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תאריך:יום רביעי  14אפריל 2021
ב/אייר/תשפ"א

משתתפי המכרז
המועצה המקומית באר יעקב
שלום רב,

הנדון :מכרז פומבי  10/21הקמת תחנת שאיבה
מסמך הבהרות 4

המועצה המקומית באר יעקב (להלן – המועצה) מתכבדת בזה להעביר אליכם שאלת הבהרה ותשובת
המועצה לשאלה ,כפי שהופנו אליה על ידי משתתפי המכרז נכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה.
תשובת המועצה לשאלת ההבהרה ,מסמך הבהרות זה והנספחים המצורפים לו ,ככל שצורפו ,מתווספים
לכלל מסמכי המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו.
א .שאלות הבהרה:
מס'
1

הודעה מהותית
בנוסח ערבות המכרז נפל פגם .סכום הערבות עומד על ( ₪ 660,000שש מאות ושישים אלף .)₪
מצ"ב נוסח הערבות המתוקן כפי שיש להגישו.
בכבוד רב,
רו"ח דני אורן
מנכ"ל המועצה

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .כל נושא שאין לו התייחסות משמעו ,כי ההבהרה ו/או
ההסתייגות נדחית .אי התייחסות משמע דחייה .על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו
כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.

_______________
תאריך

_______________
שם המציע

_________________
חתימה  +חותמת

נספח ד'
נוסח ערבות מכרז
לכבוד
מועצה מקומית באר יעקב
הנדון :מכרז פומבי מס'  :10/21להקמת תחנת שאיבה למי ביוב חדשה במתחם של תחנת שאיבה למי
ביוב קיימת ניר צבי.
כתב ערבות מס'__________
 .1על-פי בקשת _____________ (להלן  -המבקש) ,בקשר עם מכרז פומבי מס'  10/21ולהבטחת
התחייבויותיו של המבקש כלפי המועצה ,הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום שהוא עד
לסך כולל של  ₪ 660,000כולל מע"מ (במילים :שש מאות שישים אלף  ₪כולל מע"מ) בלבד (להלן:
"סכום הערבות").
 .2הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות באופן מידי ,עם הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,
חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר המועצה ו/או החשב המלווה ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל
עליכם כל חובה שהיא להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום
הערבות מאת המבקש .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.
 .3ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 .4תוקף ערבותנו זו עד ליום ,19/07/2021 :אלא אם כן תודיעו לנו על הארכתה ,וכל דרישה על-פיה צריכה
להימסר לנו לפי כתובתנו ,לא יאוחר מהמועד הנ"ל .לאחר תאריך זה הערבות תהיה בטלה ומבוטלת
אלא אם הוארכה כמפורט לעיל.
 .5ערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד צדדית של המועצה או מי מטעמה.
 .6ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
רב,
בכבוד
מורשיי החתימה של הבנק
___________________
___________________
_____________
סניף
כתובת _____________
תאריך _____________
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