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מכרז פומבי מספר 08/17
לרכישת ספינת המחקר "עציונה"

המועד האחרון להגשת הצעות
תאריך:

 20/07/2017בשעה .12:00

בתיבת המכרזים הנמצאת
במשרדי הרכש של החברה בחיפה
תל שקמונה ,רח' יוברט המפרי ,חיפה

.1

מבוא
1.1

.2

.3

חקר ימים ואגמים לישראל )להלן" :חיא"ל"( מודיעה בזאת על כוונתה למכור ספינת מחקר
)להלן" :העציונה"( ומזמינה בזאת את המעוניינים להגיש הצעות לרכישת הספינה בהתאם
לתנאי המכרז שלהלן.

הגדרות
2.1

המכרז  -מכרז פומבי מס'  08/2017לרכישת העציונה.

2.2

המציע  -גוף המתמודד על זכייה במכרז זה.

2.3

הצעה -תשובת המציע שהוגשה לעורך המכרז כמענה למכרז.

2.4

הספק הזוכה  -מציע אשר הצעתו תזכה במכרז זה.

2.5

הסכם -הסכם ההתקשרות שייחתם עם הספק הזוכה.

לוח הזמנים לעריכת המכרז
3.1

פרסום המכרז.08/06/2017 :

3.2

סיור בספינה העוגנת בנמל שביט )מעגן הדיג( .יתקיים בתאריך  05/07/2017בשעה .10:00

3.3

המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות 15/07/0217 :בשעה .12:00

3.4

המועד האחרון להגשת הצעות 20/07/2017 :בשעה .12:00
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ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הרכש של חיא"ל בחיפה ,לא
יאוחר מיום  20/07/2017בשעה  12:00בצהריים .הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון
תיפסל .הצעות לתיבת המכרזים הנ"ל ניתן להכניס בימים א-ה בין השעות .16:30-08:30
3.5

.4

סיור
4.1

.5

חיא"ל רשאית לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את המועד
האחרון להגשת ההצעות ,כל עוד לא חלף מועד זה .הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל
מי שקיבל את מסמכי המכרז ונרשם על-ידי נציג חיא"ל.

בתאריך  05/07/2017בשעה  .10:00יתקיים סיור בספינה העוגנת בנמל שביט )מעגן הדיג(.
יש לתאם השתתפות מראש.

אופן הגשת ההצעה
5.1

ניתן לקבל את מסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של חקר ימים ואגמים בכתובת:
 ,www.ocean.org.ilאו במשרדי החברה בחיפה ,בתיאום עם נציגות משרד הרכש ,בטלפון
מספר ,04-8565236 :בשעות העבודה הרגילות ).(16:30-08:30

.6

5.2

על המציע למלא את טופס ההצעה ,בכתב ברור או בהדפסה ,ולחתום על הטפסים במקום
המיועד .מחיקות ,שינויים או הוספות עשויים להביא לפסילת ההצעה .הצעה שתיפסל לא
תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.

5.3

המציע יגיש את טפסי המכרז חתומים ,כולל המחיר המוצע בצירוף הערבות כמתואר
בסעיפים  8 ,7 ,6להלן.

5.4

משלוח ההצעה כשלעצמו לא יחשב כהגשת ההצעה .רק הכנסתה בפועל של מעטפת המכרז,
הכוללת את כל מסמכי המכרז ,חתומים ע"י המציע ע"ג כל עמוד ,והמחאת ערבות בהתאם
לסעיפים  ,9 ,7 ,6.4לתוך תיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות ,תחשב כהגשת
ההצעה.

תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז
6.1

מובהר למציעים כי התנאים המקדמיים שלהלן מצטברים ,וכי הצעתו של מציע אשר אינו
עומד בכלל תנאי הסף תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.

6.2

תנאי סף מנהליים
6.2.1

קיומם של כל התנאים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס( ,התשל"ו 1976-והתנאים הכלולים בו ,לרבות
האישורים הבאים:

6.2.1.1

המציע מנהל ספרים כדין ועומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו – .1976
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6.2.1.2

המציע אינו בעל הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.

6.2.1.3

ככל שהמציע תאגיד  -המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות
התאגידים בשנים שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה .החברה/שותפות
אינה חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

6.2.1.4

המציע משלם לעובדיו תנאים סוציאליים בהתאם להוראת כל דין.

