 7אוקטובר 9102

הנדון  :הודעה מס'  1למציעים
מכרז פומבי מס'  – 11811למתן שירותי תחזוקת מפרידי דלק/שמן,
פינוי פסולת מוסכים וקרקע מזוהמת הדורשת הטמנה באתר מורשה
.0

תשומת לב המציעים כי תוקף הערבות בתנאי סף  6.2למסמכי המכרז יתוקן לתאריך
 .1.0.6161מצ"ב להודעה זו נספח נוסח ערבות מעודכן.

.9

מפגש מציעים רשות יתקיים ביום  01.11.6119בשעה  11:11במוסך הדיזלים של
רכבת ישראל -רחוב תרשיש  1חיפה.

 .3עדכון לוחות הזמנים:
.4

שאלות הבהרה בעניין מסמכי המכרז ניתן להעביר לידי הילה לדר ,באמצעות דוא"ל:
 , HILAL@rail.co.ilעד ליום 4.11.2019

.5

מועד הגשת ההצעות ,יחול ביום  21.11.2019החל משעה  18:11ועד לשעה .10:11
את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים מס'  ,5הנמצאת במשרדי הרכבת הממוקמים
ברחוב יוספטל  ,0לוד.
מובהר כי תיבת המכרזים ,תהא זמינה לצורך הגשת הצעות ,החל מהשעה  10:11בבוקר
ועד השעה  03:11במועד האחרון להגשת הצעות.

.6

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

.7

יתר סעיפי ותנאי המכרז ללא שינוי.

בברכה,
הילה לדר ,עו"ד
רכזת רכש והתקשרויות

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  ₪ 51,111במילים" :חמישים אלף שקלים
חדשים") ,שתדרשו מאת המבקש ,בקשר למילוי התחייבויותיו על פי מכרז פומבי מס'  – 00047למתן
שירותי תחזוקת מפרידי דלק/שמן ,פינוי פסולת מוסכים וקרקע מזוהמת הדורשת הטמנה באתר
מורשה".
אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם לכם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם הראשונה
בכתב ,תוך  1ימים 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 *( 1.10.6161תאריך תוקף הערבות ימולא על ידי הבנק בהתאם
להוראות מסמך ההזמנה).

בכבוד רב,

____________________________
שם מורשה חתימה בבנק  +חתימה

___________________________
שם מורשה חתימה בבנק  +חתימה

