
 מ"בע יפו-אביב-תל הספורט היכלי
 
 

 20.3.2018תאריך: 
 
 

 לכבוד
  3/2018מס'  מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסףב םמשתתפיה

 יפו-היכלי הספורט תל אביבלכיסוי מערך הביטוחים האלמנטריים של 
 
 

 שלום רב,
 
 

  3/2018 'מס נוסף תחרותי הליך עם פומבי מכרזהנדון:                     
  יפו-א"ת הספורט בהיכלי של הביטוחים מערך לכיסוי          

 
 

סעיף את תקן החליטה החברה ל ,ה שהתקבלה בחברה אחרי פרסום המכרזבמענה לשאל
לפקודת חברת באופן שבנוסח שלו במקור אחרי המילים " במכרז תנאי הסףבפרק  18.1

" יבוא: "במקום צ'ק בנקאי, "(ק הבנקאי'הצ" - יפו בע"מ )להלן-אביב-היכלי הספורט תל
בלתי אוטונומית של בנק בישראל, ערבות בנקאית  במכרז םצעתלצרף להים המציערשאים 

אשר הוצאה לבקשת )חמישים אלף שקלים חדשים(  ₪ 50,000בסך   ,מותנית ובלתי מוגבלת
תוקף עד ליום -ובת יפו בע"מ-אביב-חברת היכלי הספורט תל פקודתלהמציע והיא ערוכה 

בכל מקום במסמכי המכרז ונספחיו  ,בהתאם לכך ."(הערבות הבנקאית" -)להלן  24.8.2018
 להיות צריכה הבנקאית הערבות. גם הערבות הבנקאית במשמע -שבו נזכר הצ'ק הבנקאי 

 ".הצעה לפסילת לגרום עלול המצורף מהנוסח סטייה כל .זהב המצורף המדויק בנוסח
 

ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה במכרז, כשהוא  מכתב זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד
 .גרום לפסילתהידי המציע. אי צירוף המסמך להצעה, עלול ל-חתום על

 
 
 
 
 

__________________ 
 חתימת המציע                
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 תאריך: ......................
 

 לכבוד
 יפו בע"מ-ל אביבהיכלי הספורט ת

 51רח' יגאל אלון 
 אביב-תליד אליהו, 

 
 

 א.ג.נ.,
 

 .................................... מספר בנקאית ערבותהנדון: 
 
 
נו ערבים בזה , א"(הנערב" - )להלן לבקשת ........................................... .1

שקלים חמישים אלף )₪  50,000כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 
בקשר להצעתו המוגשת  הנערב"(, שתדרשו מאת הערבותסכום " -)להלן חדשים( 

לכיסוי מערך הביטוחים האלמנטריים של  3/2018לכם במסגרת מכרז פומבי מס' 
 יפו בע"מ-אביב-חברת היכלי הספורט תל

 
 קבלתימים מתאריך  15-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, אנו נשלם לכם לא יאוחר מ .2

מבלי להטיל עליכם  ,סכום הערבות ובהעד לג, כל סכום הנקוב הראשונהדרישתכם 
חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 

 הנערב.
 
ולאחר תאריך זה תהיה  ,)כולל( בלבד ...........ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .3

 בטלה ומבוטלת.
 
למען: בכתב  אצלנוצריכה להתקבל  הערבות זכתב פי -כל דרישה על .4

 לעיל.  3קוב בסעיף לא יאוחר מהתאריך הנ......................................, 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .5
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 

 בנק ......................... בע"מ
 סניף.....................)מס'........(

 


