מכרז מס' 6/2010
להפעלת חניו רבניצקי
נספח "ג"/3
לחוזה להפעלת חניו מס' 16/10
נוסח של ערבות בנקאית אוטונומית
בנק_____________
כתובת הסני__________________
תארי ____________ :
לכבוד
אחוזות החו בע"מ
רח' גרשו 6
תל אביב
הנדו :ערבות בנקאית מספר ________
.1

עלפי בקשת ____________________ )להל "המבקש"( ,אנו ערבי $בזה כלפיכ,$
באופ בלתי מותנה ,לסילוק כל סכו $עד לס כולל של ___________
)_______________________( שקלי $חדשי) $להל  "סכו! הערבות"( ,בתוספת
הפרשי הצמדה למדד המחירי $לצרכ )כהגדרתו להל( ,על פי החישוב המפורט שלהל,
שתדרשו מאת המבקש בקשר ע $חוזה מספר  16/10להפעלת חניו "רבניצקי" שביניכ$
לבי המבקש.

.2

אנו מתחייבי $לשל $לכ $כל סכו ,$או סכומי ,$עד לסכו $הערבות ,בתוספת הפרשי
הצמדה ,תו ) 7שבעה( ימי $מיו $דרישתכ $הראשונה בכתב שתגיע למעננו כמצויי לעיל,
זאת מבלי שיהא עליכ $להציג לנו כל מסמ ו/או ראיה כלשה $נוספי $על דרישתכ$
האמורה ו/או לנמק לנו את דרישתכ ,$ומבלי שיהא עליכ $לבסס את דרישתכ $או לדרוש
את הסכו ,$מראש או בדיעבד ,מאת המבקש ,או לפתוח בהלי משפטי כלשהו נגד המבקש.

.3

אופ חישוב הפרשי ההצמדה:
3.1

"מדד המחירי! לצרכ " – משמעו מדד המחירי $לצרכ המתפרס $על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,ובהעדר פרסו $כאמור ,כל מדד רשמי אחר
שיבוא תחתיו.

3.2

"המדד החדש" – מדד המחירי $לצרכ שפורס $לאחרונה לפני התשלו $בפועל על
פי כתב ערבות זה.

3.3

"המדד הבסיסי" – מדד המחירי $לצרכ שפורס $ביו 15.3.2010 $בגי חודש
פברואר ,שנת  ,2009דהיינו _____ נקודות.

א $במועד ביצוע תשלו $כלשהו על פי כתב ערבות זה יתברר ,כי המדד החדש עלה על המדד
הבסיסי ,יהיו הפרשי ההצמדה סכו $השווה להכפלת ההפרש בי המדד החדש למדד
הבסיסי בסכו $הנדרש לתשלו $על פי כתב ערבות זה ,ומחולק במדד הבסיסי .א $יתברר כי
המדד החדש שווה למדד הבסיסי או נמו הימנו ,לא יחול כל שינוי בסכו $הערבות.
.4

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליו 30.08.2012 $ועד בכלל ,אחריו תהא הערבות בטלה
ומבוטלת .דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל תידחה.

בכבוד רב,
________________

]ש $הבנק הערב[
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