
 מסמך ח'

 5/2018מכרז מס                     
 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

----------------- 
 לכבוד

 החברה למתנ"סים,
 מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(

 

 כתב ערבות מס ....................הנדון: 

נו ערבים בזאת הנ 5/2018בקשר למכרז מס  )להלן: "המציע"(על פי בקשת ................................  .1

)להלן: "סכום ₪( במילים: חמשת אלפים ) בלבד₪  5,000כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך 

להלן, שתדרשו מאת   2, בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף צמודאשר יהיה  הערבות"(.

 .SOXע פרוייקט וביצו ילמתן שירותי ייעוץ, ליוו המציע בקשר עם השתתפותו במכרז

לעיל, יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי  1הסכום הבסיסי, האמור בסעיף  .2

 -15 שפורסם ב 2018אוקטובר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד 

 .המדד הבסיסי"()להלן: " 11.18 לחודש

 המדד החדש"(פי כתב ערבות זה )להלן: " אם המדד האחרון, שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, על .3

יהיה גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין 

 "(.סכום הערבותהמדד הבסיסי והמדד החדש (להלן: "

לאחר שתגיע אלינו דרישתכם  מידאנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל,  .4

בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, מבלי שתהיו  הראשונה

חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה 

 לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.  

או במספר דרישות,  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .5

שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום 

 הערבות.   

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.   .6

כל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר  21/02/2019תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום  .7

על מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם נתבקשה הארכתה 

 .ידכם לפני מועד פקיעתה

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .8

הערבות אלא לאחר קבלת  החזרת כתב ערבות זה לסניף הבנק על ידי המבקש, לא תביא לביטול .9

 אישור בכתב חתום על ידי סמנכ"ל הכספים של החברה או חשב החברה.

 בנק ...............................                                                             
 ...................סניף ...........                                                             



 


