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 מטה החברה למתנ"סיםמחוזות ל ייעוץ ארגונילמתן שירותי  5.2015 פרסמה מכרז מספרוהחברה  והואיל    

  ."המכרז"( :)להלן

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  להסכם זה א'כנספח מצ"ב העתק של המכרז                           

זכה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של  ונותן השירותים             והואיל

והתחייב לפעול וליתן את השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות מיום __________  החברה

 . המכרז, הצעתו על כל נספחיה והצהרותיו

להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד  ב'כנספח  למכרז על נספחיה מצ"ב העתק של הצעת היועץ                           

 (;להלן: "ההצעה"מהסכם זה )

הצעה  השירותים המפורטים במכרז, ב נותן השירותים יספק לחברהוהואיל והצדדים מעוניינים כי  והואיל

)להלן:  במכרז ובהצעה לרבות  זהבהסכם כמפורט  להכובאופן, במועדים ובתנאים  זה בהסכם

 ;"השירותים"(

כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין  ,והצדדים מסכימים             והואיל

הולמים התקשרות  , וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינםנותן השירותיםלבין  החברה

 במסגרת יחסי עובד מעביד;

 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים לאמור:

 יםהמבוא והנספח .1

 מסמכי המכרז והמבוא להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם. .א

 יגברו הוראות הסכם זה. מסמכי המכרזבמקרה של סתירה בין הסכם זה לבין  .ב

למונחי המפורטים בו את הפירוש  אלא אם נאמר במפורש אחרת בהסכם זה יהיו .ג

 והמשמעות המוקנים להם במכרז.

 כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ואין להיעזר בהן לצרכי פרשנותו של ההסכם. .ד

 



 נושא ההתקשרות .2

במסמך  ה' בנספחהחברה מזמינה בזה מאת נותן השירותים את השירותים המפורטים  .א

תאם לתנאי ההסכם ובכפוף למילוי וקיום המכרז, אשר מהווה חלק בלתי נפרד ממנו, בה

מנהל  של וק את השירותים לשביעות רצונהוראותיו, ונותן השירותים מתחייב לספ

 (."הממונה" :)להלןחברה המחלקה לפתוח ארגוני ב

נותן השירותים יפעיל את יוזמתו וניסיונו להציע לממונה שיפורים ותוספות לשירותים  .ב

 הניתנים על פי הסכם זה.

 

 .ת נותן השירותיםהצהר .3

נותן השירותים מצהיר בזאת כי הוא מכיר את מהות השירותים המוזמנים אצלו וכי  .א

הוא בעל ידע, ניסיון, והכשרה מקצועית מתאימה וכח אדם מיומן לביצוע התחייבויותיו 

ובהתאם לכל דין והנחיות החלים על מתן  המפורטות בהסכם ובנספח ברמה גבוהה

 .שירותיו

ם מתחייב לנהוג בנאמנות כלפי החברה ו/או הקשורים עמה ולא לעשות כל נותן השירותי .ב

 .מעה או פעולה העלולים להזיק לה ולשמה הטוב

שפורטו  מהיועצים, וכי החלפת מי בהצעה /ושפורט היועץ/ציםהשירותים יינתנו על ידי  .ג

כי  לנותן השירותים. ידוע ועדת המכרזים של החברהבהצעה ייעשה רק בהסכמת 

 שפורטו במכרז ובניסיון חליפי שאינו עומד בתנאי הסף יועץלא תאשר העסקת   החברה

וכי החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה שלא לאשר העסקה של  ביחס ליועץ שנבחר

 חליפי מוצע על פי שיקול דעתה.  יועץ

ולא יתקיים במהלך מתן שירותיו נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כי לא מתקיים  .ד

יגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת שלו ו/או של מי טעמו כל נ

המיועד לבצע את השירותים, נשוא הסכם זה, לבין התחייבויות וזכויותיו על פי הסכם 

 זה.

