
 

 

                                   6/8/2020   

מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז ויש לצרפו למסמכי ההצעה 
 כשהוא חתום

של  01/20במסגרת פרויקט  2 'הודעה לקבלנים מסהנדון: 
 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 

 תשובה                שאלה                מס'

1 
בכתב הכמויות נראה שיש טעויות במספר 
סעיפים בכמויות )חפירה, יסודות, קירות, 

ברזל, שערים ופשפש(. אודה על קבלת כתב 
 כמויות מתוקן.

הועבר כתב כמויות מתוקן במסגרת הודעה לקבלנים 
 . 2.8.20אשר נשלחה ופורסמה ביום  1מס' 

2 
ז' לא ברורים, נבקש  44תנאי הסף בסעיף 

 הבהרות.
על הקבלן הראשי להוכיח כי יש לו ניסיון בניהול 

קבלני משנה כלשהם שלהם סיווג תחת ענפי קבוצה 
 ומעלה 2או ב' ובהיקף כספי מדירוג א' 

3 
 הכמויות כתב את למייל לקבל אפשר האם

 חשוב -SKN בקובץ
 לאתר יועלה העדכני הכמויות כתב של SKN קובץ

 לרוכשי במייל ויופץ ,6.8.20 יוםמ החל ההתאחדות
 את להגיש יש המכרז במסמכי כאמור המכרז.

 .כקובץ ולא קשיח בעותק ההצעה

 DWGאין אפשרות להעביר תכניות בפורמט  .DWG-האם אפשר לקבל תוכניות ב 4
 .במסגרת מסמכי המכרז

5 

כוונה המה  :אספקת כבול -  70.020.0030סעיף 
 יחידות?  148

משקל  עמ"ק ובממוצ 6בשקיות של הכבול בא 
 טון.  1של שק כזה 

-17ל סדר גודל של קבבד"כ מגרש כזה צריך ל
  .שק כבול 20

 אבקש לפרט האם הכוונה לטון או מ"ק?

במסגרת כתב הכמויות הגשת הכוונה למ"ק ולכן ב
בטור  'המילה יחמסמכי המכרז, יש למחוק את 

)בהתייחס לסעיף זה  הכמות ותוחלף במילה מ"ק
 .בלבד(

של כתב  SKN, קובץ 3בהמשך לשאלה מס' 
יתוקן בהתאם הכמויות שיעלה לאתר ההתאחדות 

 לתשובה זו. 

6 

בבנק פנו אלינו שיש טעות סופר בנוסח המכרז 
  בסכום. "אלף"וחסרה המילה 

 ?האם להשאיר ככה או שתוציאו נוסח מתוקן

 

)נספח  מתוקןמצורף נוסח ערבות הזמנה להודעה זו 
 ב' למסמכי ההצעה(. 

יש לצרף את ערבות  -ת מסמכי המכרז שבמסגרת הג
 ההזמנה בהתאם לנוסח המצ"ב להודעה זו.  

 
 

 הזמנהערבות -' בנספח 



 

 

 
 תאריך__________        לכבוד 

                        
 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 3591, אצטדיון רמת גן. ת.ד. 299מרח' אבא הלל 
 .52134רמת גן 

 

 א.ג.נ.,

 הנדון: ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מס' _____________

"(, אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל המבקש" -על פי בקשת _____________)להלן  .1
סכום " -חדשים( )להלן  אלף שקלים )מאה שבעים וחמישהש"ח  175,000סכום עד לסכום של 

"(  המגיע או העשוי להיות מגיע לכם מאת סכום הערבותבצירוף הפרשי הצמדה )להלן: ""( הקרן
הצעת המבקש להזמנה לביצוע עבודות קבלניות המבקש ושתדרשו מאת המבקש בקשר עם 

וזאת בתנאים שיפורטו  01/20להקמת מגרש אימונים עבור ההתאחדות לכדורגל במבואות ים, מס' 
 להלן:

שלם לכם את סכום הערבות או כל חלק ממנו לפי דרישתכם הראשונה, מפעם )א( אנו מתחייבים ל  .2
 ימים מקבלת דרישתכם על ידינו.  3לפעם בכתב וזאת תוך 

 -הכול כאמור בדרישתכם -אנו נשלם לידיכם את סכום הערבות כולו או חלקו, לרבות לשיעורין)ב( 
בכל צורה שהיא, מבלי שתחול וזאת מבלי שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישתכם 

עליכם כל חובה לדרוש תחילה מהמבקש את סכום הערבות כולו או מקצתו ו/או לנקוט בפעולה 
כלשהי כלפי המבקש ומבלי להתנות את התשלום האמור בכל תנאי שהוא. לא נהיה רשאים להימנע 

ראש על כל טענה מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומ
 לרבות כל ברירה המוענקת למבקש על פי הדין.

הסכום האמור לעיל יהא צמוד למדד המחירים לצרכן כשהמדד הבסיסי יהא המדד הידוע בתאריך  .3
הוצאת ערבות זו והמדד לצורך חישוב הפרשי הצמדה יהא המדד שיפורסם סמוך לפני מועד מימוש 

 ין.הערבות או כל חלק הימנה, הכל לפי העני

מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש ו/או לפנות  .4
בדרישה מוקדמת למבקש ו/או לממש בטחונות אחרים, כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על 

 ידינו.

 התחייבותנו זו אינה ניתנת להעברה/הסבה. .5

 ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה. .6

ועד בכלל וכל דרישה מצדכם לתשלום על פיה צריכה להישלח  14.11.2020ד ליום תוקף הערבות ע .7
 לכתובת _____________ עד לתאריך הנ"ל. 

 בכבוד רב,         

   

                                       
 בנק  ____________                                                                     

 


