
 
 נספח ג'

 נוסח ערבות מכרז 

 ________________  בנק 
 

 לכבוד 
 מועצה מקומית להבים

 
 לשירותי מחשוב ואחסון בענן עבור המועצה המקומית להבים  2/22 מס'פומבי מכרז  הנדון:

 כתב ערבות מס'__________
 
)להלן   .1 פי בקשת _____________  שבנדון    2/22  מס'  פומבי  בקשר עם מכרז  ,(המבקש  -על 

הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל    ולהבטחת התחייבויותיו של המבקש כלפי המועצה,
לסך שהוא  סכום   סכום    -)להלן    (בלבד   ₪  פים אל  עשרת:במילים)  ₪   10,000  של  כולל  עד 

 (.הערבות
 
התאם לעלית מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על  סכום הערבות יעלה ב .2

   ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמדה שלהלן:

 

 צמוד למדד הידוע ביום הוצאת ערבות זו. לעניין ערבות זו, יהא  – " המדד הבסיסי" .2.1

לעניין ערבות זו, יהא המדד הידוע במועד קבלת דרישת התשלום על    –"  המדד החדש " .2.2
 פי כתב ערבות זה. 

 במקרה בו המדד החדש יהיה נמוך מהמדד הבסיסי, לא ישתנה סכום הערבות.  .2.3
 
  בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, באופן מיידי הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות   .3

א כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה שהיא  דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת לל   עם הגעת
להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת  

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר    המבקש.
ישותיכם לא  דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דר

 יעלה על הסך הכולל הנ"ל.  
 
 .לביטול ניתנת ולא  תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זו  ערבות .4
 
וכל דרישה על    ,הארכתה על לנו תודיעו כן אם אלא  30/2/23  תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום .5

לאחר תאריך זה הערבות תהיה    פיה צריכה להימסר לנו לפי כתובתנו, לא יאוחר מהמועד הנ"ל. 
 בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה כמפורט לעיל. 

 
 ערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד צדדית של המועצה או מי מטעמה.  .6

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .7
 

 רב, בכבוד         
 _____________  בנק         
 _____________  סניף         
 _____________  כתובת         
 _____________  תאריך         

 


