גרסה 10.07.2017
נספח טו'

נוסח ערבות להשתתפות במכרז
לכבוד
חברת יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי באר שבע בע"מ (להלן " -החברה")
רחוב בן צבי 4
באר שבע
א.ג.נ,.

תאריך_______:

ערבות בנקאית מספר _____________________________
ת.ז/.ח.פ/.ח.צ.
מס'
__________________________
בקשת
 .1לפי
__________________ מרחוב ________________________________________
(כתובת מלאה כולל מיקוד) (להלן " -הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר
לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ( 40,000במילים :ארבעים אלף)  ₪בלבד (להלן " -סכום
הערבות") שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז למתן שירותי ניהול בפרוייקט "שדרוג השוק
העירוני באר-שבע" ,בהתאם למוסכם בתנאי המכרז.
 .2סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ,כפי שהוא מתפרסם בכל חודש על ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן " -המדד") בתנאי הצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש מאי  2017שהתפרסם בתאריך 15.06.2017
או בסמוך לכך בשיעור  100.7נקודות (בסיס ממוצע .)2016
"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י
ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה
למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד
לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.
 .3סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ישולם לכם על ידינו ,באופן מיידי ולא יאוחר מיום
עסקים אחד מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,חתומה ע"י מורשי החתימה בחברה ,וזאת
ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ו/או זכאותכם
ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת הנערב.
 .4התשלום ,כאמור בסעיף  3לעיל ,ייעשה על ידנו בדרך של העברה בנקאית לחשבון החברה עפ"י
הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם עפ"י
שיקול דעתכם הבלעדי.
 .5ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( 12.10.2017כולל) ולאחר תאריך זה תהיה בטלה
ומבוטלת  ,אלא אם כן תודיעו לנו על הארכתה .כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על
ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 .6ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
____________
שם הבנק
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