6.2.1.5

המציע יצהיר כי ההצעה המוגשת מטעמו במסגרת מכרז זה ,לרבות כמויות
ומחירים הכלולים בה ,לא נערכה בעקבות הסדר או דין ודברים עם מציע
אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר ,וכי לא נעשו על ידו פעולות לתיאום
הצעות במסגרת מכרז זה.

6.3

תנאי סף מקצועיים
 6.3.1המציע בעל יכולת לרכוש את ספינת העציונה.

6.4

ערבות
 6.4.1להבטחת מילוי התחייבויותיו יצרף המציע להצעתו ערבות בנקאית ,בהתאם לנוסח
המצורף למכרז זה לפקודת חקר ימים ואגמים ,בשיעור  10%מערך הצעתו הכוללת
למכרז .הערבות תהא אוטונומית ,בתוקף עד ליום  , 31/12/2017בת פירעון תוך
שבעה ) (7ימי עסקים כמקובל וללא כל תנאי .נוסח הערבות מצורף למסמכי המכרז
כנספח א' .כל חריגה מהנוסח המצורף תהווה עילה לפסילת ההצעה.
6.4.2

הערבות תוחזר למגישי ההצעות שלא נתקבלו ,תוך  45ימים מיום פרסום תוצאות
המכרז ומתן הודעה למשתתפים על תוצאותיו.

6.4.3

מציע אשר יחזור בו מהצעתו לאחר זכייה במכרז תמומש ערבותו.

7

מסמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעה
 7.1על המציע לצרף את מסמכי המכרז כשהם חתומים .יש לחתום על כל מסמכי המכרז בראשי תיבות
בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם )נספח א'(.

8

הצעת המחיר
 8.1המחירים המוצעים ינקבו בש"ח ויתייחסו למחיר סופי ללא מע"מ ,ע"פ מבנה הצעת המחיר )נספח
א'( .יודגש כי יש להגיש את הצעת המחיר עפ"י נספח א' בלבד.
 8.2למען הסר הספק ,חיא"ל ,מתוקף היותה מלכ"ר ,אינה גובה מע"מ ואינה מזדכה על מע"מ .ההצעה
תוגש במחיר סופי ללא מע"מ .למניעת ספקות ,חיא"ל אינה מוציאה חשבונית מס ,אלא תעודת
חיוב וקבלה בלבד.
 8.3חיא"ל שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעת מחיר שלא תוגש בדיוק לפי הנוסח בנספח א'.
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9

הגשת ההצעות
 9.1במידה ויבחר המציע לשלוח את ההצעה באמצעות שליח )לרבות באמצעות הדואר( ,עליו להכניסה
לתוך מעטפה שנייה ולציין "נא להכניס לתיבת המכרזים" .על המציע להיות ער לכך שחיא"ל אינה
אחראית להכנסתה של ההצעה לתיבת המכרזים .הצעה שתתקבל בחיא"ל לפני התאריך הנקוב,
אולם מסיבה כלשהי לא תוכנס לתיבת המכרזים עד המועד האחרון להגשת ההצעות ,תיפסל
כהצעה שלא התקבלה במועד.
 9.2ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמצאה בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות
ולא תשמע כל טענה בעניין זה.
 9.3אין להגיש הצעה בכל דרך אחרת .הצעה שתגיע בפקס או בדואר אלקטרוני או בדרך אחרת תיפסל
על הסף.
 9.4את ההצעה ,יחד עם כל מסמכי המכרז ,יש להגיש כשהיא חתומה על כל עמוד ועמוד מלאה ושלמה,
בתוך מעטפה סגורה ,ללא סימנים מזהים .על המעטפה החיצונית יש לכתוב "הצעת מחיר – מכרז
פומבי  08/17לרכישת העציונה".

10

מיסים
 10.1כל המיסים ,ההיטלים והאגרות שיחולו על רכישת הספינה והעברת הבעלות יחולו על הקונה,
לרבות תשלומי אגרת הרישיון והרישוי כולל תשלום פיגורים ,כפל רישיון ,מס רכוש ,מבחן רישוי
וכל יתר הפעולות הנדרשות מהרשויות לביצוע העברת הבעלות.
 10.2למען הסר הספק ,חיא"ל ,מתוקף היותה מלכ"ר ,אינה גובה מע"מ ואינה מזדכה על מע"מ .ההצעה
תוגש במחיר סופי ללא מע"מ .למניעת ספקות ,חיא"ל אינה מוציאה חשבונית מס ,אלא קבלה
בלבד.

