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 שלום רב,
 מסמך שינויים והבהרות מס' 1 

 מכרז פומבי 24/2018–
מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים ו/ או , שירותי ניקיון במוסדות חינוך

 בבניין העירייה

 
 העירייה מבקשת להחיל את  השינויים הבאים במכרז הנדון:

 

 ערבות השתתפות

,במקום בו  7נספח ב'/ –(26)בעמוד  ולפרק ב' (25)בעמוד  א' ת ההשתתפות לפרקיובנוסח ערבו .1

בגוף ופיע הממספר המכרז ת סופר )יוטעו בגוף הערבות מספר המכרז ושם המכרז, נפלומצוין 

מסומן  ןמתוק (, לפיכך, רצ"ב נוסחשגוי ושם המכרז המופיע שם אינו מדויק ערבויות ההשתתפות

 החדש . 7כנספח ב'/

 

 ביתר הוראות המכרז אין שינוי. .2

  

       בברכה,    

 עירית עכו, חשב מנהל החינוך ,אלירן אלוןמר    



 24/2018מכרז פומבי 

מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים ו/ או , שירותי ניקיון במוסדות חינוך
 בבניין העירייה

 להצעת המשתתףהחדש   7/'בנספח 

 

 לניקיון מוסדות חינוך נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 
 תאריך: _________        לכבוד

 עיריית עכו

 עכו ,32ויצמן 

 א.ג.נ.,

 מס'                           . ערבות בנקאיתהנדון: 

 

( אנו "המשתתף"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/___ _____________על פי בקשת ____

ש"ח( וזאת בקשר  אלף מאה שבעים)₪  170,000ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

, שירותי ניקיון במוסדות חינוך – 8201/24פומבי מכרז פרק א' לשתתפות המשתתף בהעם 

 .מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים ו/ או בבניין העירייה

, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל

רסם סמוך לפני לבין המדד שפו 2018 אוקטוברבשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

, מבלי להטיל יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו 14תוך  יום תשלום סכום הערבות,

עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה 

הי מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלש

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. ףשיכולה לעמוד למשתת

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 

אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל 

 הנ"ל.

 ניתנת לביטול.חוזרת ובלתי תלויה ולא ערבות זו הינה בלתי 

 ועד בכלל. 06.4.19קפה עד וערבות זו תישאר בת

 לא תענה. 06.4.19 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 06.4.19 לאחר יום

 ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

         __________________ 

 בנק                                                                                           

 



 24/2018מכרז פומבי 

מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים ו/ או , שירותי ניקיון במוסדות חינוך
 בבניין העירייה

 לניקיון בניין העירייה נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 
 

 תאריך: _________        לכבוד

 ועיריית עכ

 עכו, 32ויצמן 

 א.ג.נ.,

 מס'                           . ערבות בנקאיתהנדון: 

( אנו "המשתתף"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/___ _____________על פי בקשת ____

ש"ח( וזאת בקשר עם  אלף עשרים)₪  20,000ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 שירותי ניקיון במוסדות חינוך, – 8201/24מכרז פומבי פרק ב' לשתתפות המשתתף בה

 .מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים ו/ או בבניין העירייה

, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל

ד שפורסם סמוך לפני לבין המד 2018 אוקטוברבשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל  14תוך  יום תשלום סכום הערבות,

תחילה  עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום

ה כלשהי מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנ

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. ףשיכולה לעמוד למשתת

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 

אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל 

 הנ"ל.

 ולא ניתנת לביטול. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה

 ועד בכלל. 06.4.19עד קפה וערבות זו תישאר בת

 לא תענה. 06.4.19 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 06.4.19לאחר יום 

 ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 רבות זה.לא תחשב כדרישה לעניין כתב עאו בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 

         __________________ 

 בנק                                                                                           


