ט'/חשון/תשע"ט
18/10/2018
לכבוד
משתתפי המכרז
בפקס/במייל
שלום רב,

מסמך שינויים והבהרות מס' 1
מכרז פומבי –39/2018
לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות ,תכולת כלי אצירה כתומים ,בתחום
שיפוט עיריית עכו
העירייה מבקשת להחיל את השינויים הבאים במכרז הנדון:
מועד אחרון להגשת הצעות
 .1המועד האחרון להגשת הצעות כמצוין בסעיף  10למסמך ההזמנה ,מוארך בזאת עד ליום א' ה-
 ,25/11/2018בשעה .13:00
תוקף ערבות השתתפות
 .2תוקף ערבות ההשתתפות כמצוין בסעיף  30למסמך ההזמנה מוארך בהתאם עד ליום .25.2.19

 .3מפגש מציעים חובה נוסף
מפגש מציעים נוסף יתקיים ביום ה' ה 1.11.18 -המפגש יתקיים במשרדו של מר גבי בן יאיר
מנהל אגף התברואה בקומת הכניסה בבניין העירייה ,אשר ברחוב ויצמן  35עכו בתאריך האמור
בשעה .13:00

ההשתתפות במפגש מציעים זה הנה חובה ותנאי להשתתפות במכרז ,למעט ביחס
למציעים שנכחו במפגש מציעים הקודם.
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
 .4המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמצוין בסעיף  12למסמך ההזמנה ,מוארך בזאת עד ליום
 , 6.11.18שעה .13:00

 .5ערבות השתתפות
בנוסח ערבות ההשתתפות– נספח ב' , 7/נפלה טעות סופר לעניין החודש של מדד הבסיס של
הערבות (מדד הבסיס הקבוע שם אינו תואם למועד פרסום המכרז) ,לפיכך ,במקום מדד הבסיס
המופיע שם (אפריל  )2013יבוא מדד הבסיס" :אוקטובר  ,"2018בהתאם למועד בו פורסם
המכרז– רצ"ב נוסח מתוקן מסומן כנספח ב' 7/החדש (מעודכן גם ביחס לעדכון תוקף הערבות
כאמור בס'  2לעיל) .
 .6ביתר הוראות המכרז אין שינוי .
בברכה,
מר גבי בן יאיר ,מנהל אגף תברואה ,עירית עכו

נספח ב' 7/החדש
תאריך_________ :

לכבוד
עיריית עכו
ויצמן  ,32עכו
א.ג.נ,.

הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת _________________________ ת.ז/ח.פ( _____________ .להלן" :המשתתף") אנו
ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 14,000במילים  :ארבע עשר אלף ש"ח) וזאת בקשר
עם השתתפות המשתתף במכרז פומבי  39/18למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות ,תכולת כלי אצירה
כתומים ,בתחום שיפוט עיריית עכו ולהבטחת מילוי תנאי ודרישות מסמכי המכרז.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,צמוד למדד המחירים לצרכן בשיעור
ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש אוקטובר  2018לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום
סכום הערבות ,תוך  14יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או
לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים
בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
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.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  25.02.2019ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  25.02.2019לא תענה.
לאחר יום  25.02.2019ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

__________________
בנק

