
 2020מרץ  04 רביעי יום
 ' אדר תש"פח

            לכבוד 
 01/2020משתתפי מכרז פומבי מס' 

 

 ג.א.נ.,
  01/2020מכרז פומבי מס'  – 1מסמך הבהרות מס' הנדון: 

התקשוב,  לאספקת שירותי תפעול תמיכה טכנית ותחזוקה שוטפת עבור מערכות המידע,  
 צורן -בתיכון "עודד" קדימה   האזעקות ואמצעי הניטור והבקרה   , המצלמות, IPמרכזיית  

 
  "( בקשר למכרז שבנדון:המועצהלהלן הבהרות/שינויים מטעם המועצה המקומית קדימה צורן )להלן: "

  :כללי
במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז, ומהוות ההבהרות  .1

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל  .2

 מסמכי המכרז על נספחיהם, אף אם לא צוין הדבר במפורש.

 ייוותרו ללא שינוי.  המכרזי יתר תנא .3

ידי מורשה החתימה -על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על .4
 מטעמם.

 כתובת: ______________________     שם המציע : ______________________, 
 ________________________חתימה:    , _______________________טלפון:        

 נספח ב' 

מ
 ס'

 ההבהרה/השינוי אנוש מיקום בהליך

 
 
1 

( 2) 13.3 סעיף
 .19בעמ' 

 
 
 

א. 10סעיף 
 (47לחוזה )עמ' 

 
 
 

 -נספח ב' לחוזה
נוסח ערבות 
הביצוע )עמ' 

62 )  

 
 
 
 
 
 
 

סכום 
ערבות 
 הביצוע

ערבות הביצוע שהזוכה במכרז יידרש לספק למועצה, תהיה בסכום של 
 . 2020סכום ערבות הביצוע יהיה צמוד למדד חודש פברואר ₪ .  40,000

 
 בהתאם לאמור יבוצעו השינויים שלהלן:

 
 למכרז ישונה ויהיה כדלקמן: 13.3סעיף  .א

חוזה, את  ימציא למועצה המקומית עד למעמד חתימת ה  הזוכה/ים  13.3
 המסמכים הבאים ויבצע את הפעולות הבאות: 

מטעמו על עריכת   תום מאת חברת ביטוחימציא למועצה אישור ח (1
 (.  נספח ג' לחוזה )  נספח הביטוחהביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח  

בסכום   ()ערבות ביצוע חתומה אוטונומית רבות בנקאיתימציא למועצה ע  (2
המצורף למסמך   בנוסח. ערבות הביצוע תהיה אלף( ₪ ארבעים)  00040,של

להבטחת ביצוע  ותשמש )ואשר יצורף כנספח ב' לחוזה(  הבהרות זה 
 .בתקופת החוזה ואספקת השירותים נשוא ההתקשרות התחייבויות הזוכה

 ישונה ויהיה כדלקמן:א. לחוזה 10סעיף  .ב

ספק על פי חוזה זה יפקיד ה ספקהתחייבויותיו של הלהבטחת מילוי  .א
אוטונומית ללא תנאי לטובת  ערבות בנקאיתבמועצה המקומית 

₪.  אלף(ארבעים ) 40,000של המועצה המקומית על שמו בסך 
 ימים.  60הערבות תהיה למשך תקופת התקשרות ובתוספת של 

)ואשר יצורף כנספח ב'   המצורף למסמך הבהרות זה  בנוסח הערבות תהיה     
 .לחוזה(

 

 :נוסח ערבות הביצוע -נספח ב' לחוזה  .ג
יהיה בנוסח הרצ"ב למסמך הבהרות  נוסח ערבות הביצוע )נספח ב' לחוזה(

 .זה
סיור   2

 מציעים 
 למניעת ספק מובהר כי בסיור המציעים לא שונה דבר מתנאי המכרז



2 

       
 )מעודכן(     נוסח ערבת ביצוע 

 תאריך ___/__/__  
 לכבוד 

 מועצה מקומית קדימה צורן 
 קדימה צורן

 א.ג.נ.,
 ערבות בנקאית מס' ________ הנדון:   

 
 "(.הנערב"  הזוכה( )להלן:הספק על פי בקשת ________________ )יש לציין את שם   .1
 

ש"ח )להלן:  ( אלף ארבעים )במילים:  00040, שלאנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל  
לשירותי תפעול, תמיכה ותחזוקה שוטפים  01/20מס'  פומבימכרז לחוזה נשוא "(, בקשר סכום הערבות "

קדימה צורן עבור    "עודד" למערכות מידע, תקשוב, מרכזיה, מצלמות, אזעקות ומערכות ניטור ובקרה ב תיכון 
  . מועצה מקומית קדימה צורן 

 
כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית  למדד המחירים לצרכן  סכום הערבות יהיה צמוד 

  פברואר" לענין ערבות זו, מדד חודש המדד היסודי לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן: " 
 . ( 2020מרץ בחודש   15 -שהתפרסם ב)  2020שנת  

 
 " לענין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם לפי ערבות זו. המדד החדש"
 

כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו  הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו 

היסודי בסכום הדרישה, מחולק  למדד הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש  –הפרשי ההצמדה 
נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום   במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי,

 הפרשי הצמדה.הערבות, ללא כל 
 
מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו   עשרה ימיםמלפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר  .2

סכום הערבות בתוספת הפרשי  על  המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה
ייבים לדרוש את התשלום תחילה  הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו ח

 מאת הנערב.
 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות שכל אחת מהן  .3

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלו על הסך הכולל הנ"ל.
 
תאריך זה   )כולל( בלבד ולאחר ______ שנת ____ לחודש ________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .4

 תהיה בטלה ומבוטלת.
 

 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .5

                                                                                                           ___________________ 
 ה    ב    נ    ק                                                                                                                

 לא יתקבל נוסח ערבות שונה   : הערה 

 


