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 2018, בדצמבר 27

 

 למציעים 6הודעה מס' 

 למימון, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה 7/2018מכרז מס' 
 סוןושל מתחם הקאנטרי ביהוד מונ

 
 
 
וקובע כי המועד האחרון להגשת שאלות  דחיית המועד האחרון להגשת שאלות הבהרההמזמין מודיע על  .1

 .901.2.213יום  ה', הבהרה הינו 
 
וקובע כי המועד האחרון להגשת הצעות  דחיית המועד האחרון להגשת הצעות למכרזהמזמין מודיע על  .2

 .12:00בשעה  20192.18.', ביום למכרז הינו 
 
ככולל את המועדים הנקובים  )לרבות כל ההפניות לסעיף זה( להציע הצעות הזמנהל 1.4יש לקרוא את סעיף  .3

 . לעיל )במקום אלה המצוינים במסמך ההזמנה( 2 -ו 1בסעיפים 
 
להזמנה  9אשר על המציעים לצרף להצעתם בהתאם להוראות סעיף  ערבות ההצעהכי עוד מודיע המזמין  .4

 להזמנה להציע הצעות. 9.2ולא עד למועד הקבוע בסעיף  .201981.עד ליום ף קלהציע הצעות תהיה בתו
 

( להזמנה 1את נוסח ערבות ההצעה, נספח א') המחליףלהודעה זו, נוסח ערבות הצעה מעודכן  1מצ"ב כנספח  
  להציע הצעות.   

 

 
 .הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

 
 .המציע יחתום בשולי הודעה זו ויצרפה להצעתו

 
 
 
 

 רב, בכבוד                  
 

  
          ____________________ 
 אביעד כהן, מנכ"ל                             

 החברה הכלכלית יהוד מונוסון           
 בשם ומטעם ועדת המכרזים                     

 
 
 
 
 

 
 

 חתימת המציע: _____________________________________



 
 

 
 

 למציעים 4להודעה מס'  1נספח 
 7/2018מכרז מס' 
 

 נוסח כתב ערבות מעודכן
 

 (1נספח א')                 
 ערבות הצעה                                                                                                                                                       

 לכבוד 
  עיריית יהוד מונוסון

 , 6מרבד הקסמים  וברח
  5635001יהוד מונוסון 

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות מס'____________הנדון: 

 
 
, הננו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת ("מציעה" :להלן____________________ )על פי בקשת  .1

 להלן:( )שקלים חדשים)מיליון  ש"ח 1,000,000ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של 
 בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד,מציע שתדרשו מאת ה ("סכום הערבות"

 . ("הפרשי הצמדה" להלן:)להלן  2כמפורט בסעיף 
 
הפרשי הצמדה דלעיל יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ"י  .2

שפורסם  2018אוקטובר , כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ("המדד החדשלהלן: ")ערבות זו 
פלת המדד , יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכ("המדד היסודי" להלן:) 2018בנובמבר  15בתאריך 

 החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. 
 
ימים  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה תוך  .3

מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל 
. כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו מציעוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהאופן שה

ו/או לממש בטחונות  מציעו/או לפנות בדרישה מוקדמת ל מציעחייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד ה
 אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו. 

 
אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום  .4

הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום 
 הערבות בתוספת הפרשי הצמדה. 

 
שהיא, כמו כן לא נהיה רשאים להימנע מהתשלום עפ"י  אנו לא נהיה רשאים לבטל ערבות מכל סיבה ועילה .5

כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה 
 המוענקת למציע עפ"י הדין. 

 
 כלפיכם והינה בלתי חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית. מציע הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של ה .6
 
ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד מועד זה למשרדנו   1.8.2019 הערבות תהיה בתוקף עד ליום .7

 בשעות בהם הסניף פתוח לקבלת קהל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.  ,]__[-ב
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  .8
 
 הפקסימיליה לא תכובד. דרישה שתגיע באמצעות  .9
 בכבוד רב,                                                                                                                 
 

      ________________ ____________________ 
 ] בנק [     *תאריך          

 



 
 

 
 

  תחילת תוקף הערבות במועד שהינו קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.* יש להשלים את תאריך           


