מכרז מס'  - 17/2021לבחירת צוות מוביל לכתיבת תוכנית הערכות לשינוי האקלים ומעבר לאנרגיה מקיימת

שלום רב,
במכרז נכתב שתוקף ערבות ההשתתפות במכרז הינו ה . 15.3.2022
יחד עם זאת ,בנוסח הערבות (נספח ט ) 1לא נרשם התאריך ולא ניתנה בו אפשרות למילוי הידני של
התאריך ,לפיכך עידכנו את הנספח כך שהתאריך יופיע.
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נספח ט'  - 1נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
תאריך

לכבוד
______________
איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי
א.ג.נ ,

הנדון :כתב ערבות מס'____________
 . 1על פי בקשת__________________________ ח.פ _____________ להלן :
("המציע ") אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 40,000ארבעים
אלף  )₪בתוספת הפרשי הצמדה ,כהגדרתו של מונח זה להלן ,שתדרשו מהמציע בקשר
עם מכרז מס'  17/2021להתקשרות עם יועצים כלכליים ועסקיים עבור אשכול נגב
מערבי.
במכתבנו זה" :מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני
התשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש") ,כי המדד החדש עלה לעומת
המדד של חודש ( 9/2021להלן " -המדד היסודי") ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה
להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל ,מחולק במדד היסודי.
 . 2אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  7יום מקבלת
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו  ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את
דרישתכם ב תהליך כלשהו ,או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת
המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 . 3אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר
דרישו ת ,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד .בתנאי שסך דרישותיכם
לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 . 4ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום  ,15.3.2022לאחר יום  15.3.2022ערבותנו זו בטלה
ומבוטלת.
 . 5ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 . 6דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן.
__________

___________________

מס' סניף

שם הבנק

_____________________
כתובת הבנק

_________________
מס' טלפון
_______________

_________________
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שם מלא

________________
חתימה וחותמת
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