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 באייר תשפ"ב  וט"
 2022מאי,   17

 

   2022-05מכרז פומבי מס' פרוטוקול שאלות הבהרה ל 
 לאספקת שירותי תחזוקת מבנה ומערכות במתחמי חברת כיוונים ברחבי העיר באר שבע

 

 כללי : 

ע''י   .1 חתום  כשהוא  ההצעה,  למסמכי  לצרפו  ויש  ההצעה  ממסמכי  חלק  הינו  זה  פרוטוקול 

 המציע. 

הוראות פרוטוקול זה גוברות על האמור במסמכי ההצעה והחוזה. כל תיקון לסעיפי ההצעה   .2

ו/או תשובה לשאלות הניתנות במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים  

 ה, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.שבמסמכי ההצעה והחוז

כיוונים תצרף מסמכי פרוטוקול זה ופרוטוקולים נוספים, באם יהיו, כחלק ממסמכי ההסכם   .3

 שייחתמו בין הצדדים.   

 

 הבהרות: 

ונוסח ערבות להשתתפות במכרז    ,חברת כיוונים מבהירה בזאת חלק ג' למכרז  כמפורט בכי כתב 

כד יהא מעודכן  הערבות  של  פקיעתה  שתאריך  כך  לנוסח    01/09/2022  להלן  בהתאם  לצרפה  ויש 

 המצורף לפרוטוקול זה. 
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 נוסח ערבות להשתתפות במכרז -חלק ג' 

 בנק ______________  לכבוד                                                                                        

 סניף _______________        כיוונים החברה לתרבות ופנאי באר שבע                 

 כתובת הסניף ___________                                          א.נ ,                                                            

 תאריך _______________                                                                                                    

 ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מס'___ 

)להלן:    ז"ת/פ" ___________________________ חעל פי בקשת   .1   ______________

ש"ח )במילים:   125,000  "המבקש/ים"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום סכום עד סך של

וחמש ועשרים  למדד    מאה  הצמדה  הפרשי  בתוספת  הערבות"(,  "סכום  )להלן:  ש"ח(  אלף 

אספקת  ל  –  05/2022פומבי מס'  כמפורט להלן, שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר עם מכרז  

 שירותי תחזוקת מבנה ומערכות במתחמי חברת כיוונים ברחבי העיר באר שבע. 

 בערבות זו:  . 2

 המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו .  - "מדד חדש"  )א(  

מד  או בסמוך לכך והעו  15.04.22שפורסם ביום    2022מדד חודש מרץ    -"מדד יסודי"   )ב(

 על_____ נק'. 

מס'    - "מדד"   )ג( לוח  לצרכן,  המחירים  המרכזית  13מדד  הלשכה  ידי  על  המתפרסם   ,

לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי  

אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם  

 אם לאו.בנוי המדד הקיים ובין 

אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת   .3

המדד היסודי נשלם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העליה של המדד החדש לעומת  

המדד היסודי. אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד  

 אותו סכום הנקוב בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה על סכום הערבות.היסודי נשלם לכם את 

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו    3  -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .4

בתוספת הפרשי   על סכום הערבות  יעלה  ובלבד שלא  בדרישה  הנקוב  כל סכום  לכם  נשלם 

כל עליכם  להטיל  לעיל, מבלי  למדד, כאמור  דרישתכם   הצמדה  את  לנמק  או  לבסס  חובה 

 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש/ים. 

יום   . 5 עד  בתוקף  תישאר  זו  בטלה    01/09/2022ערבות  תהא  זה  תאריך  ולאחר  בכלל,  ועד 

 ומבוטלת. דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 ינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או להסבה. ערבות זו ה .6

 

 בכבוד רב ,                                                                                                                       

 בנק_______________ 
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 מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש להגישו חתום בעת ההגשה זהפרוטוקול 

 

 

 __________________________ שם המציע 

 פ ___________________________ "ח/ז"ת

 תאריך _____________________________ 

    חתימה ____________________________
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