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  16.08.2020תאריך: 

  "ש המועצה המקומית בני עי עבורלשירותי מוקד עירוני  22/2020 מכרז פומבי מס'

   1מס'  מסמך הבהרות

  שצוין לעיל.להלן תשובות ועדת המכרזים לשאלות ובקשות הבהרה שהופנו אליה במסגרת המכרז  .1
השאלות המפורטות בטבלה להלן אינן זהות בהכרח לנוסח השאלות שהוצגו בפועל על ידי  ,מובהר כי .2

תיקוני הנוסח שהוכנסו, מקום שהוכנסו, נועדו לתמצת את השאלה ו/או לטשטש . המציעים השונים
  /הפונה.את זהות השואל

אחד אפשר שהתשובה מתייחסת לנוסח  –במקרים בהם נשאלה השאלה על ידי יותר ממציע אחד  .3
 .מתוך כלל השאלות הדומות שנשאלו

כל האמור במסמך הבהרות זה יש לראות אותו כחלק ממסכי המכרז ובכל מקרה בו ההבהרות משנות  .4
 .יש לראות אותן כגוברות על הוראות המכרז –ו/או מוסיפות ו/או מתקנות על האמור במסמכי המכרז 

שמסכים לתנאים כפי שהם מפורטים , רואים אותו כמי זהכל מציע הבוחר להגיש הצעה במכרז  .5
 תנאי המכרז.התאם לחובה עליו לחתום על מסמך זה ולצרפו בשלמותו להצעתו בבמסמך הבהרות זה ו

 .מסמך זה, תעמודנה בתוקפןבהוראות המכרז אשר לא שונו  .6
 אשר הוגשו נכון למועד זה: הבהרה, להלן מענה המועצה לשאלות  .7

 
  ת המועצהותשוב  ת הבהרהשאלה/בקשה  סעיף  עמוד  מס"ד

 16עמ'   1
למסמכי 

  המכרז

טופס 
 – 4מס' 

ערבות 
  בנקאית 

 ערבותבנוסח  1נפלה טעות סופר בסעיף 
נבקש אישורכם בסכום הערבות.  המכרז

ככל . ₪ 5,000הינו  המכרז  ערבותכי סכום 
טעות נבקש לשנות את סכום וישנה 

הערבות בנוסח הערבות או לחלופין לקבל 
  נוסח ערבות מתוקן.

אכן נפלה שגגה בסכום 
הנקוב בנספח ערבות בעמ' 

 5,000. הסכום הנכון הינו 16
כפי שנקוב בתנאי המכרז.  ₪

למען הסדר הטוב, מצ"ב 
 4נוסח מתוקן של טופס מס' 

ויש להגיש את ההצעה 
 בצירוף ערבות מכרז בנוסח

  זה. טופס 

  

  

  

  בברכה,
  

  איל דפנה
  מנכ"ל המועצה
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  4טופס מס' 
  (ערבות הצעה)ערבות בנקאית 

  תאריך ___/_____/_____

  לכבוד

  המועצה המקומית בני עי"ש

  4רח' הכהנים 

  בני עי"ש

  א.ג.נ.

  __________ערבות בנקאית מס' נדון:

מס'  _________________________ לפי בקשת .1
), אנו "הנערב"  :ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ (להלן

_______________________ מרחוב __________________________ (להלן: 
עד כל סכום לפי דרישתכם, באופן בלתי חוזר לתשלום ערבים בזאת כלפיכם ") הערבים"

"), בקשר לעמידתו של סכום הערבות(להלן: " )₪ אלף שקלים חמש(  ₪ 0005, של לסכום
לשירותי  22/2020 'מס פומבי מכרזבהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת  נערבה

 ").המכרז(להלן: " מוקד עירוני עבור המועצה המקומית בני עי"ש
כל סכום לרבות באמצעות פקס, אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב,  .2

) ימים ממועד 3שלושה (אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום 
, לפי הכתובת המופיעה בראשית כשהיא בחתימת גזבר המועצה קבלת דרישתכם במשרדנו

מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיח התשלום יהא כתב ערבות זה. 
. כמו כן מוסכם בזאת נערבבכל אופן שהוא, ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מה
ו/או לפנות בדרישה  נערבהבמפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד 

ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על  נערבמוקדמת ל
 ידינו. 

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על  .3
ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין 
ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם 

מלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת. אנו אחת, תישאר ערבות זאת ב
 לעיל.  2נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף 

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע  .4
בזה במפורש ומראש מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים 

 על פי דין. מציעעל כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת ל
כלפיכם ו/או בתוקף  מציעבנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של ה .5

 ההסכם בניכם, והינה בלתי חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית. 
 .31.12.2020 ליום ועד ליום , ויעמוד בתוקפו עדמיום הוצאתוכתב ערבות זה ייכנס לתוקפו  .6

 בטלה זו ערבותנו תהיה זה מועדמכם חייבת להימסר לנו עד מועד זה. לאחר  דרישה כל
, לפי הודעה בכתב, אף באמצעות פקס, אשר תימסר לנו ידינו על הוארכה אם אלא, ומבוטלת

 . המועצהעל ידי 
 .שהיא צורה בכל להעברה או להסבה ניתנת אינה זו ערבות .7
  

  רב, בכבוד

                                                                                                                                                                            


