
 
 חתימת וחותמת המציע: ______________ 

 

 

 1202/05מכרז פומבי מס'  

מכרז מסגרת לביצוע עבודות אחזקה ופיתוח תשתיות הזמנה להציע הצעות 

 וכבישים 

 2מס'  מסמך הבהרות

בזאת   .1 מודיעה  פוטנציאליים  ממציעים  הגיעו  אשר  שאלות  ובעקבות  שבנדון  למכרז  בהמשך 

"(, על שינויים  החברה)להלן: "  בע"מ   לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה החברה  

 והבהרות במכרז כדלקמן. 

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל   .2

פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או  

 להנחת השואל. 

בהמשך לפניות רואי חשבון מטעם מציעים פוטנציאליים, החליטה החברה על שינוי נוסח מסמך   .3

במסמך המצורף כנספח למסמך    יוחלףוהמסמך כאמור    –  אישור מחזור כספי והון עצמי  –(  7א)

 זה.

והמסמך כאמור    - נוסח ערבות המכרז     –(  2כמו כן, החברה מודיעה על שינוי נוסח מסמך א) .4

אין לעשות שימוש בנוסח במסמך המצורף כנספח למסמך זה. למען הסר ספק, מובהר כי    יוחלף

 .( שצורף למסמכי המכרז2מסמך א)

לעיל, .5 האמור  האחרון    לאור  הצעות  המועד  לבמכרז  להגשת  עד  והינו  ,   חמישייום  נדחה 

בשעה  2021.11.11 תערך    ק.בדיו  00:11,  ההצעות  כאמור  ב  מידפתיחת  האחרון  המועד  תום 

 במשרדי החברה. 

מסמך זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך, על המשתתפים לחתום בכל עמוד בחתימה   .6

 וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי ההליך. 

 

 

 בכבוד רב,        
 מנכ"ל  רונן קליין,       

  



 
 חתימת וחותמת המציע: ______________ 

 נוסח ערבות בנקאית למכרז  - מתוקן( 2מסמך א)
 

 לכבוד 

 החברה לפיתוח מרכזים כפרים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ 

 

 ערבות בנקאית     הנדון:

 

  - מספר זיהוי _____________________ )להלן   ________________________ פי בקשת-על

של המבקשים" לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו  אלף    מאה)  ש"ח  000100, "( 

  05/21שקלים חדשים(, שתדרשו מאת המבקשים בקשר וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז מס'  

  ידכם ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי הסכם ההתקשרות, ככל שיחתם. -שפורסם על 

 

ימים מיום דרישתכם בכתב   7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך  

מאת  שתגיע   תחילה  הסכום  את  לדרוש  או  דרישתכם  את  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו, 

 המבקשים. 

 

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם  

פיה,  - פיה בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על-על

 משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.  תביעה

 

עד זו תישאר בתוקפה  לנו אחרי המועד הנ"ל לא    07.02.2022 ערבות  ועד בכלל. דרישה שתימסר 

 תענה. 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 

 רב,    בכבוד     

                                                                                                                      _________________ 

  



 
 חתימת וחותמת המציע: ______________ 

 והון עצמי  כספי אישור מחזור - מתוקן( 7מסמך א)

 ( נייר לוגו של פירמת רואי החשבוןהמסמך יודפס על )

 

 תאריך: ______________ 

 לכבוד 

 החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ  

 

 ,א.ג.נ.

________________)המציע(  הנדון: אישור רואה חשבון מבקר בדבר מחזור הכנסות של 

 בהתאם לדוחות כספיים מבוקריםוהון עצמי  2020, 2019, 2018בשנים 

 

, ולצרכי  ("החברה"  -להלן  _______________ )המציע( )לבקשתכם וכרואי החשבון המבקרים של  

  על ידי החברה לחברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ   הגשת מכתבנו זה

במכרז להשתתפות  הצעה  הגשת  תשתיות  לביצוע    05/2021פומבי    לשם  ופיתוח  אחזקה  עבודות 

בדצמבר    31אלה בלבד ובהתאם לדוחו ת הכספיים המבוקרים של החברה לימים  ולצרכים    וכבישים

ושחוות דעתנו הבלתי מסויגת  מו באותם תאריכים  , ולכל אחת מהשנים שהסתיי2020-ו  2019,  2018

בהתאמה    ניתנה  1עליהם   ,_______  ,_______  ,________ יבוא]בימים  בהם  כאן  התאריכים  ו 

 . [ניתנו חוות הדעת

 

מהשנים הינן    ר הכנסות החברה בכל אחתבהתאם לאותם דוחות כספיים, מחזו  שר כיהריני לא .1

 כדלקמן : 

 הסתכם לסך _____________₪.   (ללא מע"מ), מחזור ההכנסות 2018 א. בשנת

 הסתכם לסך _____________₪.   (ללא מע"מ)מחזור ההכנסות , 2019 ב. בשנת

 הסתכם לסך _____________₪.   (ללא מע"מ)מחזור ההכנסות , 2020 ג. בשנת

 

האמור בהצהרת החברה, שהעתקה מצורף בזה ומסומן בחותמתנו לשם זיהוי בלבד, תואם את   .2

לשנת   החברה  של  המבוקרים  הכספיים  דעתנו    2020הדו"חות  חוות  ואשר  ידנו,  על  שבוקרו 

 נחתמה על ידינו בתאריך _____________.  2הבלתי מסויגת עליהם 

 

חשבונאיים   .3 עקרונות  פי  על  הערוכים  מבוקרים  כספיים  דו"חות  פי  על  עצמי,  הון  לחברה 

 מקובלים החלים על החברה, בסכום של ____________ ₪.

 

 בכבוד רב, 

 רואי חשבון 

 
חוות דעת רואה חשבון השונה מהנוסח האחיד. במקרים אלה, יש לציין את סוג  ישתנה במקרים בהם ניתנה  1

 . חוות הדעת שניתנה
אין בהן כדי להשפיע על גובה הסכום   –לעניין מכתבנו זה, חוות דעת מסויגת, אשר ההסתייגויות הנכללות בה   2

 גת. הנקוב בהצהרת החברה המצורפת בזה והמסומנת כאמור, תחשב לחוות דעת בלתי מסוי


