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 2017/17מכרז פומבי מספר 

 מחשוב לבתי ספר הצטיידות

 מכתב הבהרות

 ן המכר הנ"ל ,כדלקמן :יעדכונים בעניעיריית טייבה מודיעה בזאת על 

 . סכום זה לא יוחזר בכל מקרה₪  500תמורת סה"כ , מסמכי המכרז לרכושניתן  -

 .(צורף נוסח ערבות מעודכןמ)₪  6,500,סכום ערבות מכרז הינו   30/07/2017 תוקף ערבות מכרז הינו -

 . ₪  13,000,סכום ערבות מכרז הינו   30/12/2017תוקף ערבות מכרז הינו  -

 .17:00שעה  19/04/2017המועד האחרון להגשת הצעות הינו  -

 . יזכה לכל היותר בבית ספר אחתניתן להגיש הצעה עבור שתי בתי ספר, הספק  -

רישוי תוכנות מיקרוסופט למערכת  – "יטכנולוג חותם"ניתן להשתמש לצורך רישיון מערכות הפעלה ותוכנות בהסכם  -

מתחילת שליחת הטפסים ועד קבלת  ה, כל הפרוצדורהחינוך, הכל בתיאום מראש עם בית הספר וע"פ תנאי ההסכם

 .וההתקנה באחריות הספק תהרישיונו

 יתן להגיש מוצרי שווה ערך באישור מראש ובצירוף מפרט טכני עם טבלת השוואות למוצר שנדרש במכרז.נ -

 בברכה,

 סוהיל חאג יחיא

 מזכיר וועדת מכרזים
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 ערבות מכרז –נספח א 
 
 

     _______________   
 תאריך      

 
 

 לכבוד 
 עיריית טייבה 

 
 ערבות בנקאית: הנדון

 
__ "(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של המבקשיםן: "על פי בקשת ____________________)להל

שקלים חדשים(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך  ששת אלפים וחמש מאות_)במילים:  ₪_ 6500
וב הצטיידות מחש 17/2017למכרז "(, שתדרשו מאת המבקשים בקשר הפרשי הצמדההנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן: "

 .לבתי ספר
 

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו,  מבלי  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 
 להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.  

 
י, יח את דרישתכם על פיה בהליך משפטערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכ

או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד המבקשים, ולדרוש 
 תחילה תשלום מאת המבקשים.  

 
 במכתבנו זה: 

 
 ללי.  משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כ -" מדד"
 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 
 

"(, כי המדד החדש המדד החדשאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "
הפרשי ההצמדה סכום השווה ( יהיו "המדד היסודי"להלן: ( ) שפורסם בחודש האחרון ממועד ההגשהעלה לעומת המדד 

 בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי.  להכפלת המדד החדש
 

 ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.   30/07/2017שאר בתוקפה עד יערבות זו ת
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 
 
 

 בכבוד רב,         
 

_________________________ 
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