תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת בהבהרה זו יתקנו/יפרשו/יתייחסו
לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו
במסמך זה במפורש.

.3

יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

.4

הבהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה .יש לצרפה למסמכי ההצעה ,כשהיא
חתומה ע"י המציע ככל הניתן.

מענה לשאלות הבהרה
מס"ד

הפניה

עמוד

1

נספח 1
למסמך א' –
נוסח כתב
ערבות הגשה

26

שאלה

תשובה

יתוקן
הערבות
רשום מדד הבסיס חודש נוסח
 5/2021שפורסם ב - 15/6/21בהתאם למפורט להלן:
האם זה תקין?
• "מדד הבסיס" יהא:

וגם תוקף עד -1/2/21האם גם
זה תקין?

מדד חודש ספטמבר
 2021שפורסם ביום 15
באוקטובר .2021
• תוקף הערבות יהא:
.12.03.2022
מצ"ב נוסח ערבות מתוקן
כנספח א' להודעת הבהרה
זו.

בכבוד רב,
עשהאל גדות
סמנכ"ל ביצוע וראש מנהלת הסכם הגג
____________________
חתימה וחותמת המציע

2

נספח א'
נוסח כתב ערבות הגשה  -מתוקן
לכבוד
החברה הכלכלית ללוד בע"מ ו/או עיריית לוד
שתיהן לצורך ערבות זו מרח' בת שבע  1בנין  3קומה  2מתחם טלרד  ,לוד
לוד
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית
על-פי בקשת _________________ ח.פ/.ח.צ/.ת.ז( ___________ .להלן – המציע) אנו ערבים בזאת
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  748,000ש"ח (שמונה מאות וחמישים אלף ש”ח שקלים חדשים),
בתוספת הפרשי הצמדה למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז פומבי מס' 09/2021
לביצוע עבודות א' 2פיתוח תשתיות צמודות ,תשתיות ראש שטח ותשתיות מים וביוב במתחם "נופי בן
שמן" בלוד (להלן – המכרז) ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז על ידי המציע.
אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם באופן מידי כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם
דרישתכם הראשונה מאתנו ,מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם
באופן כלשהו.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק
ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם ,ובלבד שסך כל דרישותיכם
לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה.
בכתב ערבות זה:
"מדד" – מדד מחירי התשומה בסלילה וגישור המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
"מדד הבסיס" – מדד חודש ספטמבר  2021שפורסם ביום  15באוקטובר [ 2021או בסמוך לכך].
"המדד החדש" – המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס ,יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת
ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.
התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.
התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.
ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום  12.03.2022ועד בכלל.
ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת החברה הכלכלית ללוד בע"מ ,שתתקבל על ידינו עד
למועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,
___________________

____________________
חתימה וחותמת המציע

