אגף רכש והתקשרויות
 92ביוני 9102

הנדון  :הודעה מס'  4למציעים
מכרז מס'  – 33711הזמנה להציע הצעות למתן שירותי שמירה ואבטחה
במתחמי הרכבת באזור הדרום
.3

לאור שאלת ההבהרה שהופנתה לרכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") במכרז שבנדון,
מצאה הרכבת לנכון ,ליתן את ההבהרה הבאה ביחס למסמכי המכרז ותנאיו ,כמפורט
להלן:
הרכבת בחנה את הבקשה ,והחליטה לצרף נוסח ערבות נוסף ,נספח  A10.1למסמכי
המכרז ,בו הוסרה המילה "לפחות" ,והוסר המועד  ,0.09.9102במשפט בסיפא לנוסח
הערבות המקורי ,בו נרשם "ערבות זו תישאר בתוקפה לפחות עד ליום ."0.09.9102
להודעה זו מצורף נוסח הערבות הנוסף -נספח .A10.1
תשומת הלב ,כי מציעים רשאים להגיש את הערבות הנדרשת לצורך הוכחת עמידה
בתנאי סף  ,1.00בהתאם לנוסח הערבות המקורי שצורף למסמכי המכרז (נספח  )A10או
בהתאם לנוסח הערבות הנוסף שצורף להודעה זו (נספח  .)A10.1יובהר ,כי שני נוסחי
הערבות הנ"ל תואמים לדרישות המכרז ,ויתקבלו על ידי הרכבת.

.1

כאמור במסמכי המכרז ,מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעות במכרז.

.1

יתר סעיפי ותנאי המכרז ללא שינוי.

בברכה,
שירן צדוק ,עו"ד
רכזת רכש והתקשרויות לשירות ,מחשוב ויעוץ
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נספח A10.1
נוסח מחייב לערבות ההצעה
תאריך ______________
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ

הנדון :ערבות בנקאית מס______________.
על פי בקשת _____________________________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים
בזאת כלפי רכבת ישראל בע"מ ,לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 011,111במילים:
"חמש מאות אלף שקלים חדשים") ,שתדרשו מאת המבקש ,בקשר למילוי התחייבויותיו
על פי מכרז פומבי מס'  - 00219הזמנה להציע הצעות למתן שירותי שמירה ואבטחה
במתחמי הרכבת באזור הדרום.
אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם לכם את הסכום הנ"ל לפי
דרישתכם הראשונה בכתב ,תוך  2ימים ממועד קבלתה ,מבלי להטיל עליכם את החובה
לדרוש את הסכום הנ"ל מהמבקש או לבסס את דרישתכם זו בצורה כלשהי.
מוצהר בזאת ,כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקיפה לגבי
יתרת הסכום שלא חולט.
כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________ (*תאריך תוקף הערבות ימולא על ידי
הבנק בהתאם להוראות מסמך ההזמנה).

בכבוד רב,
________________________

____________________________

שם מורשה חתימה בבנק  +חתימה

שם מורשה חתימה בבנק  +חתימה
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