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 א. ג. נ,. 
  ערבות בנקאיתהנדון: 

 כתב ערבות מס' _________

 
 ________ ]שם המציע[ אנו הרינו ערבים בזה כלפיכם בערבות מלאה ומוחלטת __לפי בקשת _____ .1

 שקלים חדשים( צמודים למדד המחירים לצרכן, להבטחת מילוי נכון ומדויק של הוראות )עשרים אלף ₪ 20,000בסך 

בנוגע לקבלת זכות שימוש בגגות מבנים במתחם מכללת חמדת הדרום במועצה האזורית  1008מכרז מס' המכרז 

)פוטו   PVוזאת, לצורך ייזום, תכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה  בנג-שדות

 וולטאי( אשר יוקמו על גגות מבני המכללה על ידי המציע.

 מתאריך דרישתכם בכתב  )שבעה( ימים 7תוך תלויה, ואנו נשלם לכם -ערבותנו זו הינה ערבות בלתי .2
מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כלל  -פי ערבותנו זו כל סכום עד לסכום הערבות על 

הסברים בקשר לכך. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד המציע ו/או 
 לפנות בדרישה מוקדמת למציע  כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זו על ידינו. 

ם לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שייקבע על ידכם מתוך סכום אתם זכאים ורשאי .3
הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. 

יתרת סכום  לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי
 הערבות הבלתי ממומשת.  

ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא. כמו כן, ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי מותנית  .4
 ואוטונומית. 

ידי הלשכה המרכזית -סכום הערבות צמוד למדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה כפי שמתפרסם על .5
 שכה"( באופן הבא:  "הל -לסטטיסטיקה )להלן 

 המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.    -המדד היסודי  .1
 המדד הידוע בעת התשלום.  -המדד החדש  .2
אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה  .3

לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, 
המדד היסודי.  אם יתברר  יחושב סכום הערבות כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור ירידת המדד החדש לעומת

 בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד היסודי, תשולם קרן הערבות בלבד. 
 )כולל( 2020שנת  אפריללחודש  30עד ליום ערבות זו תישאר תקפה  .4

 
  ___________________________תאריך: 

  
  ____________________ :חתימה וחותמת

  
  _________________שם החותם ותפקידו: 

  
  _________________________שם הבנק: 

 