סוד מסחרי  נותן השירותים מצהיר, כי לא הפרת/יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או .ה

 .עפ"י מכרז זה והלך ביצוע התחייבויותים שלישי במו/או כל זכות של גור

צה בהפרת נותן השירותים מצהיר ומתחייב, כי אם תוגש תביעה נגד החברה בעילה הנעו .ו

' לעיל, הרי שמבלי לפגוע בזכויות אחרות של החברה על פי הנותן השירותים את סעיף 

ישה הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב נותן השירותים לשפות את החברה עם דר

 ראשונה, בגין כל הסכומים שתחוייב לשלם בגין התביעה האמורה.

תחייבויותיו המתחייב בזאת לפעול ועל פי הנחיות הממונה ולמלא את כל  נותן השירותים .ז

מתחייב בזאת להופיע לכל פגישה  נותן השירותיםעפ"י הסכם זה לשביעות רצונו המלאה. 

הממונה לרבות המצאת כל מסמך שיידרש ולספק דיווח מלא על שירותיו בהתאם לדרישת 

 בכל התחומים הקשורים לביצוע העבודה.

שהחברה רשאית להתקשר עם נותני שירותים אחרים או נוספים  לנותן השירותים,ידוע  .ח

 .בקשר לשירותים נשוא הסכם זה ולא תהיה לו כל טענה או דרישה ו/או דרישה בעניין

 



 תמורה ומועדי תשלום  ה .4

 ספחיו ומילוי כל נא השירותים המפורטים שלעיל במסמך המכרז ובעבור ביצוע מלו .א

תמורה המתקבלת את ההתחייבויותיו, תשלם החברה לנותן השירותים כנגד חשבוניות מס כדין 

, כמפורט נותן השירותים בכפוף לאישור החברה סיפקאותן בפועל  הייעוץשעות מספר ממכפלת 

 .("התמורה")להלן: וספת מע"מ אותו נקב בהצעתו בתהשעתי בתעריף  להלן, 

מובהר כי התמורה הנקובה לעיל מהווה את מלוא התמורה לנותן השירותים בעד כל שירותיו על  .ב

פי הסכם זה, ונותן השירותים לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין השירותים. כן לא יהיה זכאי 

 .ותן השירותים להחזר הוצאות כלשהןנ

לכל חודש את  28למי שימונה על ידיו, לצורך עניין זה עד או  לממונהיגיש נותן השירותים  .ג

 החשבון עבור החודש השוטף. 

יצורף דו"ח מפורט בדבר השירותים שסופקו והמהווים את הבסיס לתמורה ובכלל זה לחשבון  .ד

את מועדי השירותים שסיפק, מספר השעות בכל מועד, מהות המפגשים שהתקיימו והגורמים 

 איתם נפגש.

תמורה תשולם עבור שעת ייעוץ בפועל בלבד. לא ישולמו נסיעות, שעות הכנה המובהר כי  .ה

  וביטול זמן.

 יםלנותן השירותמיום שהוגש החשבון, ויודיע  ימי עבודה 8הממונה יבדוק את החשבון בתוך  .ו

 ממועד אישור החשבונית.  90בתנאי שוטף +מהו הסכום המאושר לתשלום. התמורה תשולם 

לחברה מראש אישורים בדבר ניהול ספרים כחוק ואישור בדבר שיעור  יעביר נותן השירותים .ז

ניכוי מס במקור ו/או כל אישור אחר הנדרש על ידי רשויות המס. בהיעדר אישורים כאמור לא 

 .לנותן השירותיםיבוצע כל תשלום ולא יחשב הדבר כפיגור בתשלום התמורה 

 

 תקופת ההתקשרות  . 5

 ממועד החתימה על הסכם זה.ה למשך שנתקופת ההתקשרות הינה  .א

חודשים כל  12תקופות נוספות בנות  ארבעהחברה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות ב .ב

 יום. 45אחת וזאת על ידי מתן הודעה מוקדמת בת 

 על תקופות ההתקשרות הנוספות, ככל שיהיו יחולו הוראות הסכם זה על נספחיו. .ג

שיקול דעתה המוחלט וללא צורך בנימוק ו/או  למרות האמור לעיל, החברה רשאית בכל עת לפי .ד

