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 2012דצמבר  30

 

 לכל רוכשי המכרז

 

 

 אביזרים רפואיים (מדרסים+אורתופדיה) 116/2012מכרז מס'  הנדון:

 

  ה'יום ל נקבעהננו להודיעכם, כי המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 
 .12:00בשעה  3.1.2013 - ה
 

 באמצעות  במסירה ידנית בלבד (ולאיש להגיש באמצעות שליח  ההצעה את
"מכרז פומבי רגיל עם הליך תחרותי  הדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק

 ועדת המכרזים,  רכזת -" לידי גב' שרה מחט 116/ 2012נוסף מספר 
 . 14, תל אביב, קומה 27או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד 

להגשת . המועד האחרון 10:00-14:00ין השעות ה', ב-ההצעות תוגשנה בימים א'
. הצעות שלא תוגשנה עד למועד 12:00בשעה  3.1.2013 -ה ה' ההצעות הוא יום

 האמור, לא תתקבלנה!
 

 .5.5.13מצ"ב מסמך ערבות הגשה מתוקן, נספח ה', תוקפה עד ליום 
 

 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

 

      

 בכבוד רב,          

 

 יוסי נסים          
 יו"ר ועדת המכרזים             



 

 

 נספח ה'

 כתב ערבות הגשה

 
 לכבוד 

 מכבי שירותי בריאות
 27רחוב המרד 

 תל אביב
 

               כתב ערבות מספר __________  הנדון: 

 

לסילוק  ) אנו ערבים בזה כלפיכם"המבקש"לבקשת _________________________ (להלן: 
אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרז פומבי רגיל עם הליך ₪,  50,000כל סכום עד לסך של  

 , לאספקת אביזרים רפואיים (מדרסים + אורתופדיה).116/2011תחרותי נוסף  מס' 

(עשרה) ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי  10אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
נמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור שתהיו חייבים ל

 מאת המבקש.

 ועד בכלל. 5.5.13ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:

 

                 _______________   ________________ ______________________ 

 כתובת הבנק  שם הבנק מספר הסניף 

 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

  ______   _____    _________ 
 חתימה וחותמת  שם מלא תאריך 
 
 

 


	את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות  הדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל עם הליך תחרותי נוסף מספר 2012/ 116" לידי גב' שרה מחט - רכזת ועדת המכרזים,
	או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14.
	ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה' ה- 3.1.2013 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
	מצ"ב מסמך ערבות הגשה מתוקן, נספח ה', תוקפה עד ליום 5.5.13.

