
 

 

 

 ' באב, תש"פזכ
 2020באוגוסט,  17

 
 

           לכבוד
 14/2020המציעים במכרז 

 המועצה האזורית מטה יהודה
 

 שלום וברכה,
 

להפעלת צהרונים  14/ 2020מכרז פומבי  –מענה לשאלת הבהרה הנדון: 

הילדים ביישובי המועצה האזורית מטה יהודה לשנת  וקייטנות בגני

 הלימודים תשפ"א

 
נוסחי הערבות, הנוסח הראשון כפי שפורסם, וכן  הנוסח השני של  2 בהתאם לשאלת מציע

בות אינו כולל הפרשי הצמדה כלשהם, יהיו תקינים לצורך תוקן כך שסכום העראשר הערבות 
 עמידה בתנאי המכרז.

 
 

 
 בכבוד רב

 
 ורד כהן, עו"ד 

 יועצת משפטית למועצה
 
 

 
 יובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכרז, גובר האמור במסמך זה.

 בשאר מסמכי ופרטי המכרז לא יכול כל שינוי.
 

יש לשים לב כי ההבהרות מחייבות את כלל המציעים, גם אם אותו מציע לא העלה את השאלה 
 לגביה ניתנה ההבהרה.

 יש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת המכרז.
 

 חתימה וחותמת: _______________________

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 נספח ג' - מתוקן

 

 מותנית בלתי אוטונומית מכרז ערבות נוסח
 בנק ___________                                       תאריך: _________                                   

 לכבוד
 המועצה האזורית מטה יהודה

 ג.א.נ, 

 כתב ערבות מס' _____________הנדון: 

לפי בקשת ________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ מרחוב  .1
"( אנו הנערב___________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן: "

ש"ח  5,000ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 
"( שתדרשו מאת הנערב סכום הערבות)במילים: חמשת אלפים ש"ח( בלבד )להלן: "

וקייטנות ביישובי מועצה אזורית מטה להפעלת צהרונים  14/ 2020מכרז מס' -בקשר ל
 יהודה.

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, וללא כל תנאי, אנו נשלם לכם לאלתר וללא שיהוי או  .2
עיכוב, כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם 
חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 

 אש.הנערב ו/או ליתן לו הודעה ו/או התראה מר

ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה  17/11/2020ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום  .3
להגיע בכתב לידינו בדואר רשום או במסירה ידנית עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה 
שתישלח בפקסימיליה תיחשב כדרישה שהגיעה לידינו. דרישה שתגיע לאחר התאריך 

 האמור לא תיענה.

 יתנת לביטול, להעברה או להמחאה והינה בלתי חוזרת.      ערבות זו אינה נ .4

 

 בכבוד רב,   

           _________________ 

 

 


