חלק ג'  -נוסח ערבות להשתתפות במכרז 4/2019
לכבוד
מ.מ ירוחם
א.נ,.

בנק ______________
סניף _______________
כתובת הסניף _______________
תאריך _______________
הנדון :ערבות בנקאית מספר ___________ צמודה למדד המחירים לצרכן

.1

.2

על פי בקשת _______________________ ח.פ/.ת.ז ________________(להלן" :המבקש/ים"),
אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד סך של ( ₪ 50,000במילים :חמישים אלף ( )₪להלן:
"סכום הערבות") ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן ,שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר עם
מכרז מס'  4/2019להפעלת מרכז יום לאזרחים ותיקים ומועדון קפה ותיקים ושכונה תומכת משולבת .
בערבות זו:
"מדד חדש"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו .
א.
"מדד יסודי"  -מדד חודש  01/2019שפורסם ביום  15/02/2019או בסמוך לכך.
ב.

.3

אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד
היסודי נשלם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי נשלם לכם את
אותו סכום הנקוב בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה סכום הערבות.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,ולא יאוחר מ 7 -ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו ,אנו נשלם
לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד,
כאמור לעיל ,מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש
את התשלום תחילה מאת המבקש/ים.

.5

ערבות זו תישאר בתוקף עד יום  18/06/2019ועד בכלל ,ערבות זו תוארך לתקופות נוספות ככל

4.

שתידרשנה ע"פ דרישתכם בכתב ושתתקבל עד למועד האמור בסעיף זה .במידה ולא נתקבלה הודעה על
הארכת התקופה כאמור ו/או במקרה והגיעה לסיומה התקופה המוארכת ולא נתקבלה הודעה על
הארכות נוספות בהתאם לסעיף זה ,תהא ערבות זו בטלה ומבוטלת.
.6

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ,אינה ניתנת לביטול ,ואינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב ,
בנק _______________
___________ _____________

טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמות אישיות ו/או חותמת הסניף.

ערבות ביצוע נספח ג'1

כתב ערבות ביצוע לחוזה מס' ____4/2019
שם הבנק
סניף
כתובת
מספר טלפון
מספר פקס

______________
______________
______________
______________
______________

לכבוד
מ.מ ירוחם
הנדון :ערבות בנקאית מספר
לבקשת מועצה מקומית ירוחם אנו ערבים בזה כלפיכם ,עבור ___________________ (להלן " -נותן
השירות") ,כולם ביחד וכל אחד לחוד ,לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 50,000במילים חמישים אלף ,)₪
אשר תדרשו מאת נותן השירות בקשר עם חוזה מס' _______ .סכום הערבות יהיה צמוד לעליה בלבד של
מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן -
"המדד") בתנאי הצמדה שלהלן:
בכתב ערבות זה יהיו למונחים שלהלן המשמעות שלצידם:
"המדד היסודי"  -מדד חודש  01/2019שהתפרסם בתאריך .15/02/2019
"המדד החדש"  -המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר בעת בצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יוגדל
בהתאם סכום הדרישה כפי שיעור עלייתו של המדד החדש לעומת המדד היסודי ,והפרשי ההצמדה שייווספו
יהיו בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא
כל הפרשי הצמדה.
אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם מדי פעם בפעם ,לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,תוך ( 7שבעה) ימים מיום
קבלת דרישתכם בכתב ,כל סכום שיידרש על ידכם ,עד לסכום כולל שלא יעלה על הסכום הנ"ל ,מבלי שתהיו
חייבים לנמק את דרישתכם ,מבלי שתעמוד לנו כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לנותן השירות כלפיכם ומבלי
שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הנותן השירות .במכתב הדרישה יצוין מהו
הסכום הנדרש על ידכם.
ערבות זו תהיה בתוקפה מיום _______ עד יום ___________ועד בכלל.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לכתובת סניף הבנק המפורטת לעיל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

_____________
תאריך

______________
שם מלא

_____________
חתימה וחותמת

