מכרז מס' 04/17
הזמנה להציע הצעות לקבלת שירותי תדלוק
רשות העתיקות )להלן" :הרשות"( ,מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי תדלוק) ,להלן:
"השירותים"( עבור כלי הרכב שבבעלות ובשימוש רשות העתיקות )להלן "רשות העתיקות"(,
כמפורט להלן:

טא
טיו
 .1הרשות מחזיקה בבעלותה כ 200 -כלי רכב )להלן" :כלי הרכב"( ,ובנוסף משתמשת בכ  70-כלי
רכב שכורים )להלן" :כלי הרכב השכורים"( .מספר כלי הרכב וכלי הרכב השכורים משתנה
מעת לעת ,בהתאם לצרכי הרשות.
 .2ההתקשרות הינה לתקופה שבין  01/03/2017-28/2/2018הרשות שומרת לעצמה את הזכות
להארכת תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של  12חודשים כל אחת )להלן" :התקופות
הנוספות או "האופציה"( .משך הזמן של התקופות הנוספות לא יעלה על  24חודש והמשך
הכולל של ההתקשרות לא יעלה על  3שנים.

 .3שירותי התדלוק לכל כלי הרכב נדרשים בכל רחבי הארץ ,בהתאם לצרכי הרשות ,כולל מתן
שירותי תדלוק לטרקטור וספינה קדמונית כאשר הטרקטור ממוקם בקיסריה יש לנפק עבורו
מיכל דלק כולל משאבה ומונה לאתר ואספקת דלק ע"פ הצורך .ניפוק המיכל יהיה ללא כל
תמורה נוספת ובאחריות הקבלן .כמו כן הספינה עוגנת בקישון חיפה ויש להיערך לתדלוק
בשטח ע"י מכלית.

 .4תנאי חובה להשתתפות במכרז:

א .המציע הינו אחת מחברות המספקות שירותי תדלוק העומדות בתנאי מכרז זה ,או ספק
הנמצא בהסכם התקשרות עם אחת מהחברות המספקות שירותי תדלוק כאמור ,ו/או בידיו
התחייבות בכתב מטעם אחת מחברות הדלק אלה העומדות בתנאי מכרז זה .להצעת המציע
יצורפו המסמכים להלן:
 .1אישור על היות המציע "עוסק מורשה" לצורך מס ערך מוסף.
 .2אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו –
.1976
 .3פירוט גורמים ציבוריים או פרטיים עבורם סיפק המציע שירותים מסוג ההצעה.
)נספח ד'(
 .4מסמכים המעידים על כך שלמציע יש את כל ההיתרים ,הרישיונות והביטוחים
הנדרשים על פי כל דין לספק ולבצע את השירותים.
 .5על המציע לאפשר ולספק תדלוק באופן שוטף בלפחות  180תחנות דלק בפריסה
ארצית )להלן" :תחנות דלק"( .המציע יצרף להצעתו רשימה של תחנות הדלק
שברשותו או באחריותו או בהסכם התקשרות עם ספק מרכזי המספק שירותי תדלוק
כנדרש במכרז זה .לעניין סעיף זה רשאי אדם להציע מתן שירותי תדלוק באמצעות
חברות דלק הקיימות בארץ והעומדות בתנאי מכרז זה ,ובלבד שהמציא התחייבות
מטעם אותו ספק לספק את שירותי התדלוק ולעמוד בתנאי מכרז זה.
 .6המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית על סך  100,000ש"ח לקיום ההצעה .הערבות
תהא אוטונומית ,בת תוקף עד ליום  28/2/2018בת פירעון תוך שבעה ימים מעת
דרישה ,וללא כל תנאי בהתאם לנוסח הערבות המצורף למסמכי המכרז והמסומן
נספח ג' .כל שינויי או תוספת בנוסח הערבות הבנקאית יגרום לפסילת ההצעה.
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 .7מציע שהצעתו תתקבל יידרש להאריך את תוקף הערבות הנ"ל עד ל 30 -יום מתום
תקופת ההתקשרות ,וזאת לצורך הבטחת ביצוע התחייבויותיו בהתאם לתנאי
ההסכם המצורף למסמכי המכרז .
ב .שרותי התדלוק יבוצעו ע"י התקנת מכשיר תדלוק ממוחשב )ברכבי הרשות )בעלות וליסינג(
שיאפשר לתדלק את כלי הרכב וכלי הרכב השכורים בכל עת בכל תחנות הדלק ,במידה ולא
ניתן לתדלק את כלי הרכב השכורים באמצעות מכשיר תדלוק ממחושב על המציע לתת
אפשרות תדלוק אחרת לכלי הרכב השכורים לשביעות רצון הרשות על ידי ניפוק כרטיסי
תדלוק מגנטיים )מאסטר( ,תלושי דלק ותלושים שכוחם יפה לרכישת דלק ללא צורך
בהחתמה על טפסים נלווים מעבר למכרז .ככל שהמציע הינו סוכן או מחזיק בהסכם
התקשרות מטעם אחת מחברות הדלק העומדות בתנאי מכרז זה ,חובה עליו כחלק מתנאי
המכרז להמציא את התחייבות חברת הדלק לאספקת מכשירי תדלוק ,כרטיסי תדלוק
מגנטיים ותלושי דלק ,כמבוקש בסעיף זה.

