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  ג' לתנאי המכרזנספח 

  דוגמת ערבות למכרז

  

  תאריך________________________              

  ____________שם המוסד הבנקאי___                

  לכבוד

  המקומית קדימה צורן מועצהה

  

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות מס' _________

  

 הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך(שם המציע)  _______לפי בקשת _________

צמודים למדד מחירי תשומות הבניה, להבטחת מילוי נכון ומדויק של ₪)  מאה וחמישים אלף (₪  150,000

,   לצורן 562-פיתוח המשך טיילת ושביל אופניים מעבודות ע ולביצ והחוזה לביצועתנאי המכרז 

  (שם המציע). __________________ לרבות בתקופת בדק, על ידי ,17/  2017 מס'מכרז 

הלשכה  על ידיהסכום הנ"ל צמוד למדד מחירי תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרסם בכל חודש 

  יסטיקה באופן הבא:המרכזית לסטט

  

 .ודותנק _______שהוא  15/3/2017שפורסם ביום  2/2017מדד הבסיס יהיה מדד של חודש  .1

 

  המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו. .2

  

  ועד בכלל. ______ערבותנו זו בתוקף עד 

  

   מתאריך דרישתכם בכתב ימים )שבעה( 7תוך ו נשלם לכם ואנ ,תלויה-ה ערבות בלתיערבותנו זו הינ

  בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין הסכום הנדרש  ,כל סכום עד לסכום הנ"ל

מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים  - על ידיכם על פי ערבותנו זו

  בקשר לכך.

  

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

  

  ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא. 

  

  .נוסח אחר של ערבות לא יתקבלהערה: 
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  ' לתנאי המכרז1גנספח 

  חוזהדוגמת ערבות ל

  

  תאריך________________________              

  _______שם המוסד הבנקאי________                

  לכבוד

  המקומית קדימה צורן מועצהה

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות מס' _________

  

מוחלטת פיכם ערבות מלאה והרינו ערבים בזה כל(שם המציע)  _______לפי בקשת _________

צמודים למדד מחירי תשומות הבניה, להבטחת מילוי נכון ) ₪מאה וחמישים אלף (_₪ 150,000

מכרז  ,לצורן 562-ודות פיתוח המשך טיילת ושביל אופניים מלביצוע עבהחוזה ומדויק של תנאי  

  (שם המציע). __________________ לרבות בתקופת בדק, על ידי ,17/  2017 מס'

  

הלשכה  על ידיהסכום הנ"ל צמוד למדד מחירי תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרסם בכל חודש 

  המרכזית לסטטיסטיקה באופן הבא:

  

 .ודותנק ________שהוא  15.3.2017שפורסם ביום  2017פברואר חודש דד של מדד הבסיס יהיה מ .1

 

  המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו. .2

  

  ועד בכלל. _________ערבותנו זו בתוקף עד 

  

   מתאריך דרישתכם בכתב יםימ )שבעה( 7תוך ואנו נשלם לכם  ,תלויה-ה ערבות בלתיערבותנו זו הינ

  בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין הסכום הנדרש  ,כל סכום עד לסכום הנ"ל

מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים  - על ידיכם על פי ערבותנו זו

  בקשר לכך.

  

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

  

  ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא. 

  

  

  .נוסח אחר של ערבות לא יתקבלהערה: 


