ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מכרז  9/24אספקה ,התקנה ושירותי תחזוקה למערכות מיזוג אויר – הודעת הבהרה
ועדת הבחירות המרכזית מבהירה בזאת כי נפלה טעות במסמכי המכרז ,בטבלה שבסעיף  0.1.10למכרז ,בנוגע
לסכום ערבות ההצעה ,בכך שהייתה אי תאימות בין הסכום בספרות לסכום במילים.
סכום ערבות ההצעה הנדרש הוא ( ₪ 20,000עשרים אלף שקלים חדשים).
בהתאם לכך ,מצ"ב להבהרה זו נוסח מעודכן של נספח  0.7.5למכרז – כתב ערבות הצעה.
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ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת מכרז  8/24לאספקת והתקנת מידוף תעשייתי – מענה לשאלות הבהרה

נספח  – 0.7.5כתב ערבות הצעה

 דוגמה בלבד -שם הבנק/חברת ביטוח____________
מספר הטלפון __________________
מספר הפקס __________________
כתב ערבות
לכבוד
ממשלת ישראל
באמצעות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 20,000במילים :עשרים אלף שקלים חדשים) אשר תדרשו
מאת( ______________________ :יש לציין את שם המציע ואת מספר הרישום של התאגיד) (להלן "החייב")
בקשר עם מכרז מספר  – 9/24אספקה ,התקנה ושירותי תחזוקה למערכות מיזוג אויר.
אנו נשלם לכם את הסכום הנזכר לעיל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר
רשום או במסירה ידנית ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא
שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום .11.03.2021
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו______________________ (יש לציין את
שם הבנק/חב' הביטוח ,מספר הבנק ומספר הסניף ,וכתובתו)

הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

_________________

_________________

_________________

תאריך

שם מלא

חתימת מורשה החתימה
וחותמת מורשה החתימה או הבנק
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