טא
טיו

ג .בעקבות אפשרות לעליות מחירי הדלק לסוגיהם באופן משתנה ,רשות העתיקות שומרת
לעצמה את הזכות לדרוש עדכון ההנחות בהתאם לשינויים ,כלומר עדכון ההנחה באופן יחסי
לעליית המחיר .למען הסר ספק ,מטרת הדרישה לעדכון ,הינה לשמור את מחיר היסוד שהוגש
במכרז בעת הזכייה .ככל שיוכנס מחירו המרבי לצרכן של הסולר לפיקוח ממשלתי במהלך
תקופת ההסכם ,ינהלו הרשות והספק הזוכה מו"מ להתאמת המחיר .במידה והצדדים לא
יגיעו להסכמה לגבי המחיר ,יהא כל צד רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה לצד השני
 30יום מראש.
ד .אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה יהיו בחלוקה עפ"י סוגי הדלק כדלקמן:
 - 56%בנזין 95
 - 44%סולר

החישוב לבנזין  95יהיה לפי הנוסחה כדלקמן :שיעור ההנחה חלקי  100כפול .56
החישוב לסולר יהיה כדלקמן :שיעור ההנחה חלקי  100כפול .44

ה .על המציע או החברה עמה המציע התקשר בהסכם התקשרות לאספקת דלק להפעיל מוקד
מאויש  24שעות ביממה ,בכל ימות השנה לצורך מתן שירות ומענה לבעיות ודרישות הרשות.
במקרה הצורך ,במקביל ,לאפשר דרך אתר אינטרנט לקבל מידע ולבטל כרטיס דלק במקרה
שאבד.

ו .המציע יפעיל שירות להתקנה ,פירוק ותיקון למחשבי התדלוק באזור הצפון ,באזור המרכז,
באזור ירושלים ובאזור הדרום לשביעות רצון הרשות.

ז .המציע יעביר לרשות באופן שוטף את הקבצים וממשק לפי המפורט בסעיף  14להסכם
הכוללים את פעילות התדלוקים לכל רכבי הרשות.
ח .תנאי התשלום יהיו לפי שוטף .30 +

 .5את מסמכי המכרז ,הכוללים גם עותק של ההסכם ) המסומן נספח א'( ,ניתן לקבל באמצעות
הדוא"ל מאת הגב' חנה ארז ,במייל  hannah@israntique.org.ilללא תמורה.

 .6על המציע להגיש את הצעתו בצירוף כל מסמכי המכרז החתומים על ידו ,על גבי טופס "הצעת
מחיר למכרז הדלק" )המסומן נספח ב'(.

 .7ההצעות יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי אגף מינהל וביטחון ,מוזיאון
רוקפלר ,ירושלים ,עד לתאריך  12/2/2017בשעה  12בצהריים.

 .8מציע שהצעתו תתקבל יחתום על הסכם לא יאוחר מתום  15יום ממועד קבלת הודעת הרשות
על קיבול הצעתו.
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 .9לשאלות או הבהרות בכל הנוגע למכרז זה ניתן לפנות גב' חנה ארז במייל
 hannah@israntique.org.ilעד לתאריך  5/2/2017בשעה .12:00
 .10אין הרשות מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
 .11הרשות שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ במקרים המותרים על פי דין.

טא
טיו
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-1-

נספח א'

הסכם

שנערך ונחתם בירושלים ביום __________ לחודש __________ 2017

בין

טא
טיו

רשות העתיקות ת"ד  586מוזיאון רוקפלר ירושלים
)להלן" :הרשות"(

מצד אחד

לבין

_________________________
_________________________

_________________________
)להלן" :הקבלן"(

מצד שני

הואיל :והרשות פרסמה מכרז לקבלת הצעות לביצוע שירותי תדלוק )להלן" :המכרז"(

והואיל :ועל פי תוצאות המכרז מעוניינת הרשות למסור את אספקת שירותי התדלוק לקבלן
)להלן" :שירותי תדלוק"(.