הסבר להפסיק את שירותי נותן השירותים לפי הסכם זה על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב בת 

 ימים חתומה על ידי הממונה ובה הוראה להפסיק השירות. 30

ניתנה הודעה כאמור ייחשב ההסכם כאילו נחתם מראש לתקופה המסתיימת בהודעה ולנותן  .ה

ים לא תהיה כל זכות לפיצוי ו/או תשלום מכל מין שהוא למעט התשלום המוסכם עבור השירות

השירותים שבוצעו בפועל במשך הזמן שעד תום התקופה שבהודעה ובכפוף למידת אישורם על 

 ידי הממונה.

 



 העדר יחסי עובד מעביד . 6

ובלתי תלוי וכי עצמאי  באופןנותן השירותים מצהיר בזאת כי בהתקשרו עם החברה הוא פועל  .א

אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין החברה לבין נותן השירותים ו/או מי מעובדיו. 

נותן השירותים לא יהיה זכאי לכל זכות ו/או תשלום ו/או הטבה סוציאלית ו/או פיצוי וכן לא 

 יהיה זכאי לכל תשלום אחר שאינו בגדר התמורה הנקובה בהסכם זה.

לליות האמור לעיל לרבות הצהרות נותן השירותים, הרי שאם מכל סיבה שהיא מבלי לגרוע מכ .ב

ית צמזמין, יעמוד התעריף החודשי על מח-יקבע כי בין הצדדים לא מתקיימים יחסי קבלן

 מהסכום שהציע נותן השירותים.

מבלי לפגוע באמור לעיל מתחייב נותן השירותים לשלם עבור עצמו ועבור מי מטעמו את  .ג

ס הכנסה וביטוח לאומי וכל מס או תשלום אחר המחויב עפ"י כל דין. אם החברה תשלומי מ

תידרש לשלם סכום כלשהו שמקורו בטענת יחסי עובד מעביד מתחייב נותן השירותים לשפותה 

 בגין כל סכום כאמור.

נותן השירותים יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לו או למי מעובדיו בעת מתן שירות לחברה,  .ד

 הוא מתחייב לשפות החברה אם תיתבע על ידי עובד כאמור. ולצורך כך

 

 אין להעביר את ההסכם  .7

 חר או לאחרים וכן לא יעביר ו/או נותן השירותים לא יסב את ההסכם או חלק הימנו לא

 בכתב ומראש.לכך לאחר כל זכות או  חובה לפי הסכם זה אלא בהסכמת הממונה  ימסור

 

  מכים לחברה וסודיותזכויות יוצרים, החזרת מס.  8

יחזיר לחברה את כל או בכל עת שיתבקש לעשות כן עם סיום שירותי נותן השירותים  .א

המסמכים אשר קיבל ממנה במהלך ביצוע הסכם זה, כאשר המסמכים ערוכים, מסודרים 

 וממויינים באופן המאפשר התמצאות של כל אדם אשר יבקש לעיין בהם.

נשוא  שהם שהעביר נותן השירותים בקשר עם השירותיםיובהר ויודגש בזאת כי מסמכים כל .ב

 .חוזה זה יהיו שייכים לחברה

ין עותקים ו/או כנותן השירותים לא יהיה רשאי, ללא הסכמת המזמינה מראש ובכתב, לה .ג

להרשות ביודעין לאחרים להכין עותקים ו/או לעשות על שימוש אחר בכל דו"ח או מסמך ו/או 

תוצר אחר של שירותי הייעוץ אלא במסגרת ולצורך מתן שירותי מידע ו/או נתונים ו/או כל 

 הייעוץ.

