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לכבוד
משתתפי המכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 5/22
להשכרת נכס שבהחזקת חברת נתיבי איילון בע"מ ברחוב ההגנה  34תל אביב
הודעת הבהרה מס'  – 1הזמנה לסיור המציעים במכרז

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן" :החברה" או "נתיבי איילון") מתכבדת לפרסם את הודעת הבהרה מספר  1במכרז
שבנדון (להלן" :המכרז") ,כדלקמן:
 .1עדכון בנוגע לקיום מפגשי וסיורי המציעים בנכס:
 .1.1לתשומת לב המציעים כמפורט בסעיף  8לחוברת תנאי המכרז ,מפגש וסיור המציעים יתקיים בנכס המצוי
ברחוב ההגנה  34בעיר תל אביב יפו ("הנכס") ,ביום  5באפריל  2022בשעה .10:00
 .1.2המעוניינים להשתתף במפגש ובסיור המציעים מתבקשים להעביר הודעה עם פרטיהם המלאים (שם מלא,
מס' טלפון וכן כתובת מייל) בכתב לצורך הרשמה למפגש ,לפחות  48שעות קודם למועד המפגש .את
ההודעה יש להעביר לידי עו"ד רותם דרויש ,למייל . rotemd@ayalonhw.co.il
 .1.3המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן .המשתתפים רשאים להכין שאלותיהם מראש,
בכתב ,ולהעביר אותן לחברה ,בהתאם לפרטים שלעיל ,לפחות  24שעות קודם למועד הפגישה.
 .1.4כאמור במסמכי המכרז ,השתתפות בסיור המציעים איננה חובה ,אולם נתיבי איילון יותר ממליצה למי
שמעוניין להשתתף בסיור בנכס יחד עם נציגי נתיבי איילון.
 .1.5בכל מקרה ,באחריות כל מציע לסייר בנכס ולבדוק אותו בטרם יגיש הצעה במכרז .נתיבי איילון לא תידרש
לכל טענה בעתיד בין אם זכה ובין אם לאו ,בנושא שעלה במפגש המציעים או יכול היה לעלות דשם ,ובכל
הנוגע למצב הנכס ו/או לתכולות הרצויות בו.
 .1.6למען הסר ספק ,מובהר במפורש ,כי מטרת המפגש הינה כלי עזר נוסף למשתתפים לצורך גיבוש הצעתם,
ואין במפגש המציעים כדי להוות מצג כלשהו מצד החברה ו/או מי מטעמה ביחס למצב הנכס ו/או לשנות
את העיקרון העומד בבסיס מכרז זה ,לפיו  -השכרת הנכס ,הינה במצבו הקיים במועד פרסום המכרז"IS-
" AS ,וללא כל מצג ו/או התחייבות מצד נתיבי איילון.
 .1.7ככל והמציעים ידרשו לכך ,נציגת חברת נתיבי איילון במהלך מפגש המציעים הינו עו"ד דרויש אשר יהא
זמין בטלפון  050-3564060וכן בכתובת דואר האלקטרוני המפורטת מעלה.
המעניינים ליטול חלק במפגשי וסיור המציעים מתבקשים לשתף פעולה ולפעול בהתאם להנחיות המפורטות
בהודעה זו.
מסמך זה ,על נספחיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום
ממנו ל הצעתם
שם המציע_________________________ :
חתימת המציע_________________________ :

