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  ______________ ערבות בנקאית מס'הנדון: 

במילים: עשרת אלפים שקלים ) ₪ 10,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, עד לסכום כולל של  .1
 שתדרשו מאת ,(״סכום הערבותלהלן: ״) (חדשים

 25/2022, בקשר למכרז פומבי מס' ("הנערבלהלן: ")__________________________________________
מועצה המקומית למתן שירותי ניהול ופיקוח לביצוע פרויקטים של תשתית ובינוי, ופרויקטים כלליים עבור ה

 מצפה רמון.

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  .2
 "(, בתנאי ההצמדה שלהלן:המדדומחקר כלכלי, או ע"י מוסד ממשלתי אחר )להלן: "

 .(או סמוך לכך) 15/10/2022אשר פורסם ביום  9/2022 יין ערבות זו יהא המדד בגין חודש" לענהמדד היסודי"

 " לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.המדד החדש"

 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:הפרשי ההצמדה"

למכפלת ההפרש בין אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, הסכום השווה 
 המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא 
 כל הפרשי הצמדה.

שיהיה  י הצמדה, מבליערבותינו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרש .3
 הנערב. ייבים לדרוש את התשלום תחילה מאתעליכם לבסס או להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו ח

 מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם אתימים  15-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .4
 ת הפרשי ההצמדה למדד.הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספ

 ועד בכלל. כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו 06.03.2023ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5
 בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

תוכל  אנו נותנים בזאת הסכמתנו הבלתי חוזרת לכך שהמועצה המקומית מצפה רמון לפי שיקול דעתה המוחלט, .6

ולדרוש את הארכת תוקף הערבות מעת לעת ואנו המציעים מעניקים אף הסכמתנו לכך שהבנק לפנות אל הבנק 

 יאריך את תוקף הערבות, ככל שיידרש על ידה.

 
___________בכבוד רב, בנק 



 


