
 

 
ב הלני המלכה  רושלים 9רחו י  ,9422105 

 2020מרץ,  11
 אל:

 משתתפי המכרז
 
 
 

 א.ג.נ.,
 

 
והקמת תחנת  לביצוע עבודות תשתית, בניה, סלילה ופיתוח 142/2019מכרז פומבי מס'  הנדון:

כחלק מפרויקט הקו  ברחובות שרי ישראל וירמיהו, ירושלים טרנספורמציה ותחנת מיישרים
 (35-ו 34ים )מקטע הירוק של הרכבת הקלה

 2מכתב הבהרה מס' 

 :כדלקמן ,שבנדון ע למשתתפים במכרזמוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ, מתכבדת להודי

, לא יאוחר 3.202022.המועד האחרון להגשת הצעות יהיה ביום  - דחיית מועד להגשת הצעות .1

 אין שינוי ביחס לאופן ומקום הגשת ההצעות.בצהריים.  12:00מהשעה 

 פהאשר צורהמכרז כי בנוסח ערבות  ,תשומת לב המשתתפים – מכרזסח ערבות התיקון בנו .2

נוסח הערבות . המילולי( סכום הערבותסופר )בלחלק הכללי של המכרז נפלה טעות  4כנספח 

 . זה הלמכתב הבהרלהלן מצורף והמחייב המתוקן 

יות מקצועית בענין ביטוח אחרהביטוחיות בנוגע לדרישות  – שאלות בנוגע למסמכי הביטוח .3

 וביטוח חבות מוצר:

 מיליון ₪. 8-לשנות את סכום גבול האחריות המקצועית ל: נתבקשנו .א

 : הבקשה נדחית.תשובה

 מיליון ש"ח. 8-לשנות את סכום גבול האחריות בחבות המוצר ל: נתבקשנו .ב

 : הבקשה נדחית.תשובה

לים, וללא לאשר שינוי בשם המבוטח: המזמין בלבד, מוריה ועיריית ירוש: נתבקשנו .ג

 קבלנים/ קבלני משנה/ מפקח/ מנהל עבודה.

"קבלנים וקבלני משנה". כל הגופים המצוינים יכללו  לענין למעט : הבקשה נדחית,תשובה

לזוכה כי לפי נספח הביטוח יש  המשתתפים,ההגנות מכוח אישור הביטוח. תשומת לב  לבכל

טיות בנוסף וכהשלמה אפשרות להמציא עותק פוליסה הכוללת את כל ההוראות הרלבנ

 .לאישור הביטוח

 .המבוטח מחדלי או/ו מעשי בגין המזמין יצוין בפוליסה: נתבקשנו .ד

אינה רלבנטית. באישור הביטוח מצוינים בכל מקרה ודיה, אינה ברורה  : הבקשהתשובה

 .קודים המדברים בעד עצמם. הבקשה לא מאושרת

 מעשי בגין יצוין בפוליסה, ולאשר ש132ף עיוספת סבת לאשר – 304-ו 302סעיפים : נתבקשנו .ה

 .המבוטח מחדלי או/ו



 

 
ב הלני המלכה  רושלים 9רחו י  ,9422105 

 -ו 321 קודים ובתנאי שמותירים 304ראו תשובה קודמת. בנוסף, ניתן לבטל קוד : תשובה

302. 

 ח'. 12לציין  332קוד , ולענין 310להוריד קוד מס'  –לענין חבות מוצר : נתבקשנו .ו

 הבקשה, על שני חלקיה, מתקבלת.: תשובה

 ח'. 12לציין  332 קוד –לענין ביטוח אחריות מקצועית : נתבקשנו .ז

 הבקשה מתקבלת.: תשובה

 

 כמפורט במסמכי המכרז, מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל ,מובהר כי

ם על ידם כנדרש במסמכי המכרז, וזאת ביחד המשתתפים להחזירו, במצורף להצעתם, כשהוא חתו

 עם הגשת יתר מסמכי המכרז.

 
 _________________  תימת המציע:ח
 

 כבוד רב,ב         

 אבנר מרקוביץ 

 מ"מ מנכ"ל וסמנכ"ל תשתיות



 

 
ב הלני המלכה  רושלים 9רחו י  ,9422105 

 נוסח הערבות הבנקאית - )מעודכן(  4נספח 
 

 תאריך _____________
 לכבוד

 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
 9רח' הלני המלכה 

 ירושלים 
 

 1ערבות בנקאית מס' ______________   הנדון:
 

ש"ח )במילים: מיליון שלוש מאות  1,360,000אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

_________________________  -"(, שתדרשו מסכום הערבותשקלים חדשים( )להלן: " אלף שישיםו

לביצוע עבודות תשתית, בניה, סלילה, פיתוח   142/2019ומבי מס' "( בקשר עם הצעת מכרז פהמשתתף)להלן: "

 והקמת תחנת טרנספורמציה ותחנת מיישרים ברחובות שרי ישראל וירמיהו, בירושלים. 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד הסלילה והגישור כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית 

 2020בחודש ינואר  15-שהתפרסם ב 2019חודש דצמבר שנת בגין לסטטיסטיקה. לעניין ערבות זו, יהא המדד 

 )או בסמוך למועד זה(, "המדד היסודי".  

 "המדד החדש" לעניין ערבות זו, הוא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

המדד היסודי, יהיו  הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות, מחולק   -הפרשי ההצמדה 

במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד 

 לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו  משלושה ימיםוחר לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יא

המצוינת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי 

הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום 

 תחילה מאת המשתתף.

 ( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. )כולל 1.8.2020עד ליום בות זו תישאר בתוקפה ער

כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו המצוינת לעיל, לא יאוחר 

 מהתאריך הנ"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו. 

ירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלפקס, או מברק, דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פ

 ודרישה זו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 

 
 בנק/ חברת ביטוח  תאריך

 
 

 

 

שתצורף  הערבות הבנקאית תינתן ע"י מגיש ההצעה בלבד. לא תתקבל ערבות בנקאית של מי שלא הגיש הצעה. הצעה
 לה ערבות פסולה תראה כאילו הוגשה ללא ערבות בנקאית ודינה להיפסל.  

 