 בסעיף זה "מסמכים" משמעותם גם תוכנה ו/או חומרה. .ד

נותן השירותים מתחייב בזה, שלא מבלי לפגוע בהתחייבות נותן השירותים לשמור על סודיות  .ה

חברה ו/או כתוצר להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידיו, תוך כדי מתן השירותים עבור ה

עבודתו על פי הסכם זה, לכל גורם, לרבות לגורמים הקשורים לחברה ואף לא להפיצם ליועצים 

 אחרים של החברה, אלא באמצעות הממונה ו/או מי מטעמה או על פי הנחיותיה.

נותן השירותים ו/או מי מטעמו מתחייבים בזאת להשתמש במידע כאמור אך ורק לצורכי  .ו

 . ולמטרות הסכם זה



נותן השירותים ו/או מי מטעמו מבלי לפגוע בהתחיבות נותן השירותים להימנע מניגוד עניינים,  .ז

מתחייבים בזאת להודיע לממונה על כל ניגוד ענינים בינם ו/או מי מטעמם ובין ענין הקשור 

 זה.  הנגלה להם במהלך ביצועו של הסכםולחברה 

 הסכם י"עפ השירות למתן הקשור בכל ריםיוצ זכויות אין השירותים לנותן כי מובהר בזאת .ח

נותן  ידי על יוכן אשר חומר בכל ,היוצרים זכויות לרבות ת,הזכויו כל כי בזאת מוסכם .זה

 יםשייכ יהיו  ,זה הסכם לפי השירותים במסגרת מתן בעקיפין( או/ו השירותים )במישרין

 תוך ,לנכון ימצאשת כל  שימוש כאמור חומר בכל לעשות רשאית והיא תהיה.בלבד לחברה

 או עריכה השלמותת, תוספו והכנסת םשינויי ביצוע לרבות ה,ולאחרי השירות תקופת כדי

 הסכם על  השירות נותן חתימת .תמורה ללא או בתמורה העברתו לאחר, וא פרסומו ,מחדש

 נותן .שירותים נותן ידי על שיוכן שתעשה החברה בחומר שימוש לכל אישור מהווה זה

כל  )כולל זה הסכם במסגרתידו  על שיוכן החומר כל למתנ"סים את לידי החב' רימסו השירות

 שימוש בכל לעשות כל רשאי יהא לא השירות נותן השירות(.  לצורך מתן  הנדרש אחר תיעוד

לתנאי  ובהתאם ומראש בכתבהחברה לכך  הסכמת אם קיבל את אלא ,כאמור חומר

   .ההסכמה

 

 קיזוז .9

, כי כל סכום ו/או פיצוי שיגיע לחברה מנותן השירותים בהתאם להסכם מוסכם ומוצהר בזאת  

זה או מכל  מקור שהוא או שכל סכום שעל החברה יהיה לשאת בו מחמת שנתבעה על ידי צד ג' 

כלשהו בגין  מעשי ו/או מחדלי נותן השירותים ו/או מועסקיו, תהא החברה רשאית לקזז מכל 

 ותים עפ"י הסכם זה.תשלום ו/או שכר שיגיע לנותן השיר

 

 ביטול ההסכם על ידי החברה .10

החברה רשאית לבטל את ההסכם בכל אחד מהמקרים הבאים וזאת בנוסף לאמור בסעיף  .א

דלעיל ומבלי לגרוע מסמכויותיו של הממונה לפי ההסכם ו/או סעיף משנה ב. שלהלן,  )ד(5

 ואלה מקרים:

מההתחייבויות האמורות בהסכם נותן השירותים ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר  (1

זה, ולא תיקנו את הפרה, לאחר שקיבלו התראה על כך מאת הממונה, תוך הזמן 

 שננקב בהתראה.