11

התמורה
 11.1הזוכה יבצע את התשלום על פי המחיר שייקבע בהסכם ,בהתאם להצעת המחיר ,ובהתאם לאבני
הדרך לתשלום כמפורט להלן:
 11.1.1הודיעה חיא"ל לקונה בטלפון או בכתב כי הצעתו זכתה במכרז ,ישלם הקונה את יתרת
הסכום עבור הרכישה בהמחאה בנקאית לפקודת חיא"ל לא יאוחר משבעה ) (7ימי
עסקים ממועד ההודעה על הזכייה במכרז .הקונה יוציא את הספינה ממקום עגינתה
לא יאוחר משלושה ימי עסקים מיום תשלום ההמחאה בגין הרכישה לחיא"ל.
 11.1.2הקונה יחויב על ידי חיא"ל בדמי עגינה עבור הספינה בגין כל יום של איחור בהוצאת
הספינה מידי חיא"ל מעבר למועד הנקוב בסעיף  ;11.1.1החיוב יעשה על פי מחירון דמי
עגינה יומי ב"מעגן הדיג שביט" ,כל זאת מבלי לפגוע בזכויות חיא"ל לנקוט כל פעולה
שתראה לה בגין הפרת ההתחייבות מצד הקונה.
4
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 11.1.3הוצאת הספינה מעבר לתקופה המוזכרת בסעיף  11.1.1לעיל ,תעשה רק לאחר תשלום
המגיע לחיא"ל בגין העגינה בהתאם לסעיף  11.1.2לעיל.
 11.1.4חיא"ל שומרת לעצמה את הזכות לחלט את הפיקדון אשר מצורף להצעה ,במקרה בו
לא תועבר בעלות ולא יוציא הקונה את הספינה מידי חיא"ל במהלך התקופה האמורה
בסעיף  11.1ו.14.2-
12

אחריות
 12.1הוצאת הספינה תעשה על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית של הקונים .הקונים חייבים לבטח על
חשבונם את עצמם ואת עובדיהם מפני כל פגיעה מכל סוג שהוא .הביטוח ייעשה בחברת ביטוח
מוכרת .חיא"ל לא תהיה אחראית ,בכל צורה שהיא ,כלפי הקונה או עובדיו באם תהיה פגיעה בהם,
בכל אופן ,או מכל סיבה שהיא.
 12.2הספינה נמכרת כפי שהיא ) .(AS ISחיא"ל אינה מצרפת למסמכי המכרז רשימת ליקויים כלשהי
בספינה העומדת למכירה .חיא"ל אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לטיב הספינה ,שלמותה או
תקינותה כולם ו/או חלק מהם בגין פגמים הנראים לעין ו/או פגמים נסתרים כולם או חלקם.
 12.3ידוע לקונה כי הספינה הינה משומשת .לפיכך מודגש בזה כי הקונה לא יהיה רשאי לבוא בדרישות
כלשהן או בטענות כלפי חיא"ל בגין פגמים גלויים או נסתרים ,ועליו לחתום על טופס ההצעה
כשהוא מוותר מראש על ברירה כלשהי מחמת אי התאמה ,או כל ברירה חוקית אחרת בקשר
לספינה נשוא ההצעה שבמכרז זה.
 12.4למסמכי המכרז מצורפים נתונים על הספינה" "עציונה "  71971להלן יקרא נספח ב' .נספח זה הינו
למידע בלבד ,ואין בו כדי לחייב את חיא"ל בכל דרך וצורה שהיא.
 12.5כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות המציע במכרז,
תחולנה על המשתתף ובאחריותו בלבד.

13

חוות דעת שלילית ומסירת מידע שקרי
 13.1חיא"ל שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר יתגלה כי כלל בהצעתו מידע שקרי או
מטעה.