והואיל :וברצון הרשות למסור לקבלן אספקת שירותי תדלוק ע"פ התנאים שבהסכם זה )להלן:
"ההסכם"(.

והואיל :והקבלן הצהיר כי הוא עוסק באספקת שירותי תדלוק ומורשה כדין לבצע את שירותי
התדלוק.

והואיל :והרשות מוכנה למסור לקבלן את ביצוע שירותי התדלוק בכפוף לכך שהקבלן יקיים את
התחייבויותיו על פי ההסכם במלואן ,והקבלן מסכים לקבל על עצמו ביצוע שירותי
התדלוק לפי תנאים אלה.
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-2אי לכך מותנה ומוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1המבוא להסכם זה הנו חלק בלתי נפרד ממנו.
 .2הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .3תקופת ההתקשרות על פי ההסכם הינה מיום ה01/03/2017-28/2/2018 -
ההסכם"(.

)להלן" :תקופת

" .4שירותי תדלוק" בהסכם זה ,ככל שלא פורש אחרת ,כוללים מילוי דלק לסוגיו בהתאם לצורכי כלי
הרכב השונים ,מתן שרותי תדלוק לטרקטור שמקומו באתר קיסריה באמצעות ניפוק מיכל דלק
משאבה ומונה לאתר ואספקת דלק ע"פ הצורך ,ותדלוק ספינת הרשות ,העוגנת בקישון בחיפה,
באמצעות מכלית.

טא
טיו
התחייבות הקבלן

 .5הקבלן מתחייב לבצע את שירותי התדלוק בהתאם לתנאי הסכם זה במלואם במהלך כל תקופת
ההסכם.

 .6שירותי התדלוק ינתנו במהלך כל תקופת ההסכם ,לכל כלי הרכב שנמצאים בבעלות הרשות או
שיהיו בבעלותה בכל עת ,ולכלי הרכב השכורים שבשימושה באותה עת ,בכל תחנות הדלק של הקבלן
ברחבי הארץ )כפי שרשומות בנספח א' להסכם(.

 .7הקבלן מתחייב לתת שירותים כאמור לעיל בסעיף  5להסכם ,גם לכלי רכב נוספים שירכשו ,אם
בכלל ,על ידי הרשות במהלך תקופת ההתקשרות ,או שישכרו על ידה.

 .8הקבלן מתחייב לכך שכל תחנות הדלק מורשות על פי דין לספק שירותי תדלוק ,וכן שברשותו
קיימים כל ההיתרים והרשיונות הנדרשים ע"פ כל דין לצורך מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם.

 .9הקבלן מתחייב לכך ,שעובדיו יהיו בכל עת מורשים כדין לביצוע שירותי תדלוק וימלאו בכל עת אחר
כל תנאי רשיונותיהם.
 .10שירותי התדלוק יבוצעו על ידי התקנת מכשיר תדלוק ממוחשב ,שיאפשר לתדלק את כלי הרכב וכלי
הרכב השכורים בכל עת ,בכל תחנות הדלק.

 .11הקבלן מתחייב לדאוג לכך שלא תהא אפשרות לתדלוק כל אחד מכלי הרכב שבבעלות הרשות ,יותר
מפעמיים בתוך  24שעות.
 .12לצורך תדלוק כלי הרכב השכורים שבשימוש הרשות מעת לעת ,הקבלן מתחייב לנפק לרשות כרטיסי
תדלוק מגנטיים ותלושים שכוחם יפה לרכישת דלק.

 .13הקבלן מתחייב לקיים במהלך תקופת ההתקשרות מוקד מאויש  24שעות ביממה ,כל ימות השנה,
לצורך ביטולי מחשבי התדלוק בעת הצורך .הקבלן יקבל הודעה על גניבת מכשיר תדלוק בכל שעות
היממה.
 .14הקבלן מתחייב להעביר לרשות באופן רציף קבצים שיפרטו את רשימת החיובים בנושא דלק ויסכמו
את ההנחות בדוח הדלק.

