מכרז פומבי מס' 102/2020
לביצוע עבודות תשתית ,בניה ,סלילה ופיתוח להוספת נת"צ בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז') ,ירושלים

נספח  - 4נוסח ערבות המכרז בהתאם לתנאי סף 7.9
תאריך_____________ :
לכבוד
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
רח' הלני המלכה 9
ירושלים
הנדון :ערבות בנקאית מס' ______________

1

אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  3,250,000ש"ח (במילים :שלושה מיליון
מ-
שתדרשו
הערבות"),
"סכום
(להלן:
ש"ח)
אלף
וחמישים
ומאתיים
_______________________________ (להלן" :המציע") בקשר עם הצעת המציע במכרז פומבי מס'
 102/2020לביצוע עבודות תשתית ,בניה ,סלילה ופיתוח להוספת נת"צ בשדרות מנחם בגין (מקטעים ב' ו-ז'),
ירושלים.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד הסלילה והגישור כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה .לעניין ערבות זו ,יהא המדד בגין חודש פברואר שנת  2022שהתפרסם ב 15-בחודש מרץ 2022
(או בסמוך למועד זה)" ,המדד היסודי".
"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,הוא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי,
יהיו הפרשי ההצמדה  -הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות,
מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם
עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר משלושה ימים מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו
המצוינת לעיל ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי
הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום
תחילה מאת המציע.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( 1.11.2022כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.
כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו המצוינת לעיל ,לא יאוחר
מהתאריך הנ"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.
דרישה בכתב כאמור בערבות זו ,אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה ,טלפקס ,או מברק,
ודרישה זו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

תאריך

1

בנק /חברת הביטוח

לתשומת לב

הערבות הבנקאית תינתן ע"י מגיש ההצעה בלבד .לא תתקבל ערבות בנקאית של מי שלא הגיש הצעה.

קראתי והבנתי __________________
חתימה וחותמת המציע