14

סייגים
 14.1אין חיא"ל מחויבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ,או כל הצעה שהיא.
 14.2במקרה בו לא תעבור הבעלות על הספינה בתוך  30יום מיום הודעת הזכייה ,תהיה חיא"ל רשאית,
בנוסף על כל צעד אחר ,להעמיד את הספינה למכירה חוזרת ,ולקונה לא תהיה כל טענה או דרישה
כלפי חיא"ל בגין פעולה זו ו/או גביית הכספים המוזכרים לעיל.
 14.3הגשת ההצעה ע"י המציע מהווה ויתור מצדו על כל זכות הניתנת לקונה ע"פ חוק המכר תשכ"ח
) (1968להודיע על אי התאמה כל שהיא שתתגלה בספינה או באביזר מאביזריה.
5
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 14.4למכרז יהיה זוכה אחד .במקרה שהזכייה של הזוכה הראשון לא תמומש מכל סיבה שהיא,
תעמודנה ההצעות המפסידות בתוקפן למשך  90יום ממועד קבלת ההודעה בדבר אי זכייה.
בנסיבות מעין אלה תהיה חיא"ל רשאית ,אך לא חייבת ,להכריז על בעל ההצעה שדורגה הבאה
כזוכה במכרז ,על פי שיקול דעתה.
 14.5חיא"ל שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במכרז זה ובנספחיו לרבות בכל תנאי מתנאיו
ובמועד הגשת ההצעות .כמו כן שומרת חיא"ל על הזכות לבטל את המכרז בכל שלב בכל מקרה.
המציעים ,והם בלבד ,יישאו בהוצאותיהם בקשר למכרז .השינוי או התיקון ייערכו בכתב ויפורסמו
בין המשתתפים.
 14.6חיא"ל רשאית לדחות את מועד הגשת ההצעות למועד אחר ,או להודיע על תיקון מסמכי המכרז
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 14.7חיא"ל שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ במקרים המותרים על פי דין.
 14.8חיא"ל רשאית )אך אינה חייבת( ,בהתקיים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת ועפ"י שיקול דעתה,
להכשיר הצעה אף אם אינה עונה על דרישות פורמליות או טכניות מסוימות.
 14.9כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בין ע"י תוספת בגוף
המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה ,ואף עלולים
לגרום לפסילתה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.
15

הצהרת המציע
 15.1יובהר בזאת ,כי בעצם הגשת הצעה למכרז מצהיר המציע כי קרא את כל הפרטים של מכרז זה
ונספחיו ,והוא מצהיר כי הבין את הדרישות והוא מסכים לתנאי ההסכם ולתנאים הכלליים
המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז.

16

הליך הבהרות
 16.1שאלות בנושא המכרז ניתן להפנות למר גדעון עמית  ,בכתב בלבד ,לדוא"ל gideon@ocean.org.il
ו/או באמצעות פקס שמספרו  .04-8529297התשובות יישלחו במרוכז לכל המשתתפים .נוסח
התשובות של עורך המכרז הוא הנוסח המחייב.

17

סמכות שיפוטית
 17.1בית המשפט המוסמך בחיפה יהיה בעל הסמכות הבלעדית בכל סכסוך הקשור למכרז זה או
העסקה על פיו.
בברכה,
ועדת המכרזים
6
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נספח א'
מכרז פומבי מס' 02/17
טופס הגשת הצעה
לכבוד
חקר ימים ואגמים לישראל

הנדון  :הצעה למכרז פומבי מס' 08/2017
תאריך______________________:
לכבוד :
חקר ימים ואגמים לישראל
ת"ד  ,8030תל שקמונה
חיפה
אנו מגישים בזאת את הצעתנו המפורטת מטה בהתאם לתנאי הגשת ההצעה והנספחים למכרז ,ולאחר שקראנו
בעיון את כל מסמכי המכרז ,הבנו אותם והסכמנו להם ולראיה חתמנו בתחתית כל עמוד .להלן הצעתנו:
מס'
1

ספינה
עציונה

מס' רישוי
71971

שנת יצור
1982

מחיר מוצע

פרטי המציע
ת"ז________________:

שם המציע_____________________ :

כתובת המציע ___________________ :מיקוד ____________ ת"ד____________
טלפון _____________________:נייד __________________ דוא"ל ________________
אם המציע חברה ,נא לציין שם החברה ולצרף אישור של עו"ד על מורשה החתימה בחברה.
_______________________
חתימת המציע

7

חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ Israel Oceanographic & Limnological Research Ltd.
תל-שקמונה ,ת"ד  ,8030חיפה Tel-Shikmona, P.O.B. 8030, Haifa 31080
פקס  Fax: 972-4-8529297 :טלפון Tel: 972-4-8565236 050-5658187 :
http://www.ocean.org.il
giora@ocean.org.il

נספח א'1
תצהיר בדבר אי-תיאום מכרז פומבי )מס' (02/2017
אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________
מצהיר בזאת כי:
.1

לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

.2

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

.3

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

.4

הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי
אחר במכרז זה.

