
 

 

 ______________ חתימת המציע

 

23/01/23  

 לכבוד

 202208/מכרז מס' בהמשתתפים 

 

 

 שאן עבור עיריית בית למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכות מידע 08/2022מכרז מס' הנדון: 

 8מס'  תשובות לשאלות הבהרה

 ."( לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר למכרז שבנדוןהעירייה)להלן: "עיריית בית שאן להלן המענה של 

 ידי מורשה החתימה מטעמם.-ה, כשהוא חתום כדין עלזסמך הבהרות מעל המציעים לצרף להצעותיהם 

 

 מענה שאלת המציע הפניה עמוד #

 כללי כללי  .1

 חברתנו רכשה את מסמכי המכרז שבנדון.

 רישוי עסקים בלבד.בכוונת חברתנו להשתתף במכרז בפרק 

 במענה לשאלות ניתנו תשובות, לרבות באשר לגובה הערבות הנדרשת.

בתשובה זו נפלה טעות והיא אכן אומתה בשיחתנו הטלפונית בה נמסר 

 .₪ 5,000לנו כי גובה הערבות הנדרש הוא 
  

גובה ערבות להשתתפות במכרז למי שמעוניין להגיש הצעה לפרק רישוי 

 .85,000על סך בלבד, עומד בטעות 
  

 סכום אשר מהווה יותר מפי שניים מהיקף התקשרות שנתי.
  

 אנו ממתינים לנוסח הערבות המתוקן.
  

לאור העובדה, שההגשה היא בעוד כיומיים, אנו מבקשים דחיה של 

 מספר ימים שנוכל להיערך בהתאם.
  

 נא טיפולכם הדחוף!
 

 הבקשה מקובלת.
 

מצ"ב נוסח ערבות 
רישוי מעודכן לאשכול 

 עסקים.
 

לשימת לב המציעים 
 באשכול רישוי עסקים

ניתן להגיש את  -בלבד 
הערבות המקורית 

המופיעה במכרז או 
לחילופין להגיש את 

הנוסח המעודכן 
 )המצ"ב(.

 

 

 

  :כללי

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

 , ואף גוברות על כל תשובה קודמת שניתנה לשאלות הבהרה קודמות.ממסמכי המכרזבלתי נפרד 

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

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

 אין שינוי נוסף במסמכי המכרז. .3

 מאחלת בהצלחה למשתתפי המכרז.   העירייה .4



 

 

 ______________ חתימת המציע

 

 

 מסמך 3

 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה

 עבור אשכול רישוי עסקים

 לכבוד

 עיריית בית שאן

 , בית שאן11ירושלים הבירה 

 

 אדונים נכבדים,

 

 ערבות מס'__________הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של הננו (, "המציע"לבקשת ________________ )להלן 

"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד סכום הקרןן: ")להל לף שקלים חדשים(חמש א)ובמילים:  ₪ 5,000

הפרשי לבין המדד הידוע ביום התשלום )להלן: " 2022דצמבר  המחירים לצרכן בין מדד חודש

 "(.ההצמדה

 

כל סכום או סכומים  אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב וללא טענות ומענות,

על ידיכם, וזאת מבלי שתצטרכו להוכיח,  אשר הוצא 08/2022מכרז פומבי עם בגבולות סכום הקרן בקשר 

 לבסס או לנמק את עילת דרישתכם או סכומה.

 

יהיה עליכם לבסס את אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי ש

 דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 

 ועד בכלל. ,30/06/2023 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך

 

 ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או  להעברה.

 

 

 

 בכבוד רב, ___________

 תאריך

 בנק __________ 

 סניף _________ 

 


