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 מסמך זה יצורף כחלק בלי נפרד מההצעה

 11/2019במכרז פומבי מס' 

 אשפה עילייםלאספקה של מכלי 

 מ"להצבה בשטח שיפוט רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מערבי בע 

 

"המצאת ערבות למסמכי המכרז, יבוא:  6להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  7.8במקום האמור בסעיף  .1

 ."₪ 10,000על סך , 30.5.19בנקאית להבטחת קיום ההצעה שיהיו בתוקף עד ליום 

 

 הבהרה: .2

במקום הסכום האמור במסמכי המכרז. אין שינוי ביתר הוראות ₪  70,000ערבות המשתתף הינה 

 המכרז, לרבות לא תוקף ערבות המשתתף.

 להלן הבהרות ספציפיות:

 

 למסמכי המכרז יבוא: 2הוראות המכרז ביחס לערבות המשתתף בעמוד במקום האמור בתקציר  .3

 ."01/09/2019עד ליום  –בתוקף ₪  70,000ערבות בנקאית ע"ס  – להצעה"סוג וסכום הבטוחה 

 

מציע אשר צרף "למסמכי המכרז, יבוא:  5להוראות ותנאים כלליים בעמוד  2.2במקום האמור בסעיף  .4

ידי בנק בישראל שהינה ע"ש המציע בסכום של -להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית שהוצאה על

)שבעים אלף שקלים חדשים(, לפי הנוסח המופיע במסמכי המכרז, אשר תהיה בתוקף עד ₪  70,000

 ".01/09/2019ך לתארי

 

מציע המגיש "למסמכי המכרז, יבוא:  8להוראות ותנאים כלליים בעמוד  5.1במקום האמור בסעיף  .5

שם המציע בלבד בסך -הצעה למכרז זה יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת החברה על

ידי בנק -)שבעים אלף שקלים חדשים(, צמודה למדד המחירים לצרכן ואשר הוצאה על₪  70,000

למכרז וזאת להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו  3בישראל, והכל בהתאם לנוסח המצורף כנספח א/

 בהתאם להצעתו."

 
, אשר יבוא במקום ערבות המשתתף 3נוסח ערבות משתתף, נספח א'/ 1נספח למסמך הבהרה זה מצורף כ .6

הנ"ל במקום  1למסמכי המכרז. המציעים יעשו שימוש בנספח  22-21 המצורפת בעמודים בעמודים

 ערובת המשתתף שצורפה למסמכי המכרז.

 

  



 

 

 30.5.19להבהרה מיום  1נספח 

 למכרז 3/נספח א

 כתב ערבות בנקאית

 )ערבות הצעה למכרז(
 

 לכבוד,

 מ"אשכול גליל מערבי בע

 

 ("האשכול")להלן: 

 א.ג.נ.,

 מספר _______________הנדון: ערבות בנקאית 

  

הנערב( מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ מרחוב  –פי בקשת _____________ )להלן -על .1

___________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד(, אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל 

רשויות מקומיות להצבה בשטח שיפוט מחויבויותיו של הנערב למכרז פומבי, לאספקה של מכלי אשפה עיליים 

 70,000, לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת המציע הנערב עד לסכום כולל של מ"החברות באשכול גליל מערבי בע

( בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן )כללי( )תוספת אלף שקלים חדשים שבעים)במילים: ₪ 

( בין המדד שהיה ידוע המדד"ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "-שמתפרסם עלשל מדד חיובי בלבד(, כפי 

 "(."סכום הערבותביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות )להלן: 

 

דלעיל בפעם אחת או במספר דרישות  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  .2

אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל בסכום  שכל

 הערבות.

 

( ימים מקבלת דרישתכם 7לעיל, תוך שבעה ) 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .3

ידי מנכ"ל האשכול, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה -הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

טעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי ל

לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע 

 הנערב.

 

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4

 

 )כולל(. 01/09/2019ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5



 

 

 

תן להארכה בהודעה בכתב של מנכ"ל האשכול באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת תוקף של ערבות זו ני .6

 דלעיל. 5( ימים נוספים מהמועד הנקוב בסעיף 90הנערב, לתקופה של תשעים )

 

לעיל ו/או  5פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף -כל דרישה על .7

 דלעיל. 6חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה( כאמור בסעיף לא יאוחר מ

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.

 

 ערבות זו איננה ניתנה להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .8

 

 בכבוד רב,

________________ 

 שם הבנק         

 

 

 בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.טופס זה חייב 

 

 


