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 באדר ב' תשפ"ב  י"ט

            לכבוד 
 02/2022משתתפי מכרז פומבי מס' 

 
 02/2022מכרז פומבי מס'  –2מסמך הבהרות מס'  הנדון:

 לאספקת והתקנת מזגנים 
 עבור המועצה המקומית קדימה צורן

בקשר   האשר התקבלנוספת  בהרה  ת הלשאל"(  המועצהלהלן המענה של המועצה המקומית קדימה צורן )להלן: "
 למכרז שבנדון:

 
   :כללי

 . 12:00בשעה  27.03.2022יום הינו ב  הצעותהמועד האחרון להגשת מודגש בזאת, כי  .1

 מועד מעודכן בדבר ישיבת פתיחת מעטפות ייקבע בהמשך.   .2
המכרז,   .3 במסמכי  האמור  על  גוברות  המכרז,  משתתפי  כל  את  מחייבות  זה  הבהרות  במסמך  ההבהרות 

 ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

השינוי בהתאמה על  ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול   .4

 כל מסמכי המכרז על נספחיהם )לרבות החוזה ונספחיו(, אף אם לא צוין הדבר במפורש.

 יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.   .5

ידי מורשה החתימה  -על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על  .6

 מטעמם.

  
 ______________________ שם המציע :

 
 כתובת:        ________________________     

 
 _________________________ טלפון:         

 
 _________________________ חתימה:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תשובה שאלה  מיקום בהליך  מס

ערבות   .1 נוסח 
אית,  בנק

 מסמך י"ג 

האם מדובר במדד עולה או במדד עולה  
 ויורד ? 

 

 הבהרה:
של   מתוקן  נוסח  י"גמצ"ב  הערבות    ,מסמך 

הנוסח  הבנקאית את  המחליף  שצור,  ף  האחרון 
 . 1' מסמך הבהרות מסל
 



2 

 

 גמסמך י"

 נוסח ערבות בנקאית
 

 _____ _____תאריך: __

 לכבוד

 מועצה מקומית קדימה צורן

 

 ג.א.נ.,

 _________________ ערבות בנקאית מס'הנדון:  
 

" )להלן   ____________ בקשת  פי  עד   ("המבקשעל  שהוא  סכום  כל  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו 
מאת   שתדרשו  "(סכום הערבות"  :להלן)  ( שקלים חדשיםעשרת אלפים)ובמילים:    10,000לסכום כולל של  

מועצה מקומית קדימה עבור  לאספקה והתקנה של מזגנים    02/2022מס'    למכרז  פומביבקשר    המבקש
  צורן.

למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סכום הערבות יהיה צמוד  
  מדה שלהלן:י ההצ, בתנא"(המדד" :)להלן או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

זו הינו המדד   המדד החדש לעניין במועד הגשת הצעות למכרז.  הידוע  האחרון  מדד הבסיס לעניין ערבות 
 ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

יחושבו כדלהלן זו  ערבות  לעניין  לעומתהפרשי ההצמדה  עלה  כי המדד החדש  יתברר  , מדד הבסיס  : אם 
ההצמדה הפרשי  החדש    -יהיו  המדד  בין  ההפרש  למכפלת  השווה  ההסכום  הבסיס  למדד  , דרישהבסכום 

בדרישתכם , נשלם לכם את הסכום הנקוב  ד הבסיסהבסיס. אם המדד החדש יהיה נמוך ממד  מחולק במדד
   עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

הראשונה דרישתכם  המועצה  ,  בכתב  לפי  גזבר  ו/או  המועצה  ראש  ע"י  ימים חתומה  מעשרה  יאוחר  לא 
בו   בכתבמתאריך  ידינו  על  דרישתכם  לכם  אנו  ,  תתקבל  עד נשלם  סכום  כל  זה,  ערבות  כתב  החזרת  עם 

הערבות,   שתהיו לסכום  ובלי  דרישתכם  את  להוכיח  חובה  עליכם  להטיל  מבלי  הצמדה,  הפרשי  בתוספת 
 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.  

 .2022  שנת יוני לחודש 26 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 
 רבות זו ניתנת להארכה חד צדדית על ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה ו/או מי מטעמם.ע

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
 

 

 רב, בכבוד 

 ע"מ ק__________ בבנ

 

 

 

 

 

 

 לא יתקבל נוסח ערבות שונה :הערה

 


