
 

 

 2022במאי  31יום שלישי 
 

              לכבוד
 בקול קורא המציעים 

 א.נ.,
 טנות קיץ בגלי חיפה  ילהפעלת קילקבלת הצעות קול קורא הנדון: 

 
 שבנדון: לקול קורא בנוגע  לחברהלהלן תשובות לשאלות הבהרה שהופנו 

 

 תשובה  פירוט השאלה/בקשת הבהרה מס"ד 

האם הערבות הנדרשת הכוונה   .1
לאחר ביצוע שתינתן לערבות 

 הזכייה על ידי המציע הזוכה?

 . כן. מצ"ב נוסח הערבות

למינימום התחייבות  –נספח ז'   .2
משתתפים במחזור האם  150

כל  יבותי ניתן להפחית את ההתח
  150שאר י י  2מחזור שב

  3+  1משתתפים ובמחזורים 
 ? 50פחת ליו 

  150ום תשלום בגין מינימ הבקשה מתקבלת באופן חלקי באופן שדרישת 
רישת  תופחת ד 3שאר בעינה במחזור ית  1+2מחזורים משתתפים ב
 משתתפים.   100 -המינימום ל

 
 

 בכבוד רב ובברכה,
 החברה הכלכלית לחיפה בע"מ 

 
 
 
 

 בלתי נפרד ממסמכי הקול קורא.  שובות כמפורט לעיל והן מהוות חלק מאשר שקראתי את הת
 
 

 __________________ חתימת המציע: _____  תאריך: _____________
 



 

 

 

        נקאית ערבות ב -נספח ב'

 תאריך: ________ 
 לכבוד 

 ע"מ כלית לחיפה בהחברה הכל

 א.נ.,

 ___________ .'ערבות בנקאית מסהנדון: 

בקשת -על של    _________.  מ.ח  בע"מ   ______________  פי  של    ___ _______ת.ז.     __________ו/או  יחד    )להלן  _________ ת.ז.    __________ו/או 
כשהוא צמוד למדד    (  ₪אלף    עשרים וחמש )   ₪    25,000לום כל סכום עד לסך של  בזה כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי מותנית לתש   אנו ערבים  ,"(ערב נה"  -  ולחוד 

 שביניכם לבין הנערב.  2022 __ ____ב  __חוזה מיום  את הנערב בקשר ל, שתדרשו מ"(סכום הערבות" -)להלן  המחירים לצרכן

 בתנאים הבאים:  המחירים לצרכןהצמדה למדד ה סכום הערבות ישולם על ידינו בתוספת הפרשי ערבות זה עד לגוב  ם שתדרשו מאתנו בקשר לכתבסכו לכ

בוה  "( גהמדד החדש"  -ום בפועל )להלן  ם לאחרונה לפני התשלשהתפרס  ים לצרכןהמחיר מדד    אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה, יהיה
עור שבו עלה המדד החדש  י שהוא מוגדל באותו ש"( נשלם לכם את אותו הסכום כהמדד הבסיסי"  -  )להלן   2022___ לחודש ____  מהמדד שהתפרסם ביום  

 לעומת המדד הבסיסי. 

"מדד לצרכן  המונח  "מדד"  המחירים  או  מדד"  לצרכן    פירושו  המחיה(המחירים  יוקר  והמ  )אינדקס  ופירות  ירקות  המרכזית  הכולל  הלשכה  ע"י  תפרסם 
שובו או עריכתו, או במידה ויפורסם ע"י גוף אחר במקום הלשכה הנ"ל  ידה ותוחלף שיטת חידה ויוחלף בסיס המדד או במקר כלכלי. במילסטטיסטיקה ולמח

 ף זה. לצרכי סעי יעשה על ידכם חישוב השינויים במדד

תכם הראשונה בכתב, כשהיא חתומה  ( שתשלומו יידרש על ידכם תוך שבעה ימים מיום קבלת דרישם )עד לגובה סכום הערבותבים לשלם לכם כל סכוי אנו מתחי
 ב. י להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל מאת הנערעל ידכם, מבל

 רב קודם לכן. זה תהיה בטלה ומבוטלת, אלא אם כן תוארך על פי בקשת הנע)כולל( ולאחר תאריך  2022בדצמבר  31עד ליום  ו תעמוד בתוקפה ערבות ז

אים  שאר כערבות לכם עד מועד פקיעת כתב ערבות זה בתאריך הנקוב לעיל ובהתאם לתני, הרי יתרת סכום הערבות תאם נדרש לשלם חלק מסכום הערבות
 הנ"ל. 

 תי חוזרת. ערבות זו היא בל

 ניתנת לשעבוד ולהסבה.ת זו ערבו

   בכבוד רב,               
 ___________________ 

 ________ בע"מ בנק ___
 כתובת ____________ 