קובץ א – פרוט תדלוקים בפורמט של מערכות ציי רכב כמקובל בענף כמו נצר .2002
קובץ ב –פרוט למערכת מעלה  ERPשנמצאת ברשות לפי פורמט שיקבע ע"י הרשות.
קובץ ג – פרוט בטבלת אקסל על כול התדלוקים שבוצעו ,לפחות פעם בחודש וכן מעת לעת לפי דרישה
של הרשות.
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-3 .15במקרה של גניבת מכשיר תדלוק ,תודיע הרשות לקבלן ברגע שייוודע לה על הגניבה ,באמצעות דיווח
של הרשות או של נהג הרכב ,או דיווח ממשטרת ישראל או באמצעי אחר ,ומרגע מתן ההודעה לא
תחויב הרשות בגין שירותי תדלוק.

התמורה החוזית
 .16בכפוף למילוי כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ,תשלם הרשות לקבלן את הסכומים כלהלן,
בתוספת מע"מ )סעיף זה ימולא בהתאם לתוצאות המכרז ,ובהתאם להחלטת ועדת מכרזים של
הרשות על ההצעה הזוכה(.
הפר הקבלן תנאי מתנאי הסכם זה וניתן עדיין לקיימו ,תהא הרשות זכאית לעכב ביצוע כל תשלום
עד אשר ימולא התנאי .עיכוב כאמור לא יזכה את הקבלן בהפרשי הצמדה וריבית  .אין בהוראת
סעיף זה כדי לגרוע מזכות הרשות לתבוע כל תרופה אחרת בשל הפרת החוזה.
מוסכם בזאת על הצדדים כי התמורה כהגדרתה לעיל ,מהווה תמורה מלאה ושלמה ,והרשות

לא תשלם דבר מעבר לתמורה ,לרבות לא בשל תיקון תקלות ו/או תדלוק לילה ושבת.

טא
טיו

יחסי העבודה

 .17על מנת למנוע ספק ,מוצהר ומוסכם ע"י הצדדים:

א .היחסים הנוצרים ביניהם על פי הסכם זה הנם יחסי מזמין-קבלן.

ב .בין הרשות לקבלן ו/או מי מעובדיו או מועסקיו או נותני השירותים מטעמו לא נוצרים יחסי
מעביד-עובד בשום דרך וצורה.
ג.

העסיק הקבלן עובדים לצורך ביצוע הסכם זה ,יהיו אלה עובדים שלו בלבד ולא יקשרו יחסי
עבודה כלשהם בינם לבין הרשות .לקבלן ולמועסקים על ידו לא תהיינה זכויות של עובדים
ברשות ,והם לא יהיו זכאים לכל פיצוי או הטבות אחרות ,או תשלומים אחרים ,לרבות תשלומים
סוציאליים מכל סוג שהוא מן הרשות .הקבלן מתחייב למלא לגבי העובדים הנ"ל אחרי
הוראותיהם של כל הדינים ,ההסכמים הקיבוציים ו/או הסכמי עבודה אחרים החלים על יחסי
מעביד-עובד ו/או המטילים על מעביד חובות כלשהן בקשר להעסקת עובדים ,ולבטח את עצמו
בביטוח חבות מעבידים כלפיהם.

ד .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום מן הרשות בגין הוצאה או נזק שייגרם במהלך מתן שירותי
התדלוק או בעקבותם .הקבלן ישפה את הרשות על כל סכום שזו תידרש לשלם בשל תביעת עובד
בניגוד להסכם זה.

ה .תבע עובד אחר כלשהו של הקבלן את הרשות בטענת קיום יחסי עבודה ביניהם ,כי אז תחולנה על
תביעה זו הוראותיהם של הסעיפים  18,19להסכם זה בשינויים המחויבים על פי העניין.

אחריות וביטוח:

 .18מוסכם בין הצדדים כי הקבלן ישא באחריות המלאה והבלתי מסויגת על פי כל דין בגין כל נזק ו/או
פגיעה ו/או אובדן גוף ו/או רכוש שייגרם מכל סיבה וגורם שהוא לרשות ו/או לקבלן ו/או למי
מעובדיהם ו/או לפועלים משמם ו/או מטעמם ו/או עבורם ולכל צד שלישי אחר אם הנזק ו/או
האובדן ייגרמו ,יקרו או יארעו תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע שירותי התדלוק.
בכל מקרה בו תוגש דרישה ו/או תביעה נגד הרשות בגין הנזק המתואר לעיל ,ישא הקבלן בכל
ההוצאות אשר תיגרמנה לרשות בעטיה של התביעה וכן בתוצאותיה ,וזאת לפי דרישתה הראשונה
של הרשות.