ו/או במי מטעמו, כי השירותים המבוצעים על ידיהם כולם  המועמדהממונה היתרה ב (2

או מקצתם, אינם לשביעות רצונו והם לא נקטו מיד עם קבלת התראה זו צעדים 

 לשיפור מתן שירותיהם לשביעות רצונו של הממונה.נאותים 

 במקרה של פגיעה בריאותית שתמנע מנותן השירותים לתפקד כנדרש. (3

בוטל ההסכם כאמור בס"ק א שלעיל תשלם החברה לנותן השירותים, בעד אותו חלק  .ב

משירותי נותן השירותים שבוצעו על ידו במלואם עד לביטול ההסכם ואין צורך במתן 

 או בתשלום עבור תקופת הודעה מוקדמת לביטול. 2וקדמת הנקובה בסעיף ההודעה המ



 ,שהיא סיבה מכל יסתיים או יבוטל זה שהסכם מקרה בכל ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי .ג

 לצורך ולהשתמש אחר גוף או/ו לאדם השירות ביצוע את להעביר תהא החברה רשאית

 השירותים נותן ידי על שהוכנו בזה וכיוצא המלצות ,הצעות במסמכים לרבות  זה

 .השירותים לנותן שהוא כל פיצוי או תמורה ,תשלום זאת ללא כל ,זה הסכם במסגרת

 

 פיצויים בגין נזקים. 11

דלעיל, אם הפרו נותן  )ד(5מבלי לפגוע בזכויות החברה לבטל הסכם זה כאמור בסעיף   .א

כם זה יהיה חייב השירותים ו/או מי מטעמו אחת או יותר מהתחייבויותיהם הכלולות בהס

נותן השירותים לשלם לחברה פיצויים בעד נזקים או הפסדים שנגרמו לחברה כתוצאה 

מההפרה כאמור, ובנוסף ומבלי לפגוע באמור, תהא החברה זכאית לקבל נגד נותן 

 .אחר, לרבות צו מניעה, וצו בינייםהשירותים כל סעד משפטי 

סיק יועץ שלא על פי הוראות הסכם זה מובהר בזאת כי אם יתברר כי נותן השירותים הע .ב

 לכל שבוע בו יתברר כי₪  2000על נספחיו תהא זכאית החברה לפיצוי מוסכם בשיעור של 

 נותן השירותים נהג כאמור. 

 

 ביטול ההסכם בנסיבות מיוחדות .12

אם לא יוכל נותן השירותים לבצע או להמשיך בביצוע של השירותים מחמת צו פירוק ו/או 

"ר ו/או הליכים פליליים כלשהם יופסק ההסכם והחברה תשלם לנותן השירותים, את שהליכי פ

בהתאם להוראות השכר תמורת השירותים החלקיים שביצע בשיעור שייקבע על ידי הממונה 

 לעיל. 4סעיף 

 

 וביטוח אחריות .13

מי  א/ו לנותן השירות שייגרם נזק לכל כלשהי חבות או/ו באחריות תישא לא רההחב   .א

עקב מתן  או/ו כדי תוך  שלישי צד לכל או/ו מטעמה למי או/לחב' למתנ"סים ו ,מטעמו

השירותים ע"י נותן השירותים. נותן השירותים ישא באחריות לכל פגיעה או נזק אשר יגרמו 

לו לעובדיו לחברה למתנ"סים ולא לצדדים שלישיים תוך כדי ו/או  כתוצאה ממתן השירותים 

 על ידו.    

 פי האמור כל אחריותו לכיסוי הנדרשים הביטוחים כל את חשבונו על יעשה תהשירו נותן   .ב

 אין ואולם ,שלישי צד ביטוח, מעבידים חבות ביטוח, מקצועית אחריות ביטוח לרבות ,לעיל

 מאחריותו  לגרוע כדיאין  ,בחלקם או בשלמותם ,ידו על הביטוחים או באי עשיית/ו בעשיית

בהסכם.   לאמור החברה מעבר על כלשהי חבות ליצור או/ו להוסיף או/זה ו הסכם פי על

נותן השירותים ימציא עם חתימת ההסכם אשור ביטוח עפ"י נוסח מצ"ב וידאג לחדשו בכל 

 עת טרם פקיעת תוקפו.

