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ייעוץ וליווי להקמה והפעלה של  – 22/2102מכרז פומבי מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי 

 בע"מ אשכול יישובי בית הכרםל מרכז סחר מקוון

 ידו-מסמך זה יצורף להצעת המציע, כאשר הוא חתום על

 

הנ"ל סכום גבוה מאוד ובמכרזים אחרים כאשר  –אש"ח  53כתוב שערבות ביצוע הינה  .1

אבקש בחינה מחדש  - ₪ 150555-ל 30555הערבות לביצוע הייתה בין  4התמורה הייתה גם פי 

)צריך לזכור שהסכום ישכב בפקדון שלא מניב תשואה למשך תקופה ארוכה וזה לדעתי סכום 

 מופרז(.

 מתקבלת באופן הבא: הבקשה

למסמכי המכרז0 יבוא:  8להוראות ותנאים כלליים0 בעמוד  15.1.1במקום האמור בסעיף 

, לקיום התחייבויות המציע, מזמיןערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת ה"

הידוע במועד המחירים לצרכן כשסכום זה צמוד למדד ( ₪ פיםאל ת)חמש  ₪ 0,111ך של בס

 21-להביצוע תהיה בתוקף  הגשת ההצעות. הערבות תוצא על ידי בנק בישראל. ערבות

ותנאיה יהיו בהתאם לנוסח  הערבות . נוסחחודשים מיום חתימת ההסכם ע"י האשכול

 ."המצורף להזמנה זו 0ב'המובא במסמך 

 

 כתובת האשכול לא נכונה בכתוב במכרז. .2

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הראשית  האת המעטפ"להוראות ותנאים הכלליים0 יבוא:  8.3במקום האמור בסעיף 

, 01במשרדי האשכול ברח' משגב  יש להכניס לתיבת המכרזים המיועדת הנמצאת ההסגור

 כרמיאל."

למסמכי המכרז0 מתחת שמו של האשכול יהיה כתובתו:  23בחוזה ההקמה והניהול בעמוד 

 ., כרמיאל"01"רח' משגב 

כול יהיה למסמכי המכרז0 מתחת שמו של האש 53בנספח ג0 אישור עריכת הביטוח0 בעמוד 

 ., כרמיאל"01"רח' משגב כתובתו: 

 

למסמכי  1נוסח ערבות הביצוע נספח ב' 1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח  .5

 לעיל. 1הנ"ל כאמור בתשובה  1המכרז. הזוכה במכרז יעשה שימוש בנספח 

 

נוסח הצעת המחיר. המציעים יעשו  2למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח  .4

 .12הנ"ל במקום טופס הצעת המחיר המצורפת למסמכי המכרז בעמוד  2שימוש בנספח 
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 0נספח 

 בנקאית נוסח ערבות

 

 תאריך: ___________________

 לכבוד

 אשכול יישובי בית הכרם בע"מ

 0 כרמיאל11רח' משגב 

 א.ג.נ.0

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק  _____ סניף                        נו הח"מ בנק ________________ אלבקשת 

 .(הקבלן) __________ ש"ח(  שתדרשו מאת חמשת אלפים  ש"ח )במילים: 30555כל סכום עד לסך 

 

כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית  למגורים ם לצרכןמחיריהסכום הערבות יהא צמוד למדד 

 לסטטיסטיקה )להלן: "המדד"( באופן הבא:

)* מנפיק הערבות ימלא את  13.11.12שפורסם ביום  2512אוקטובר "המדד הבסיסי" היינו מדד חודש 

 המדד האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות(. 

 פי ערבות זו."המדד החדש" יהיה המדד אשר יתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על 

 לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי0 מוחלט ובלתי חוזר0 לשלם לכם את סכום הערבות בצרוף 

הפרשי הצמדה בתוך עשרה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב0 מבלי להטיל עליכם לבסס 

דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות  -או לנמק את דרישתכם זאת. למען הסר ספק 

 זה כשהוא במקור ולא באמצעות פקס או בהעתק צילומי.

מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום 

 רה לצד שלישי.ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעב שלא חולט.

חודשים ממועד הנפקת  28)התאריך שיירשם יהיה  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______

 .הערבות(

 

 בכבוד רב0          

           ___________________________ 
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 2נספח 

 0נספח 

 22/2102מכרז פומבי _המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 הצעת מחיר

 מרכז סחר מקוון  וליווי להקמה והפעלה שלייעוץ 

 מ"לאשכול יישובי בית הכרם בע
 

 

כולל  ₪ 130355)התמורה המרבית הינה  ₪תמורה חודשית מוצעת ע"י המציע ________  .1

 הצעות גבוהות מהתמורה המרבית ייפסלו(. –מע"מ 

עתו מובהר בזאת0 כי התקציב למימון חוזה זה מוגבל0 והאשכול יתקשר עם מציע שהצ

( חודשים מיום החלטת ועדת המכרזים0 או 18תאפשר התקשרות לתקופה של שמונה עשרה )

בכל מועד נדחה אחר לפי שיקול דעת האשכול. לאשכול זכות להאריך את ההתקשרות לשתי 

חודשים0 וזאת  42-ובסה"כ התקשרות ל –( חודשים נוספים כ"א 12תקופות בנות שניים עשר )

 לפי שיקול דעתו הבלעדי0 ובתנאי לקיומו של תקציב ייעודי מתאים.

 

 המחיר אינו כולל מע"מ. .2

 

 תאריך: ____________________________________________

 

 ______שם המציע: ___________________________________

 

 ___________________________שמות החותמים בשם המציע: _

 

   ________________________של התאגיד המציע: חתימה וחותמת

 

 שם איש הקשר עבור מכרז זה: ___________________________

 

 טלפון: ____________________ –דרכי התקשרות עם איש הקשר 

 

 כתובת דוא"ל: ______________________________________

 

 בשני עותקים - במעטפה נפרדת יוגשזה  טופס

 