 .19הוגשה תביעה משפטית נגד הרשות בגין כל עניין אשר האחריות עליו נופלת על הקבלן על פי הדין
ו/או על פי הוראות הסכם זה ,כי אז בידי הרשות הברירה לדרוש מהקבלן להסדיר על חשבונו את
הגנתה של הרשות מפני אותה תביעה ,או להתגונן בעצמה ולחייב את הקבלן בהוצאות הגנתה,
ובמלוא הסכומים שיהיה עליה לשלם כתוצאה מהמשפט.
 .20הקבלן יבטח את אחריותו על פי הסעיפים  18,19להסכם זה בחברת ביטוח רשומה ובעלת מוניטין
בישראל ומתחייב הוא לקיים ביטוח זה בכל תקופת ההתקשרות.
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-4תנאים נוספים
 .21הרשות תהא ראשית ,בכל עת במהלך תקופת ההסכם ,לצמצמם את היקף שירותי התדלוק ,ולקבלן
לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי הרשות.
 .22הרשות תהא רשאית ,בכל מקרה של הפרת התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ,ובנוסף לכל סעד
אחר המוקנה לה על פי כל דין ,לממש את הערבות הבנקאית .טרם מימוש הערבות תמסור הרשות
הודעה לספק על החלטתה  7ימים מראש.
 .23על אף האמור בסעיף  3להסכם זה ,תהיה הרשות רשאית לוותר לאלתר ,במהלך כל תקופת
ההתקשרות ,על ביצוע שירותי התדלוק או על חלק מהם ,במקרה שהקבלן יפר את התחייבויותיו על
פי הסכם זה או חלק מהן .על הקבלן לפצות את הרשות בגין כל נזק שייגרם לרשות בעקבות ביטול
ההסכם כאמור.

טא
טיו

 .24כל שינוי להסכם זה ו/או ויתור על זכות כלשהי של הרשות על פיו או על פי הדין ייעשה בכתב בלבד.
היה בשינוי ו/או בויתור להוסיף על התחייבויותיה של הרשות על פיו ,כי אז יהיה לשינוי ו/או לויתור
תוקף רק באישור מפורט בכתב של ועדת המכרזים של הרשות אשר אישרה את המכרז.

 .25הרשות רשאית להפסיק הסכם זה תוך הודעה של  30יום בכתב מכל סיבה שהיא ,ולקבלן לא תהא
טענה או דרישה כלפי הרשות בעניין זה.

 .26ניתנת בזאת אופציה לרשות )לעיל ולהלן" :האופציה"( ,להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות
בנות  12חודשים )להלן" :תקופת האופציה"( כל אחת ,ובלבד שתודיע לקבלן בכתב 30 ,יום לפני תום
תקופת ההסכם ,על רצונה לממש את האופציה .במקרה כזה יחולו על האופציה תנאי הסכם זה,
בשינויים המחויבים .תעריפים שנקבעו בהסכם זה ,לא ישתנו מכל סיבה שהיא בתקופת האופציה,
אלא אם הוסכם אחרת בכתב.
 .27התחייבויות של הקבלן שבהסכם אינן באות לגרוע מחובותיו והתחייבויותיו של הקבלן לפי הוראות
כל דין ,ואי שירותי התדלוק כנדרש על פי הדין תחשב הפרת ההסכם.

 .28במקרה של סכסוך בין הצדדים יהיה מקום השיפוט הבלעדי בירושלים.
 .29כל התנאים והאישורים לחתימת הסכם זה ע"י הרשות קוימו כדין.

 .31כל הודעה שתישלח בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה בתוך  48שעות משעה שנמסרה לתשלום
בסניף דואר ,ואם שוגרה בפקס או נמסרה על ידי שליח ,בעת קבלתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

____________________
הרשות

____________________
הקבלן

אישור
אני הח"מ _________________עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ביום ___________ התייצב
בפניי מר _________________ נושא ת.ז .מספר ____________ ,שהינו מוסמך על פי דין
לחתום על ההסכם הנ"ל וכי חתימתו לעיל מחייבת את החברה/התאגיד לכל דבר ועניין .לאחר
שהזהרתיו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כך ,אישר את
נכונות חתימתו על ההסכם.

