
 

 ערבות ביצוענספח ח'   
                                        לכבוד

 
 עיריית בית שאן

 
 א.נ.

 כתב ערבות   הנדון:
 
 
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק  "המבקשים") -על פי בקשת _______________  (להלן 

למדד הנובעים ) בתוספת הפרשי הצמדה _______ ש"ח"ח (______ שכל סכום עד לסך של 
וזאת להבטחת כל  ,")"הפרשי ההצמדה -מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן 

 . 03/2020לסילוק הפסולת מספר מכרז התחייבויותיהם לפי חוזה לביצוע שירותים 
 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד 
ב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את עם דרישתכם הראשונה בכת

דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים 
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה 

 לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

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

 יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 

 במכתבנו זה:
 

משמעו מדד המחירים לצרכן (כללי), המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית   - "המדד"
 כלכלי.לסטטיסטיקה ולמחקר 

 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

 
 -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו (להלן 

 שפורסם ביום_____ "המדד החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש 
דה "המדד היסודי") יהיו הקרן והפרשי ההצמ -היינו נקודות __________ (להלן _____

סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד 
 היסודי.

 
 ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. ימים מסיום ההתקשרות 60ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי  לא תענה.
 ה ומבוטלת.ערבותנו זו בטל לאחר________

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 
 
 

        תאריך:___________                                                             בנק:_________
                                                                          



 

 

          המציע צריך לצרף ערבות מלאה בנוסח זה

 יחד עם הצעתו 

 לכבוד  

 עריית בית שאן  

 כתב ערבות הנדון: 

"המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך   -(להלן __________ על פי בקשת 
ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן   00075,לש

ין  יבענ    03/  2020), זאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס' "הפרשי הצמדה"  -(להלן  
 ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות. הקמה תפעול ופינוי אתר פסולת, 

סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם  אנו מתחייבים לשלם לכם כל  
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן  

כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי  
 למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד  

בפעם אחת או במספר דרישות, שכל   , אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  

 הנ"ל. 

(כללי), המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  משמעו מדד המחירים לצרכן     -   "מדד"  במכתבנו זה: 
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: 

"המדד   -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו (להלן 
(להלן   15/04/2020שפורסם ביום  03/2020 החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש

"המדד היסודי") יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן   -
 המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. 

 ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 ועד בכלל. ימים   90ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה.  דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.   ימים מיום ההתקשרות  90לאחר 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה. 

 

 

 תאריך: __________                                         בנק: __________

         



 