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים
העסקיים ,תשמ"ח.1988-

_____________
תאריך

_____________
שם המצהיר

_____________
חותמת המצהיר
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_____________
חתימת המצהיר
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נספח א'2
תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים והתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים
אני הח"מ מורשה חתימה מטעם המציע ______________ )להלן" :המציע"( ,נושא ת"ז ___________
מצהיר בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה ,בשנת ___________ ,לכל עובדיו כמתחייב מחוקי
העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו ,במידה שחלים עליו ,ובכל
מקרה ,לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ,ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים
הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים ,וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל
תקופת ההתקשרות.

___________ _______________ ____________
חתימה
שם מורשה החתימה
תאריך

_____________
חותמת

אישור
אני הח"מ ______________ ,עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________
הופיע/ה בפני מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת"ז _________ המוכר/ת לי באופן אישי
אשר חתם על הצהרה זו בפני ,מוסמך לעשות כן בשם המציע ,לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.
_______
תאריך

___________________
חתימה וחותמת עו"ד

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם ,ככל שייחתם ,בעקבות זכייתי במכרז פומבי
מס'  08/2017לרכישת ספינת המחקר "עציונה"
לגבי העובדים שיועסקו על ידי את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה:
חוק התעסוקה ,תשי"ט1959 -
חוק שעות העבודה והמנוחה ,תשי"א1951 -
חוק דמי מחלה ,תשל"ו1976 -
חוק חופשה שנתית ,תשי"א1951 -
חוק עבודת נשים ,תשי"ד1954 -
9
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חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשנ"ו1996 -
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג1952 -
חוק החניכות ,תשי"ג1953-
חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( ,תש"ט1949 -
חוק הגנת השכר ,תשי"ח1958 -
חוק פיצויי הפיטורין ,תשכ"ג1963 -
חוק שכר מינימום ,תשמ"ז1987 -
חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( ,תשנ"ה1995 -
____________
תאריך

_______________
שם מלא של נציג המציע

______________
חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד
אני החתום/מה מטה ________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזה כי ביום ________ הופיע/ה בפני ___________
המוכר/ת לי אישית  /שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר
את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה.

_______
תאריך

___________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ב' -תיאור המערכת

פרטים ונתונים טכניים " 71971עציונה"

שם כלי השיט

"עציונה"

סוג העיסוק

יאכטה מנועית\ מחקר\ מסחרית

אורך כללי
רוחב חיצוני
מנועים
שנת הבניה
חומר הבניה
דגל

 14.44מטר
 4.74מטר
 2מנועי דיזל  343ק"ו גנרטור KW 22
1982
ס .זכוכית
ישראל

 40/60פג בתאריך 01/02/2018
רישיון
שיט
נוסעים  12בינלאומית 15 ,במימי חופין
מספר
וצוות
בתוקף
ציוד בטיחות
מעגן הדיג והמרינה שביט  -חיפה
מקום עגינה
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נספח ג'
נוסח ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן
תאריך_________________:
לכבוד :
חקר ימים ואגמים לישראל
ת"ד  ,8030תל שקמונה
חיפה
א.ג.נ.,
הנדון  :כתב ערבות
אנו החתומים מטה ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום של _________  :₪במילים
___________ש"ח( )להלן" :סכום הערבות"( ,כשהוא צמוד למדד כפי שיפורט בהמשך ,המגיע או עשוי להגיע
לכם מאת ________________)להלן" :החייב"( ,וזאת בקשר למכרז פומבי מספר  02/17למכירת כלי שיט
)ספינה(.
 .1אנו נשלם לכם את סכום הערבות כולו או חלקו ,הכל עפ"י דרישותיכם ,זאת מבלי שתידרשו 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.
 .2אנו מתחייבים לשלם לכם ,בכל פעם שנדרש על ידכם ,את סכום הערבות כולו או חלקו ,על פי דרישתכם
הראשונה בכתב ,כל זאת בתוך שבעה ) (7ימי עסקים מיום קבלת דרישתכם בכתב.
 .3סכום 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.
 .4התחייבותנו זאת הינה בלתי חוזרת ותעמוד בתוקפה עד ליום  31/12/2017ועד בכלל.
 .5כל דרישה לתשלום מכח ערבות זו צריכה להימסר בכתב לסניף הבנק על פי הכתובת:
____________________ לא יאוחר מיום  31/12/17בשעות שבהן הסניף הח"מ פתוח לקבלת קהל.
 .6התחייבותנו זאת אינה ניתנת להעברה.

בכבוד רב,
__________
)בנק(
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