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משתתפי מכרז 1/2022 

 ג.א.נ .,
הנדון:  קובץ הבהרות מס' 4 

  A2A מכרז מס' 1/2022 להפעלת מערך שיתוף רכבים בשיטת
בעיר תל אביב - יפו לנסיעות ארוכות ובינוניות 

1. בהמשך לבקשת אחד ממשתתפי המכרז  שבנדון )להלן:  "המכרז"(  לדחות את מועד  הגשת ההצעות  
במכרז על מנת להיערך כנדרש להגשת הצעה במכרז, בין היתר  ,לאור היקף קובץ הבהרות מס'  2  

ועיתוי הפצתו,  הרינו להביא לידיעתכם כדלקמן: 

1.1. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לי ום 14/06/2022  בשעה  12:00 . מועד זה 
יהווה  את המועד האחרון להג שת  ההצעות כמ פורט בסעי ף 5.1  למכרז  ומבטל כל מועד קודם 

אשר נקבע כמועד הקובע.  

ליום  31/10/2022.  בסעיף  7.6  ו-11.3  למכרז,    נדחה  המכרז,  כאמור  ערבות  1.2. תוקף 
המשתתף יהיה חייב להאריך את תוקף הערבות עד יום 29/12/2022, על פי דרישת הרשות   

כאמור בסעיף 11.3 למכרז.   

מבלי לפגוע מכלליות  האמור לעיל,  על המשתתף  במכרז  לוודא כי בסעיף  4  לנוסח 
ערבות המכרז, נספח  מס'  2  למכרז, שתוגש על ידו במסגרת  מסמכי  המכרז,  יופיע  

התאריך 31/10/2022.   

1.3. תוקף ההצע ה של המשתתף במכרז  כאמור בסע יף 9.1   למכרז, נדחה ליו ם 31/10/2022. 
הרשות תהיה רשאית לדרוש את הארכת התוקף  עד יום  29/12/2022,  כאמור בסעיף  9.2  

למכרז.     

את   יראו  נספח  מס'  1  למכרז,  במכרז,  המשתתף  הצהרת  בהתאם  לכך,  בסעיף  5  לנספח 
במקום  המועדים  המקוריים   הרלוונטיים,  כמועדים  בסעיף  1.3  זה  המעודכנים  המועדים 

המצויינים בנוסח הנספח.   

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום  בתחתית עמוד 
זה. 

בכבוד רב,

עידו שמיר, מנכ"ל

אל: הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ 
תל אביב, קריית עתידים, בניין מס' 2, קומה 2 

הנני מאשר קבלת המסמך במלואו  - 1  עמוד בסה"כ.  

הנני מסכים לכל האמור במסמך זה.  

קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז,  על נספחיהם וצרופותיהם, לרב ות מכתב הבהרה  זה, הבנתי את  
תוכנם, משמעותם והשלכותיהם, והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע   בהם והצעתי  

כוללת התחשבות בכל מסמכי המכרז, לרבות האמור במכתב הבהרה זה.  

 ____________________  שם המציע:

 _________________ ___  חתימה וחותמת של המציע: 

 ____________________  שם/שמות החותם/החותמים:




