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 לכבוד
 02/2020המציעים במכרז פומבי מספר 

 א.ג.נ                 

 

מתן שרותי ניהול ופיקוח על עבודות ל –03/2020מכרז פומבי מס'  מענה לשאלות הבהרה  הנדון: 
שאלות הבהרה   -וציבור בשטח השיפוט של עיריית כפר יונהשיפוץ ותוספת בניה במוסדות חינוך 

 2מספר 
 

 ראשית, הרינו להודיע על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות כך שהצעות למכרז יוגשו עד ליום .1
 . הצעות אשר יתקבלו לאחר מועד זה לא יתקבלו.בדיוק 12:00בשעה  5.7.2020

סכום בהמשך לשאלה שהופנתה אלינו ביחס לנוסח ערבות ההגשה )נספח א'( הרינו להבהיר כי  .2
 .כלשהו למדד הערבות אינו צמוד

על פי על פי הנוסח המתוקן ויש לצרף ערבות בנקאית . מתוקןבהתאם לכך, מצ"ב נוסח ערבות  .3
 תנאי המכרז.כל

          

 בברכה,          

 יריב ממן         

 מנהל אגף שפ"ע         

 

יובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכרז גובר האמור במסמך זה. בשאר 
 מסמכי ופרטי המכרז, לא יחול כל שינוי.

 

יש לשים לב כי התשובות מחייבות את כלל המציעים, גם אם אותו מציע לא העלה את השאלה לגביה 
 ניתנה תשובה. 

 
 ות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת המכרז.יש לצרף את מסמך הבהר

 

 חתימה וחותמת: ___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 נוסח ערבות בנקאית –נספח א' 

 לכבוד 
 עיריית כפר יונה 

 

 ________ערבות מס' הנדון:

המבקש(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום המגיע או   –)להלן  ________לבקשת 
למתן שרותי ניהול ופיקוח  3/ 2020שיגיע לכם מאת המבקש בקשר עם מכרז מס' 

על עבודות שיפוץ ותוספת בניה במוסדות חינוך וציבור לעיריית כפר יונה עד לסכום 
 (.₪)במלים: חמשת אלפים  ₪ 5,000של 

אנו נשלם לכם מיד לאחר קבלת דרישתכם בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום 
כלפיכם טענת הגנה הנדרש, בלי שיהיה עליכם לנמק את דרישתכם ובלי לטעון 

כלשהי היכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם או לדרוש תחילה את סילוק 
 הסכום האמור מאת החייב.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום מכוח ערבות זו בפעם 
אחת או במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד 

 .₪ 5,000לא יעלה על סך  ובתנאי שסך דרישותיכם

כולל. כל דרישה על פי ערבות זו,  28.9.2020ערבות זו תישאר בתוקף עד תאריך  
צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהמועד הנ"ל. ערבות זו אינה ניתנת 

  להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 ___דרישה על פי ערבות זו ניתן להפנות באמצעות הפקס: ___________

 וכן לסניף הבנק_______________ שכתובתו _____________________

 

 תאריך ______________                                 חתימה ______________
 

 

 

 

 

 

 