אחריותו של נותן  מ ביצוע או אי ביצוע של הביטוחים במלואם או בחלקם אין בהם כדי לגרוע    .ג

 ו על פי כל דין.השירותים על פי הסכם זה ו/א

 



 ויתור על זכויות מצד נותן השירותים  .14

השתמשה החברה בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה  .א

בהסכם זה וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, 

 ל ביטול ההסכם. לא תהא לנותן השירותים עילת תביעה כלשהי נגד החברה בגל

הופסק ביצועו כאמור לא יהיה נותן השירותים זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד  .ב

נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם על ידיו עד לתאריך הביטול, ההפסקה או 

הסיבה האחרת, פרט לשכר בעד אותם השירותים שבוצעו על ידיו עד לתאריך הביטול או 

כל לפי המקרה, וזאת בשיעור שייקבע על ידי הממונה ובהתאם להוראות ההפסקה, ה

 להסכם. 4סעיף 

מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה לפי הסכם זה תהיה רשאית החברה, בכל אחד  .ג

מהמקרים של ביטול ההסכם כאמור לעיל, למסור את ביצוע המשך השירותים לאחר 

ן השירותים ועצם חתימתו של נותן ולהשתמש ללא הגבלה בשירותים שנעשו על ידי נות

 השירותים על הסכם זה מאשר את הסכמתו לכך.

לנותן השירותים לא תהא כל זכות עיכבון על המסמכים, חוות דעת ו/או כל חפץ אחר  .ד

 ימים מיום שנדרש לעשות כן. 7השייך לחברה והוא ישיב כל מסמך או חפץ כזה תוך 

 

 שונות  .15

הצדדים לו, נתונים כלשהם שנמסרו ו/או נעשו בכתב או א.  הסכם זה ממצה את הסכמת 

 פה על ידי צד להסכם זה כלפי רעהו עובר לחתימת הסכם זה ואינם מצוינים  בעל  

 בהסכם, הינם בטלים ומשוללי נפקות כל מין וסוג.     

 במחוז תל אביבב.  הסמכות המקומית על פי הסכם זה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים 

 לבד.ב

 

 כתובות  .16

 א.  כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם.

 ב. כל מסמך או מכתב שישלח בידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום ייחשב כאילו נתקבל

ימי עבודה מעת מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום ובמסירה ידנית, מעת    3כעבור 

 מסירתו.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

                                                                                          

 _______________                                                      ___________________ 

 נותן השירותים                                    החברה  



 

 

 

 בדבר מורשי חתימה –אישור 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה  . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . אני הח"מ 

 לכל דבר ועניין. לחייב את נותן השירותים בחתימתם מוסמכיםחתמו על ההסכם  וכי הם  . . . . . 

 

___________________                                        ______________   

 תאריך                                                                      חתימה וחותמת עו"ד/ רו"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 'נספח יב

 ערבות בנקאית אוטונומית נלווית להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרזכתב נוסח 

 לכבוד
 החברה למתנ"סים,

 מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(
 , לוד4רח' המלאכה 

 

"( אנו המציעעל פי בקשת ____________________ת.ז. /ח.פ. ___________________  )להלן: " .1

להלן: ₪(  ש"ח חמשת אלפים )במילים:₪   5,000זה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ערבים ב

הלן, שתדרשו מאת ל  2, אשר יהיה צמוד, בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף הסכום הבסיסי"("

יעוץ למחוזות מטה ילקבלת הצעות למתן שירותי  05/2015המציע בקשר עם השתתפותו במכרז מספר מס' 

 .החברה למתנ"סים

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

)דהיינו,  2015דצמבר לחודש  -15ם ב המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורס

 .המדד הבסיסי"(__נק'( )להלן: "

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

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

 "(.סכום הערבותהלן: "והמדד החדש (ל

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

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

שהי שיכולה לעמוד למציע לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.  

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

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

 ה ולא ניתנת לביטול.  ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלוי .6

כל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.  29.08.16תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום  .7

יום נוספים על  90לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם נתבקשה הארכתה למשך עד 

 .ועד פקיעתהלפני מידכם 

 ו להעברה בכל צורה שהיא.ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה א .8

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

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

 ,בכבוד רב         

 בנק _____________        

 



 