_________________________
חתימה וחותמת
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-5נספח ב'

הצעת מחיר למכרז הדלק
סולר
ללא מע"מ
מחיר ליטר סולר לצרכן
הנחה בש"ח לליטר סולר
מחיר סופי לליטר סולר לאחר הנחה

תנאי תשלום
שוטף 30+
שוטף 30+
שוטף 30+

בנזין
ללא מע"מ

טא
טיו

מחיר לליטר בנזין  95לצרכן
הנחה בש"ח לליטר בנזין 95
מחיר סופי לאחר הנחה לליטר בנזין 95

תנאי תשלום
שוטף 30+

שוטף 30+

מחיר לליטר בנזין  98לצרכן
הנחה בש"ח לליטר בנזין 98
מחיר סופי לאחר הנחה לליטר בנזין 98

הינכם מתבקשים לרשום את המחיר באופן קריא וברור.
תשומת ליבכם לכך כי חישוב ההצעה הזוכה יעשה על פי המחיר שיוצע במכרז
לבנזין  95ולסולר בלבד ,חרף שהרשות ביקשה במסגרת המכרז הצעה לבנזין .98
הצעת המחיר לגבי בנזין  95צריכה להינתן מהמחיר הכולל את התוספות בעד
שירות מלא שמתווספת על המחיר המרבי שבפיקוח.
_________________________
חתימה וחותמת
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-6נספח ג'
נוסח ערבות בנקאית
תאריך:

לכבוד
רשות העתיקות
ת.ד ,586 .מוזיאון רוקפלר
ירושלים
א.ג.נ,.
הנדון :כתב ערבות מספר__________

 . .1אנו החתומים מטה ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום של  100,000ש"ח

טא
טיו

)במילים :מאה אלף ) ( ₪להלן" :סכום הקרן"( ,כשהוא צמוד למדד כפי שיפורט בהמשך )להלן:

"סכום הערבות"( ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת ________________ )להלן "החייב"( וזאת
בקשר למכרז מספר  - 04/17למתן שירותי תדלוק.

 .2אנו נשלם לכם את סכום הערבות כולו או חלקו ,לרבות לשיעורין ,הכול עפ"י דרישותיכם ,זאת
מבלי שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישותיכם בכל צורה שהיא ומבלי שתחול
עליכם כל חובה לדרוש תחילה מהחייב את סכום הערבות כולו או מקצתו ו/או לנקוט בכל פעולה
שהיא ומבלי להתנות את התשלום כאמור בכל תנאי שהוא.

 .3אנו מתחייבים לשלם לכם ,בכל פעם שנדרש על ידכם ,את סכום הערבות או חלקו ,על פי
דרישתכם הראשונה בכתב ,כל זאת בתוך ) 7שבעה( ימים מיום קבלת דרישתכם בכתב.

 .4סכום הערבות יחושב כך שסכום הקרן יוצמד למדד המחירים לצרכן ,המתפרסם ע"י הלשכה

המרכזית לסטטיסטיקה )כולל ירקות ופירות( או כל מדד אחר אשר יבוא במקומו אשר יפורסם
ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או ע"י כל גוף מוסמך אחר )להלן" :המדד"( .המדד הקובע
לצורך חישוב סכום הערבות יהיה המדד האחרון הידוע ביום תאריך הוצאת ערבות זו )להלן -

"המדד הבסיסי"( .אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו

)להלן "המדד החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד הבסיסי ,אזי יחושב סכום הקרן כשהוא

מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי .למניעת ספק ,אם יתברר כי
המדד החדש שווה למדד הבסיסי או נמוך ממנו ,לא יחול כל שינוי בסכום הקרן.

 .5התחייבותנו זאת הינה בלתי חוזרת ותעמוד בתוקפה עד ליום  28/02/2018ועד בכלל ,וכל דרישה
על

פיה

צריכה

להגיע

בכתב

למשרדי

הסניף

החתום

מטה

שמענו

הוא

_____________________ לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל בשעות שבהן הסניף הח"מ פתוח

לקבלת קהל.

 .6התחייבותנו זאת אינה ניתנת להעברה אלא לגוף חילופי אשר יבוא במקומכם כתוצאה מכל שינוי
של מבנה ו/או שם.
בכבוד רב,
__________
)בנק(
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נספח ד'
פירוט גורמים ציבוריים או פרטיים עבורם סיפק המציע שירותים מסוג ההצעה

להלן פירוט גופים ציבוריים/ממלכתיים או גורמים פרטיים עבורם סיפק המציע שירותים מסוג
ההצעה:

מס

שם הגורם מקבל
השירותים

איש קשר

טלפון של איש
הקשר

מועדי השירות

טא
טיו
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

10

