לכבוד
משתתפי המכרז
הנדון :מכרז פומבי מס' 02/20
מסמך שינויים והבהרות מס'  -1הודעה על תיקון טעות סופר בנוסח הערבות בנקאית
במסגרת נספח א' 11למסמך א' למסמכי המכרז -נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז ,נפלה טעות
סופר בתאריך תוקף הערבות עת נכתב כי על הערבות להיות בתוקף עד ליום  26.2.20במקום .26.5.20
יובהר כי תוקף הערבות הבנקאית להשתתפות במכרז הוא .26.5.20
למען הנוחות מצ"ב למסמך זה נוסח ערבות בנקאית מתוקן.
על המציעים האחריות לוודא כי על גבי הערבות שהם מקבלים מהבנק מופיע התאריך .26.5.20
ערבות שתצורף להצעה ולא תהא בתוקף עד ליום  ,26.5.20עלול להוביל הדבר לפסילת הצעתו.
יובהר כי לא תישמע כל טענה ממציעים בקשר עם תאריך תוקף הערבות.
מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז ועל המציעים לצרפו להצעתם חתום בחתימה ובחותמת.
בברכה,
עדי אליאס ,מנכ"לית
נ.ח.ל חדרה -נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ
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נספח א' -11מעודכן

נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
תאריך __________
לכבוד
נ.ח.ל חדרה -נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ
א.ג.נ,.

הנדון :כתב ערבות מס'________
על פי בקשת ____________ ח.פ( _____________ .להלן " :המציע") אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק
כל סכום עד לסך השווה ל – ( ₪ 20,000במילים :עשרים אלף  )₪וזאת בקשר עם השתתפות המציע במכרז
 2/20למתן שירותי הפקת אירועים ולהבטחת מילוי תנאי דרישות ומסמכי המכרז.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  7ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב
שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו ,או 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.
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 על הסך הכולל הנ"ל.
ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום  26.5.20ועד בכלל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
תאריך ________________

בנק _________________
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