
 ושומרון איגוד ערים אשכול רשויות יהודה  

 ואיגוד ערים אשכול רשויות השרון 

 לאספקת ריהוט למוסדות חינוך וריהוט משרדי  06/2022מכרז משותף מס' מש

 

 חתימת המציע __________________ 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 

 הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי 

 

 

 

 

 

 

  

 איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון

 איגוד ערים אשכול רשויות השרון

 06/2022מש משותף  מכרז פומבי 
 

 

 לאספקת ריהוט למוסדות חינוך וריהוט משרדי

 לרשויות האשכול 

 

 שאלות הבהרה תשובות ל

ותיקון הוראות ביחס לערבות משתתף 

 במכרז

 

 תשפ"ב  ניסן הכ"

( 2202 אפריל 62)  

 



 ושומרון איגוד ערים אשכול רשויות יהודה  

 ואיגוד ערים אשכול רשויות השרון 

 לאספקת ריהוט למוסדות חינוך וריהוט משרדי  06/2022מכרז משותף מס' מש

 

 חתימת המציע __________________ 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 

 הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי 

 

 
 06/2022מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממכרז מש

 ידם-המציעים יצרפו מסמך זה להצעתם כאשר הוא חתום על 

 

  ריהוט   ילדים,   לגני   ריהוט   ספר,   בית   )ריהוט   הקטגוריות   כל   עבור   ₪   100,000  של   ערבות   תם ביקש 

  לא  קטגוריות  בשתי   רק  להשתתף  שמעוניין   למי  מעבדה(.   וריהוט   ילדים   לגני  חצר   מתקני   משרדי, 

  את   להקטין   מבקש   הערבות.   של   היחסי   החלק   את   רק   צריך   ,   ₪   100,000  של   ערבות   למסור   אמור 

 במכרז.   היחסי   לחלק   הערבות 

 הבא:   באופן   מתקבלת   הבקשה 

סוג "  : יבוא   המכרז,   למסמכי   2  בעמוד   וההוראות,   המועדים   בריכוז   לערבות   ביחס   האמור   במקום 

  0,0005על סך  עד שני פרקים )כולל(  עבור הגשת הצעה    –ערבות בנקאית    -  להצעהוסכום הבטוחה  

הערבות תהיה בתוקף    .₪  100,000, ועבור הגשת הצעה לשלושה עד חמישה פרקים )כולל( על סך  ₪

 " .30.06.2022עד ליום 

בסעיף   האמור  בעמוד  8.1.1.3במקום  יבוא:    7,  המכרז,    – א  3-א-ו  3-א   יםנספח"למסמכי 

 " הערבות/יות להבטחת קיום ההצעה מבנק בישראל.

המצאת ערבות בנקאית להבטחת  "למסמכי המכרז, יבוא:    7, בעמוד  7.10במקום האמור בסעיף  

₪ עבור הגשת הצעה לפרק אחד   50,000על סך  –  30.06.2022קיום ההצעה שיהיו בתוקף עד ליום 

  ".עבור הצעה  המוגשת עבור שלושה, ארבעה או חמישה פרקים₪  100,000או שניים; או על סך  

 למסמכי המכרז, יבוא: 10, בעמוד 12.1במקום האמור בסעיף 

מותנית" ובלתי  הדירה  בלתי  אחת  אוטונומית  ערבות  להצעה  יצרף  האשכול    המציע  לטובת 

)כנספח  אם מגיש לפרק אחד או שניים    –בנוסח המצורף לכתב הזמנה זה    ההצעהלהבטחת קיום  

א  יםפרקארבע, שלושה או חמישה  ; אם מגיש ל₪  50,000בסכום בסך של  (  3-א (  א3-)כנספח 

של   בסך  ליום    100,000בסכום  עד  בתוקף  תהיה  הערבות  רשאי  ₪30.06.2022.  יהיה  האשכול   .

 פה של הערבות.לדרוש מהמציעים להאריך את משך תוק

מובהר בזאת כי האשכול עלול לפסול הצעות עקב אי התאמות בערבות שהוגשה להבטחת קיום  

נוסח  כי  לפני המועד האחרון להגשת ההצעה,  זמן מספיק  לוודא  ההצעה. לפיכך, על המציעים 

המצורף  הנוסח  את  ותואם  זה  סעיף  פי  על  כנדרש  הוא  הבנק  מטעם  עבורם  המונפקת  הערבות 

 " .3-כנספח א

בסעיף   השלישית  בפסקה  האמור  בעמוד  17.1במקום  יבוא:    14,  המכרז,  במקרה "למסמכי 

בתוך   ערבויות האשכולות  בידי האשכולות את  יפקידו  לא  הזוכה/ים  מיום    10והספק/ים  ימים 

