
 

 
 2מתוך  1עמוד 

 חתימה וחותמת: ______________________

ראשון י"ח תמוז תשפ"ב יום  
   2022יולי  17

 

 ציונה-עיריית נס
 

  1/22ס' מ מכרז
במקומון ייעודי  למתן שירותי פרסום מודעות ותכנים שונים של העירייה

 לתושבי נס ציונה
 

 תשובות לשאלות הבהרה
 
 

בהמשך לפרסומו של המכרז שבכותרת ובעקבות שאלות אשר התקבלו ממציעים פוטנציאליים, להלן תשובות 
העירייה לשאלות כאמור. מובהר כי רק תשובות העירייה תחייבנה והעירייה אינה מאשרת או מסכימה להנחות 

 או לאמור בשאלה עצמה. יסוד של שואל השאלה

מסמך הבהרות זה גובר על האמור במסמכי המכרז ככל וקיימת סתירה בין מסמכים אלו ומהווה חלק בלתי נפרד 
 ממסמכי המכרז. על המשתתפים לצרף מסמך זה חתום על ידם בחתימה וחותמת בכל עמוד.

 

שם  ס'
 המסמך

מספר 
 עמוד

מספר 
 סעיף

 תשובה שאלה/ הסגה

-מסמך י'  .1
 נוסח

ערבות 
 ביצוע

מסמך נוסח י' הערבות  1 42
"למתן לביצוע מתייחס 

שירותי אחזקת גנים 
ושטחים פתוחים מגוננים 

 בעיר נס ציונה".
האם מסמך זה שייך למכרז 

שנוגע לשירותי פרסום  1/22
והאם יש מודעות ותכנים 

לצרף ערבות זו בנוסף 
 3לערבות על פי מסמך ג'

 למכרז?
 

 מדובר בטעות.

ערבות לביצוע מתוקן  מצ"ב נוסח
אין צורך להגיש . למסמך הבהרות זה

בשלב הגשת ההצעה למכרז את ערבות 
 הביצוע.

ערבות מקור יש לצרף להצעה במכרז 
 .3מסמך ג'ב בנוסח הקבוע

 

  



 

 
 2מתוך  2עמוד 

 חתימה וחותמת: ______________________

 נוסח ערבות ביצוע  –מסמך י' 

 
 ציונה-עיריית נס
 

 1/22מס' פומבי מכרז 
 ותכנים שונים של העירייה  מודעותלמתן שירותי פרסום 

 לתושבי נס ציונהבמקומון ייעודי 

 לכבוד

 ציונה  -עיריית נס

 א.ג.נ.,

 

 כתב ערבות מס' ..........הנדון: 

 
למתן שירותי פרסום "המבקש"( בקשר להסכם בין המבקש לבינכם בדבר  –על פי בקשת ................... )להלן  .1

ולהבטחת התחייבות המבקש כלפי העירייה  במקומון ייעודי לתושבי נס ציונהמודעות ותכנים שונים של העירייה 
 חמשת אלפים)במילים:  ש"ח 5,000 עפ"י ההסכם, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של

 __________ ש"ח(, כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן כשמדד הבסיס הוא המדד האחרון הידוע ביום
 "סכום הערבות"(. -ן להל)

 
ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י גזבר  10סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך  .2

העיריה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים 
 לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 
 כם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.לדרישת .3

 
תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום ........................ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד  .4

 הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5
 

 בכבוד רב,    

 

 בנק ..............................................    

 סניף .............................................    
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