מכרז מס' 02/2020
לביצוע עבודות פיתוח נוספות בתחום תב"עות 105א'148 ,ד' ו 184-בתל מונד

מסמך הבהרות ושינויים
 .1בהמשך למכרז מס'  02/2020שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעה בזאת
החברה הכלכלית לפיתוח תל מונד בע"מ (להלן" :החברה") ,על שינויים והבהרות במכרז כדלקמן.
 .2מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם
ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.
 .3לאור פניות שהתקבלו בחברה ,מובהר כי במסמך א' 3למסמכי המכרז ,נוסח ערבות ההצעה ,נפלה
טעויות סופר .מצורף נוסח מעודכן של ערבות המכרז ,אשר יש לעשות רק בו שימוש.
 .4כמו כן ,על אף האמור בסעיף  6.1למסמכי המכרז ,מובהר כי הגשת הצעות במכרז תעשה טרם המועד
האחרון כמפורט להלן במשרדי המועצה המקומית תל מונד ,רח' הדקל  ,52תל מונד ,בהתאם לאמור
במודעה על המכרז.
 .5מובהר כי כל שאלת הבהרה אשר לא מופיעה במכתב זה ,יש לראותה כשאלה שנדחתה ו/או כתשובה
שלילית מאת החברה.
 .6אין שינוי ביתר מסמכי המכרז ו/או דרישותיו .להזכירכם ,המועד אחרון להגשת ההצעות הינו
 22.06.2020בשעה  12:00בדיוק.
 .7מסמך זה ,על צרופותיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,על המשתתפים לחתום בכל עמוד
בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי המכרז.
________________
החברה הכלכלית לפיתוח תל מונד בע"מ

מכרז מס' 02/20
מסמך א'()3
נוסח ערבות מכרז

מתוקן

לכבוד
החברה הכלכלית לפיתוח תל מונד בע"מ

הנדון  :ערבות בנקאית
על פי בקשת _________________ ח.פ ________________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזה
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 350,000שלוש מאות וחמישים אלף שקלים חדשים) וזאת בקשר
עם השתתפות המבקש במכרז מס'  02/20להבטחת מילוי כל התחייבויות המבקש ע"פ תנאי המכרז.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע
אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את
הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים 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 הסך הכולל הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  01.10.2020ועד בכלל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
-בנק-

חתימה וחותמת_____________________ :
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