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מוסדות ייצור ואספקת ארוחות ומזון לל .7101.0 'מכרז פומבי מסב שינויעדכון ו :הנדון

 יפו -בתל אביב חינוך 

 

 :(.1עמוד " )נוסח ערבות בנקאית" 1בנספח  .1
יבוא ...  /54101במכרז .... במקום , נפלה טעות סופר במספר המכרז - 1בסעיף 

....741017....  
י "השעה תמולא ע –שעה ובנוגע ל, ימחק הקו למילוי" הרשומה"לאחר המילה  – 7בסעיף 

 . בהתאם לשעות הפעילות בבנק, בעת הוצאת הערבות, הבנק
 

 :ב"רצ
  .נוסח ערבות בנקאית מתוקן

 
 . נוסח המתוקןהערבות בהתאם להמקורי ויש להגיש וד מהעאת  ףב מחלי"הרצעמוד זה 

 
 .מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום .1

 .  בכל מקרה של סתירה בין מסמך זה ובין מסמכי המכרז תגברנה הוראות מסמך זה .3
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 כתב ערבות: הנדון

"( המציע: "להלן)___________ מספר זיהוי ______________ על פי בקשת  .1
 10,000לסילוק כל סכום עד לסך של , הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר

המגיע , "(סכום הערבות: "להלן( )מ"כולל מע( )עשרים אלף שקלים חדשים)ח "ש
יובל של  741017ת המציע בקשר עם השתתפותו במכרז או עשוי להגיע לכם מא

יפו  -לייצור ואספקת ארוחות ומזון למוסדות חינוך בתל אביב  מ"חינוך בע
 .ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי הסכם ההתקשרות

אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים , מוחלטת ובלתי תלויהערבותנו היא  .1
 .לבטלה בדרך כלשהי

, ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם( חמישה) 5תוך , אנו מתחייבים לשלם לכם .3
וזאת , להלן 5את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה למדד המפורט בסעיף 

דרישה מוקדמת למשתתף או לפנות ב4ו מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם
או לנקוט בהליכים משפטיים נגד 4הערבות על ידינו ו כתנאי מוקדם לתשלום סכום

לא יעלה על סכום הערבות , י ערבותנו זו"המציע ובלבד שהסכום הכולל שנשלם עפ
 . להלן 5בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 

ל בפעם אחת או "הנ אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום ./
בתנאי שסך , ל בלבד"שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ, במספר דרישות

 .ל"דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ

 :בערבות זו .5

על ידי הלשכה , המתפרסם בכל חודש, מדד המחירים לצרכן "מדד המחירים לצרכן"
או , או כל גוף אחר שיבוא במקומה4המרכזית לסטטיסטיקה ו

 . ל מדד אחר שיתפרסם במקומוכ

בגין חודש  15.2.1017מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום  "מדד הבסיס"
 . 1017מאי 

מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד  " המדד הקובע"
 . תשלום סכום הערבות

, אם יתברר. שיעור עליית המדד הקובע לעומת מדד הבסיס "הפרשי הצמדה למדד"
כי המדד הקובע עלה לעומת , לפני מועד תשלום סכום הערבות

ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל בהתאם , מדד הבסיס
כי , אם יתברר לפני מועד תשלום סכום הערבות. לעליית המדד

 . המדד הקובע ירד לעומת מדד הבסיס ישולם סכום הערבות

 . 1.10.1017ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך  .2

צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי , כל דרישה מצדכם לתשלום מכוח ערבות זו .7
 . _______בשעה  1.10.1017כתובת הרשומה וצריכה להגיע לסניף זה עד יום ה

 . התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה .8

 , בכבוד רב           

 _____________: סניף_____________ : בנק           


