
 

 2מתוך  1עמוד 
 

 
 2018בפברואר  6

 
 לכבוד 

 המשתתפים במכרז
 

 ג.א.נ.,
 

  11/161/17מס' פומבי רגיל מכרז 
 הטמעת פתרון טכנולוגי מתקדם לניהול מערך התרופות, כולל:ל

 
וארון חכם בבית המרקחת ובמחלקות  Unit Dose  ,Multi Dose ,Bed Side Verificationאספקת והטמעת מערכות 

 וקה ואחרים לנ"ל וכן ביצוע עבודות התאמה בבית המרקחת האשפוז, ומתן שירותי תחז
 

 עבור המרכז הרפואי בני ציון 
 

 - עדכון -

 
 דלקמן:ם בזאת, ככהננו לעדכנ 16/1/2018מיום  מכתבנולבהמשך 

 
 

 .12:00בשעה  3/2018/4-', הא ליוםועד האחרון להגשת הצעות ידחה המ .1
 

 לא תתאפשרנה דחיות מועדים נוספות. – לתשומת ליבכם .2
 

 . מצ"ב נוסח ערבות מכרז מעודכן.2018/6/4וקף ערבות המכרז יהיה עד ליום ת .3
 

, הנכם מתבקשים להגיש הצעה לפיכךמתן ניקוד האיכות.  לאחרהצעות המחיר יפתחו כי  נבקש לשוב ולהבהיר, .4
 מחירים.  כוללמחירים ועותק אחד  ללאעותק אחד  -עותקים  בשנילמכרז 

 
 עותק ללא מחירים"." -יש לציין באופן ברור על גבי המעטפה שאיננה כוללת מחירים 

 
 מחירים. יש לצרף לעותק שאינו כולל המקורית את ערבות המכרז

 
 

 יש לצרף עדכון זה להצעה המוגשת מטעמכם.
 

 יוותרנה ללא שינוי.תידי שראל, -אשר לא שונו במפורש עללמען הסר ספק, הוראות המכרז 
 
 

 
 

 ,בברכה
 

 גטניו-סוזנה חן
 מרכזת הוועדה

 
 

 :העתקים
 מכרזתיק 

  ועדת מכרזים 
 
 
 

 



 

 2מתוך  2עמוד 
 

 נספח יג' – נוסח ערבות מכרז – מעודכן מס' 3
 

 תאריך __________             

 לכבוד
 בע"מ ומוצרים לרפואה מתקדמת פתרונות לוגיסטיים -שראל 

 42504נתניה  8466ת.ד 

 

 11/161/17מספר  פומביהנדון: כתב ערבות מס' _____________למכרז 

"), אנו ערבים בזה כלפיכם, בערבות בלתי חוזרת, בלתי תלויה הספק" –לבקשת _________________ (להלן  .1
סכום מאות אלף) שקלים חדשים (להלן: " ארבע( 400,000ניתנת לביטול, לתשלום כל סכום עד לסך כולל של  בלתיו

 "), שתדרשו מאת הספק.הערבות

ה) ימים מיום דרישתכם (שבע 7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם, עד לסכום הערבות, תוך  .2
בלי שיהיה עליכם להציג לנו מסמך או ראיה מהראשונה בכתב, שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה, וזאת 

בלי שיהיה עליכם לדרוש את מנוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את דרישתכם או להוכיחה באופן כלשהו, ו
 ליך משפטי נגד הספק.הסכום, מראש או בדיעבד, מאת הספק, או לפתוח בה

אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת, מעת לעת, על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום הערבות, ובלבד שסך  .3
כל הסכומים שידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלה על סכום הערבות. לפיכך, אם לא תממשו 

 בתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת. ערבות זאת במלואה בפעם אחת, תישאר הערבות 

 ועד בכלל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 4/6/2018 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .4

 

          בכבוד רב
 _________________           
נק הערב][שם וכתובת הב                                                                             

 
 


	1. לבקשת _________________ (להלן – "הספק"), אנו ערבים בזה כלפיכם, בערבות בלתי חוזרת, בלתי תלויה ובלתי ניתנת לביטול, לתשלום כל סכום עד לסך כולל של 400,000 (ארבע מאות אלף) שקלים חדשים (להלן: "סכום הערבות"), שתדרשו מאת הספק.
	2. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם, עד לסכום הערבות, תוך 7 (שבעה) ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב, שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה, וזאת מבלי שיהיה עליכם להציג לנו מסמך או ראיה נוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את דרישתכם או להוכיחה בא...
	3. אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת, מעת לעת, על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלה על סכום הערבות. לפיכך, אם לא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת, תישאר הערבות בתוקפה לגבי ...
	4. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 4/6/2018 ועד בכלל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.

