
 

                                                                                                                                    

 

 

015//50/82 

 

 לכבוד

 המציעים

 

להספקת  102/40/מכרז מס'  – דחיית מועד הגשה ותיקון ערבותהודעה בדבר הנדון: 

 ת.מ.ר תאגיד מים אזוריוהתקנת מדי מים לקריאה מרחוק עבור 

 

 שלום רב,

 

 102/10/להגשת הצעות למכרז  דחיית המועד האחרוןהתאגיד מבקש להודיע על  .1

 ;//:41-//:0 ין השעותב 2/40 יוניל 0/-ה רביעי  ליוםשבנדון 

בשעה  0/.40/0. -בה המציעים רשאים להשתתף, תתקיים ב, פתיחת המעטפות .2

41:4/. 

המופיע  4נספח יחליף את , אשר נוסח ערבות השתתפות מעודכןמצורף להלן  .3

 2/10שינוי המדד היסודי מחודש מאי  –בחלק א' במסמכי המכרז. העדכון שבוצע 

 . 2/10חודש אפריל ל

 

מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ויש לצרפו חתום למסמכי מסמך זה 

           ההצעה המוגשת.

 

 

 בברכה, 
 

 תאגיד מים אזורי יוסי בן חמו, מנכ"ל

  



 

 

 

 

 04/2019מכרז מספר 

 לקריאה מרחוק מכרז להספקת והתקנת מדי מים

 נוסח ערבות השתתפות )הגשה( – 4חלק א' נספח 

 
 לכבוד                                                                                                     תאריך __0__0__

 ת.מ.ר תאגיד מים אזורי
 , רמלה2, קומה 21רחוב סוקולוב 

 
 02/40//410 עד ש"ח בתוקף ////0 סך על' ____________ מס ערבות:  הנדון              
 
 שיגיע או המגיע לתשלום כלפיכם בזה ערבים אנו"(, המבקש" להלן______________ ) לבקשת .א

 מכרז להספקת והתקנת מדי מים לקריאה מרחוקבנושא  04/2019 עם בקשר המבקש מאת לכם

 (.חמישים אלף שקלים חדשים במילים) ₪ 50000 לסכום עד, ת.מ.ר תאגיד מים אזורי עבור

 למדד הצמדה הפרשי בתוספת ישולם דרישתכם עקב לכם שנשלם הערבות מתוך סכום כל .ב

 :להלן כמפורט לצרכן המחירים

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

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

 .היסודי

 לכם נשלם, היסודי המדד לעומת ירד החדש המדד כי דרישתכם פי – על התשלום ביום יתברר אם .ד

 .הערבות סכום על יעלה שלא ובתנאי, בדרישתכם הנקוב סכום אותו את

 :זה ערבות בכתב .ה

 .זו ערבות על פי בפועל התשלום לפני לאחרונה שפורסם המדד -"חדש המדד"
 .2/10חודש אפריל  מדד -"יסודי מדד"

 מקבלת ימים 7 תוך לעיל כאמור הצמדה הפרשי בתוספת הערבות סכום מתוך סכום כל נשלם אנו .ו

 טענת כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם את לנמק חייבים שתהיו מבלי, בכתב הראשונה דרישתכם

 האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש או, כלפיכם לחיוב בקשר לחייב לעמוד שיכולה כלשהי הגנה

 .02/10//110 ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות. החייב מאת

 ______________ שכתובתו___________  הבנק לסניף להפנות יש זו ערבות פי על דרישה .ז

 .כלשהי בצורה להסבה או להעברה ניתנת איננה זו ערבות .ח

 
 

 

 ______________ חתימה______________                                  תאריך          

 