יהודה  רשויות  אשכול  ערים  איגוד  אשכול  רשאים  יהיו  במכרז,  הזכייה  על  האשכולות  הודעת 

 במכרז, וזאת ללא כל הודעה נוספת.ט את ערבות המשתתף ושומרון לחל

₪ לאיגוד ערים    50,000יועבר סכום בסך של ₪,    100,000וערבות המשתתף הינה בסך של  במקרה  

₪ יישארו בחשבון איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון.    50,000-אשכול רשויות השרון, ו

 .ל ערבויות האשכולותעל הכספים המחולטים יחולו ההוראות החלות ע



 ושומרון איגוד ערים אשכול רשויות יהודה  

 ואיגוד ערים אשכול רשויות השרון 

 לאספקת ריהוט למוסדות חינוך וריהוט משרדי  06/2022מכרז משותף מס' מש

 

 חתימת המציע __________________ 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 

 הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי 

 

של   בסך  הינה  המשתתף  וערבות  המוסכם   50,000במקרה  הפיצוי  סכום  זה  סכום  יהיה   ₪

כאמור בסעיף זה. זכייתו של המציע תבוטל, והאשכול לאשכולות בגין הפרת התחייבות הספק  

 " יהיו רשאיות להכריז את הזוכה שהצעתו הייתה השנייה בטיבה כהצעה הזוכה.

 

  1. המציעים יעשו שימוש בנספחים 2נספח ו 1נספח  מצורף נוסח ערבויות המשתתף כלמסמך זה 

 למסמכי המכרז.  25הנ"ל, במקום נוסח ערבות המשתתף שבעמוד  2-ו

 

  



 ושומרון איגוד ערים אשכול רשויות יהודה  

 ואיגוד ערים אשכול רשויות השרון 

 לאספקת ריהוט למוסדות חינוך וריהוט משרדי  06/2022מכרז משותף מס' מש

 

 חתימת המציע __________________ 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 

 הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי 

 

 25.04.2022למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1נספח 

   3-נספח א

   06/2022המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' למכרז פומבי מש 

 ערבות לקיום ההצעהנוסח 

 

 תאריך: ___________________ 

 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון 

 איגוד ערים אשכול רשויות השרון

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל    _____ סניף  _________אנו הח"מ בנק    ___________לבקשת  

לסך   עד  חדשים(  חמישים)במילים:    ₪  0,0005סכום  שקלים  מאת    אלף  שתדרשו 

 . 06/2022)המציע( בקשר עם מכרז פומבי מש _______________

 

 

 15.04.2022לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום    

חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בתוך  אנו מתחייבים בזאת באופן   ובלתי  אוטונומי, מוחלט 

עשרה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י מנכ"ל איגוד ערים אשכול רשויות  

דרישתכם    –יהודה ושומרון, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת. למען הסר ספק  

ער כתב  בצירוף  דרישתכם  או בהעתק  בכתב משמעה  פקס  ולא באמצעות  זה כשהוא במקור  בות 

 צילומי. 

מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום  

 שלא חולט.

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי. 

 30.06.2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   

  

 רב, בכבוד            

         ____________________ 

           
)בנק(         

 

  



 ושומרון איגוד ערים אשכול רשויות יהודה  

 ואיגוד ערים אשכול רשויות השרון 

 לאספקת ריהוט למוסדות חינוך וריהוט משרדי  06/2022מכרז משותף מס' מש

 

 חתימת המציע __________________ 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 

 הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי 

 

 25.04.2022למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  2נספח 

   א3-נספח א

   06/2022המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' למכרז פומבי מש 

 נוסח ערבות לקיום ההצעה

 

 תאריך: ___________________ 

 לכבוד

 רשויות יהודה ושומרון איגוד ערים אשכול 

 איגוד ערים אשכול רשויות השרון

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל    _____ סניף  _________אנו הח"מ בנק    ___________לבקשת  

  _______________ שתדרשו מאת    )במילים: מאה אלף שקלים חדשים(  ₪  100,000סכום עד לסך  

 .06/2022)המציע( בקשר עם מכרז פומבי מש

 

 

 15.04.2022לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום    

חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בתוך   ובלתי  אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט 

חתומה ע"י מנכ"ל איגוד ערים אשכול רשויות  עשרה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב,  

דרישתכם    –יהודה ושומרון, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת. למען הסר ספק  

או בהעתק   פקס  ולא באמצעות  זה כשהוא במקור  ערבות  כתב  בצירוף  דרישתכם  בכתב משמעה 

 צילומי. 

ה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום  מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפ

 שלא חולט.

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי. 

 30.06.2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   

  

 בכבוד רב,            

         ____________________ 

           
)בנק(    


