
 

:___________________הספק/המציע חתימת  

 

הספרייה הלאומית  אספקת שירותי החלפה ושדרוג מערכת החשמל במבנהלהזמנה להציע הצעות 
 בע"מ (חל"צ):

  

  

  שלום,

  

והוא מחליף כל  הקובע ואה מה שיפורט להלן . יובהר כי הבהרות בקשר עם ההזמנה להציע הצעות שבכותרת רשימת  תמצורפ

   הבהרה קודמת ככל שניתנה, שאין להתייחס אליה.

  

. לציון הסכמתו למפורט במסמך זה ידו על חתוםכשהוא  למסמכי ההצעה המוגשים על ידו זה מסמך לצרף המציע על

  .במקום המסומן עמוד כל בשוליהחתימה תעשה 

  .המציע מהצעת נפרד ובלתי מחייב חלק ומהווה, הרלוונטיים במקומות ההצעה מסמכי את מתקן זה מסמך כי מובהר

  

  :__________________________/הספקשם המציע

  

כתבי כמויות זהים המתייחסים לאספקת גופי תאורה  2בשל טעות משרדית, הועלו על גבי האתר : הבהרה חשובה

למען הסר ספק, המציעים מתבקשים למלא רק כתב אספקה בלבד של ג"ת אופציונליים).  01.1אופציונליים בלבד (תת פרק 

  . הצעות מחיר שונות עבור אותו רכיב 2ואין הכוונה שיש להציע  דכמויות אח

  

 תשובה שאלה  
בקובץ התוכניות אשר פורסם באתר נמצא כי הקובץ הינו   .1

PDF     וניתן להדפיסו רק לגודל דףA4.  

  

  DWGאו    PLTאבקש לשלוח אלינו קובץ 

. הנכם אחר מזה שפורסם אפשרות לצרף קובץ תכניותאין 

  מתבקשים להתבסס על קובץ התכניות שפורסם באתר. 

 ?מה נוהל הגשת הצעת מחיר לאספקה בלבד של גופי תאורה  .2

  מתייחס לאספקה בלבד 01.1פרק 

  ?לאן שולחים הצעת מחיר

  ?עד מתי אפשר לשלוח

  ?האם יש דרישות נוספות

  

אפשרות להגיש הצעה המתייחסת רק מובהר בזה כי אין 
. המציע חייב להתייחס האופציונליים לאספקת גופי תאורה

בהצעתו ולמלא את כתב הכמויות המתייחס  לביצוע הפרויקט 
את כתב  וגם(למעט אספקת גופי התאורה האופציונאליים 

  הכמויות המתייחס רק לאספקת גופי תאורה אופציונליים.
  

ל, כאמור במסמכי ההליך, בשלב זה, מבלי לגרוע מן האמור לעי
הספרייה הלאומית טרם קיבלה החלטה אם להזמין מהמציע 

הזוכה (ככל שייבחר כזה) את גופי התאורה האופציונליים, 
  כמפורט בכתב הכמויות. 

  
תנאי סף ודרישות נוספות מהמציעים מפורטים במסמכי ההליך 

  שפורסמו באתר. 
  

להזמנה.  35-ו 31יפים אופן הגשת מסמכי ההצעה מפורט בסע
 8.12.13מובהר שוב כי המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 

  . 12:00בשעה 
  



 

:___________________הספק/המציע חתימת  

 60,000ב נוסח הערבות אותה ביקשתם לקבל על סך "מצ  .3
אספקת שירותי החלפה ושדרוג מערכת : עבור מכרז ₪ 

 . החשמל במבנה הספריה הלאומית
 

שלח לנו את אשר , הנוסח אינו נוסח סטדנרטי של הבנק
 . הסתייגויותיו בניסוח

 
ב ההסתייגויות עבורם אבקש את "מצ

 : אישורכם בדחיפות /התייחסותכם
  

אין בערבות הוראה האוסרת על דרישה על פיה  .1
  בפקס או באמצעי אחר שאינו מכתב. 

משך הזמן שבין דרישת התשלום על פי הערבות  .2
  קצר.  –ובין חובתנו לשלם 

י המועד הקובע אין בערבות כדי להראות כ .3
לדרישת התשלום או הארכת הערבות הוא מועד 

  קבלת ההודעה אצלנו ולא מועד המשלוח. 
אין בערבות הוראה המגבילה את תוקפה, או  .4

  שתוקפה ניתן להארכה אף שלא באישורנו. 
אין בערבות קביעה לפיה ניתן לדרוש על פיה רק  .5

  בכתובת מסוימת שלנו. 
לי שייקבע מי הערבות מופנית למספר מוטבים ב .6

  מהם רשאי לדרוש תשלום על פיה או הארכתה. 
  

  

 בנוסח הנדרשכפי שנקבע במסמכי ההליך, צירוף ערבות בנקאית 

מהווה תנאי סף ואי עמידה בו עלולה לפסול את ההצעה. למען 

ערבות שתוגש נוסח הבשיופיע הסר ספק, מובהר בזה כי כל שינוי 

  לעומת נוסח הערבות הנדרש עלול להוביל לפסילת ההצעה. 

  

מעבר לכך, תשומת לב המציעים מופנית לכך כי כפי שנקבע 

במסמכי ההליך, את הערבות הבנקאית, יש להגיש פיזית 

, לידי ללי 12:00בשעה  8.12.13במעטפה סגורה, לא יאוחר מיום 

  להזמנה.  35פלומנבוים, בהתאם למפורט בסעיף 

  


