
 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 

 מוצרי נייר ומתכלים ,משרדילאספקת ציוד  03/2020מכרז מס' 

 

 ועו"ד עדי הרטלארמון -שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גליל מערבייגוד ערים אשכול רשויות א

 03/2020  פומבי מכרז

 

 

 , מוצרי נייר ומתכלים לאספקת ציוד משרדי

 לרשויות אשכול גליל מערבי

 

 נוסח ערבות משתתף מתוקנת

 

 

 2020 במאי 14
  



 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 

  ומתכלים, מוצרי נייר לאספקת ציוד משרדי 03/2020מכרז מס' 

 

 2 חתימת המציע _________________          
 

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

 

 03/2020במכרז פומבי מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה 

 ה בלתי נפרד מההצעויהווה חלק 

 

 

 

 למסמך זה מצורף נוסח ערבות משתתף מתוקן.

המציעים יעשו שימוש בנוסח המצורף למסמך זה במקום נוסח ערבות המשתתף שצורפה למסמכי 

 למסמכי המכרז. 25בעמוד  3-המכרז כנספח א

 

  



 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 

  ומתכלים, מוצרי נייר לאספקת ציוד משרדי 03/2020מכרז מס' 

 

 3 חתימת המציע _________________          
 

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

 
 14.05.2020נוסח ערבות משתתף מתוקנת מיום 

 

  3-אנספח 

  03/2020פומבי  ממסמך א' למכרזהמהווה חלק בלתי נפרד 

 נוסח ערבות לקיום ההצעה

 

 תאריך: ___________________

 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום  _____ סניף_________אנו הח"מ בנק  ___________לבקשת 

 )המציע(_______________ שתדרשו מאת שקלים חדשים  (עשרת אלפים )במילים:₪  10,000עד לסך 

 .03/2020פומבי  בקשר עם מכרז

 

 

 .15.05.2020למדד המחירים לצרכן הידוע ביום  תווספו הפרשי הצמדהילסכום הערבות 

אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בתוך עשרה אנו מתחייבים בזאת באופן 

, , חתומה ע"י מנכ"ל איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערביימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב

דרישתכם בכתב משמעה  -מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת. למען הסר ספק 

 זה כשהוא במקור ולא באמצעות פקס או בהעתק צילומי. דרישתכם בצירוף כתב ערבות

מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא 

 חולט.

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.

 .31.12.2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

  

 בכבוד רב,           

        ____________________ 

    )בנק(             

    


