תאריך19/11/2017 :
סימוכין :אפס פסולת/תכתובת7932 /

לכבוד
משתתפי המכרז
מכרז מסגרת פומבי 13/2017
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
שלום רב,

הנדון :מכרז מסגרת פומבי מס'  13/2017למתן שירותי איסוף ,פינוי והובלת פסולת בניין
(כולל הקצאת כלי אצירה ייעודיים) משטח שיפוט עיריית כפר סבא
מסמך הבהרות מספר 1
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ (להלן – החברה) מתכבדת בזה להביא לידיעתכם כי
בנספח "נוסח כתב ערבות הגשה" – נספח  1לחוברת המכרז – נפלה טעות סופר ובסכום הערבות
נכתב בטעות במקום .₪ 250,000 ₪ 50,000
מובהר בזה כי סכום ערבות ההגשה במכרז זה הינו ( ₪ 50,000חמישים אלף שקלים חדשים) ולא
כפי המצוין בנספח הערבות.
לנוחיותכם מצ"ב למסמך הבהרות זה נוסח כתב ערבות הגשה – נספח  1לחוברת המכרז – מתוקן.

בכבוד רב,
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

מסמך זה ,על נספחיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
על המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.
_______________
תאריך

_______________
שם המציע
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נספח  - 1נוסח כתב ערבות הגשה
לכבוד
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
רח' התע"ש 11
כפר סבא
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית
על-פי בקשת _________________ ח.פ/.ח.צ/.ת.ז( ___________ .להלן – המציע) אנו ערבים
בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 50,000חמישים אלף שקלים חדשים) ,בתוספת
הפרשי הצמדה למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז מסגרת פומבי מס' 13/2017
(להלן – המכרז) ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז על ידי המציע.
אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם באופן מידי כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה
מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו ,מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את
דרישתכם באופן כלשהו.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל
חלק ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם ,ובלבד שסך כל
דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה.
בכתב ערבות זה:
"מדד" – מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
"מדד הבסיס" – מדד חודש ספטמבר  2017שפורסם ביום  15אוקטובר [ 2017או בסמוך לכך].
"המדד החדש" – המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס ,יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת
ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.
התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.
התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.
ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום  25לחודש פברואר לשנת  2018ועד בכלל.
ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ,
שתתקבל על ידינו עד למועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,
__________________
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