
 'גנספח 
 לכבוד מי רעננה

 תנאי הערבות הבנקאית לקיום ההצעה למכרז

, אספקהל /0008100להלן פרטים בדבר תנאי הערבות הבנקאית לקיום ההצעה למכרז פומבי מספר 

ולמתן שירותי תחזוקה  מי רעננהשבאחריות  ומתקני מים בבארות UVהתקנה והרצה של מערכות 

  . מ"עבור מי רעננה בע UV-למערכות ה( אופציונאליים)

בסך , על שמו של המציע, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית .0

לטובת , צמודה למדד המחירים לצרכן( ח"אלף ש מאה וחמישים: במילים)₪  000,000של 

, פקהלאס /0008100מספר מכרז פומבי : ייןבענ 002102405. פ.מ ח"בע מי רעננה :  המזמין

ולמתן שירותי מי רעננה שבאחריות  ומתקני מים בבארות UVהתקנה והרצה של מערכות 

הערבות "(. המכרז" :להלן) מי רעננה לציוןעבור  UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 

י  "י המציע תוך התקופה שנקבעה ע"נועדה להבטיח את מילוי תנאי המכרז ולחתימת החוזה ע

 .המזמין

 לפחות יום( מאה עשרים) 010לתקופה של , י בנק מסחרי מורשה בישראל"תן עהערבות תינ .1

הערבות תהיה מוחלטת והבנק לא יהיה זכאי . זמהמועד האחרון להגשת ההצעות למכר

( שבעה) 7לפחות , כי אם המזמין יודיע לבנק מראש, בערבות יצוין. ל"לבטלה בתקופה הנ

ימים ( תשעים) 50 -ו בהארכת תוקף הערבות בימים בטרם מועד הפקיעה של הערבות על רצונ

 .גם בלא שתידרש הסכמת המציע, אזי תוקפה יוארך בהתאם, נוספים

, הערבות תכלול התחייבות של הבנק לשלם את דמי הערבות למזמין על פי דרישתו בכתב .3

את זכותו , בכל אופן שהוא, או להוכיח8וזאת מבלי שהמזמין יהיה חייב לנמק ו, באופן מיידי

 .או לפנות תחילה אל המציע8לקבלת הסכום הנקוב בערבות שצוין בדרישה ו

שעצם דרישת המזמין תחייב את הבנק בתשלום הסכום , ללא כל סייג, בטופס הערבות יובהר .2

 .הנקוב בדרישה

צירוף הערבות האמורה על פי תנאים אלה הוא תנאי מהותי ויסודי לעצם השתתפות המציע  .0

 .במכרז זה

 .סכים לתוכן נספח זה ומצרף בזאת את הערבות כנדרשהנני מאשר ומ .4

 ,בכבוד רב
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התקנה והרצה , לאספקה /0008100 מספרלמכרז פומבי  -ערבות אוטונומית  כתב: הנדון

שירותי תחזוקה  ולמתן רעננה מיבבארות ומתקני מים  שבאחריות  UVשל מערכות 

  מ"בע רעננה מיעבור  UV-ה למערכות( אופציונאליים)

_____________________ פ .ח___________________________ בהתאם לבקשת  .0

: במילים)₪  000,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של "( הנערב: "להלן)

, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן (שקלים חדשים אלףמאה חמישים 

בין המדד שהיה ידוע "( המדד: "להלן)כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות , בנדוןבמכרז ש במועד האחרון להגשת ההצעות

סכום : "להלן) .₪  000,000מסכום של ובלבד שסכום הערבות במועד חילוט הערבות לא יפחת 

התקנה , ספקהלא, /0008100פומבי מספר במכרז וזאת בקשר עם השתתפות הנערב "( הערבות

( אופציונאליים)רותי תחזוקה ולמתן שימי רעננה בבארות שבאחריות  UVוהרצה של מערכות 

 .ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז על ידי הנערב מ"עבור מי רעננה בע UV-למערכות ה

 .י

דרישתכם  מיד עם או סכומים עד לסכום הערבות וזאת , אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום .1

או לנמק 8מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס ו, "(הדרישה: "להלן)הראשונה בכתב שתגיע אלינו 

או חלקו תחילה 8או לדרוש את סכום הערבות ו, או באופן כלשהו, את דרישתכם בהליך כלשהו

 הובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכול, או בכל דרך אחרת, מהנערב בתביעה משפטית

 .לעמוד לנערב כלפיכם

או במספר , שלומו של סכום הערבות בפעם אחתאתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את ת .3

ובלבד שסך דרישותיכם הכולל לא , ל בלבד"שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ, דרישות

 .בצירוף הפרשי הצמדה, יעלה על סכום הערבות

ליום בלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה עד , ערבות זו הינה ערבות בלתי חוזרת .2

תוקפה של ,  יחד עם זאת. דרישה שתגיע אלינו אחרי מועד הפקיעה האמור לא תענה .8100/870.

( שבעה) 7לפחות , אם תתקבל אצלנו, ימים נוספים( תשעים) 50 -הערבות יוארך באופן אוטומטי ב

 .דרישה שלכם בכתב להארכת תוקפה של הערבות, ימים קודם למועד הפקיעה האמור

 .או להסבה בכל צורה שהיא8ערבות זאת אינה ניתנה להעברה ו .0

החתומה על  או במסירה ידנית, בכתב משמעה דרישה במכתב רשום" דרישה", לעניין ערבות זו .4



או , דרישה שתשלח באמצעות מכשיר פקסימיליה. לית מי רעננה או ממלא מקומה"ידי מנכ

 .באמצעות דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה לעניין ערבות זו
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