28/12/2020

א.ג.נ
שלום רב,
הנדון :הודעה מס' – 2מכרז פומבי מס'  8/2020לאספקת ותחזוקת מערכת גבייה מי אונו
.1
.2
.3
.4
.5

נוכח המצב בארץ התאגיד מודיע בזאת על דחיה במועד ההגשה.
את ההצעות יש להגיש עד לתאריך  11/02/2021בשעה . 12:00
שימו לב  :ערבות ההצעה תהא בתוקף עד  - 11/05/2021מצ"ב נוסח מעודכן.
למעט האמור לעיל והמפורט להלן אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.
על המציע לצרף מסמך זה חתום על ידו להצעתו.

בכבוד רב,
תאגיד מי אונו

נוסח ערבות מתוקן
נספח  - 4טופס הערבות הבנקאית לקיום ההצעה למכרז
לכבוד
תאגיד מי אונו (להלן" :המזמין")
א.ג.נ,
הנדון :כתב ערבות אוטונומית מס' ____________________________________ למכרז
פומבי מספר  08/2020לאספקת ותחזוקת מערכות מידע לניהול המזמין (להלן" :המכרז")
 .1בהתאם לבקשת ___________________________ ח.פ _____________________ (להלן:
"הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 15,000במילים :חמישה עשר אלף ש"ח)
(להלן" :סכום הערבות") ,וזאת בקשר עם השתתפות הנערב במכרז פומבי מספר  08/2020לאספקת
ותחזוקת מערכות מידע לניהול המזמין ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז על ידי הנערב.
 .2אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום ,או סכומים עד לסכום הערבות וזאת בתוך ( 14ארבעה עשר) ימים מיום
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו (להלן" :הדרישה") ,מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס ו/או לנמק
את דרישתכם בהליך כלשהו ,או באופן כלשהו ,או לדרוש את סכום הערבות ו/או חלקו תחילה מהנערב
בתביעה משפטית ,או בכל דרך אחרת ,ובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכול לעמוד לנערב כלפיכם.
הנכם רשאים לדרוש מאיתנו את תשלום הסכום בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת
לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך הדרישות לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל .יובהר ,ללא כל סייג ,כי
עצם דרישתכם תחייב אותנו בתשלום הסכום הנקוב בדרישה.
ליום
 .3ערבות זו הינה ערבות בלתי חוזרת ,בלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה עד
ה 11/05/2021 -ועד בכלל .הערבות תהיה מוחלטת ולא נהיה זכאים לבטלה עד למועד הפקיעה .דרישה
שתגיע אלינו אחרי מועד הפקיעה האמור לא תענה.
 .4לאחר יום ה 11/05/2021 -ערבותנו זו מבוטלת.
 .5ערבות זאת אינה ניתנה להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.
 .6דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 .7דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק _______________ שכתובתו ___________________.
בכבוד רב,

הבנק
(חתימת מורשי החתימה מטעם
הבנק  +חותמת הבנק)

תאריך

