
 26.6.22תאריך: 
 סימוכין:  

 1מתוך  1עמוד 
 

 
 
 

 
 08/22מכרז פומבי ל והבהרההודעה על תיקון 

 שלב א' הנדסי 1,2מתחמים   –גבעת הנשיא פרס 

כל מציע נדרש לצרף העתק חתום בתחתית עמוד תיקון זה וכן של כל הודעת הבהרה/  .א

 פורסם בעתיד ע"י עיריית מעלות תרשיחא, ככל שתפורסם. שיתיקון קודם שפורסם  או 

 

 מובהר בזאת כי על הקבלנים המציעים להתעדכן באתר העירייה על הודעות או תיקונים .ב

או שינויים נוספים ככל שיהיו ולרבות הארכת מועד הגשת המכרז, ככל   והבהרות

 שתהיה כזו. מעקב ועדכון הקבלנים באתר העיריה הינו באחריות המציעים בלבד. 

 

 

 :26.6.22מכרז נכון ליום להלן תיקון/הבהרה ל

 

)באופן הכולל את ההצמדה  למסמכי המכרז כדלקמן  1יתוקן נוסח הערבות שבנספח א  .1

)תיקון  :שלהלן בעמ' הבאמצ"ב נוסח הערבות . 18.1פי המפורט במכרז בסעיף למדד כ

 טעות דפוס בשנה של המדד(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימת המציע:________________           

 



 26.6.22תאריך: 
 סימוכין:  

 1מתוך  1עמוד 
 

 
 
 

 
 08/2022המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' למכרז מס'  1נספח 

 נוסח ערבות לקיום ההצעה)ערבות משתתף או מכרז( 

 ___________________ תאריך: 

 :לכבוד

 עיריית מעלות תרשיחא 

 ערבות בנקאית מס' ______________  הנדון:    

"( אנו ערבים  המשתתףמספר זיהוי _____________ )להלן: "    על פי בקשת _____________

₪  כול מע"מ )במילים:  מיליון ארבע מאות    1,491,802בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

תשעים ואחת אלף שמונה מאות ושניים ₪ כולל מע"מ ( )להלן: "סכום הערבות"( וזאת להבטחת  

 הצעתו במכרז מס' _____ לעבודות פיתוח שכונת מגורים גבעת הנשיא פרס שלב א'.  

הרלוונטי    מדדה דהיינו  הערבות יהא צמוד למדד תשומות הבניה הידוע במועד הגשת ההצעות )  סכום

 (. 2022 לחודש בו יוגשו ההצעות לשנת

יד עם  קבלת דרישתכם או סכומים עד לסך סכום הערבות מ   אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום

ישתכם בתהליך כלשהו או  הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דר

באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת,  

 ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

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

 הנ"ל. 

ועד    19.9.22ליום   ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ותישאר בתוקף עד  

 בכלל. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 הארכה על ידי פניה באמצעות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, דואר רשום או שליח.  ערבות זו ניתנת ל

 בכבוד רב, 

 

 בנק/חברת ביטוח: _________ 

 שם איש קשר בבנק/חברת ביטוח: _________ 

 _________ בנצור  טלפון:  >  - נירית  האנושי  ההון  ___פקס:  <Coah-4@maltar.co.ilמחלקת 
      אלקטרוני:________ דואר  _____________

    


