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  )002טיוטת מכרז (     __________ 

 חתימת המציע  

  סח ערבות בנקאית אוטונומית נלווית להצעה למכרז : נוט'נספח 

  

  תאריך: _______/___/___ 

 ________________   ביטוח שם הבנק/חברת ה

 ________________________ מס' הטלפון  

 ________________________  ' מס' הפקס

 כתב ערבות

  לכבוד 

  המועצה הדתית אריאל 

 ערבות מס' ________________________ הנדון: 
  

_____________ בקשת  פי  (להלן:      על   _____________ זיהוי  או   "המשתתף"מספר 
  ₪   20,000ך  לסילוק כל סכום עד לס ערבות מלאה ומוחלטת  ) אנו ערבים בזה כלפיכם  "המציע"

וזאת להבטחת  צמודים למדד מחירי תשומות הבניה,  סכום הערבות")  (להלן: "  (עשרים אלף ₪)  
חלקות קבורה בבית  לבניית    שפורסם על ידכם  3/2021הצעתו במכרז מס'  מילוי נכון ומדויק של  

  ולהבטחת מילוי תנאי המכרז. ל  אריאבהעלמין המרכזי 

הלשכה      ידי  על  חודש  בכל  שמתפרסם  כפי  הבניה  תשומות  מחירי  למדד  צמוד  הנ"ל  הסכום 

 .המרכזית לסטטיסטיקה באופן הבא

(האחרון הידוע ביום עריכת    ...................שפורסם ביום................דד הבסיס יהיה מדד של חודש  מ

  ) כתב הערבות

  .היה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זוהחדש י מדד 

בצרוף הפרשי הצמדה בין    אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך סכום הערבות

ידכם, על  הנדרש  בגין הסכום  ובין המדד החדש  מיד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם    מדד הבסיס 

או לנמק את דרישתכם בתהליך  ו/מבלי להטיל עליכם לבסס  כלשהו,  הראשונה בכתב, בלי תנאי  

או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל  ו/ או באופן כלשהו,  ו/כלשהו  

דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו  

  . כלפיכם

  בהשוואה למדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הקרן. אם יתברר כי המדד החדש נמוך 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  

אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  

  הנ"ל. 

בכסלו    י"טליום  לביטול ותישאר בתוקפה עד  ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת  

  ועד בכלל.   2021בנובמבר  23 פ"בתש

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

  דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לענין כתב ערבות זה. 

  

  ____________  בנק / חברת ביטוח:  ___________                         תאריך:          


