
 

 

 
 ערבות השתתפות –  5מסמך 

 
          לכבוד 

 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב 
        נאות חובב 

 
   א.ג.נ., 

 ערבות בנקאית הנדון: 
 

)להלן  -על  ___________ ח.פ./ח.צ./ת.ז.   _________________ בקשת  בזאת  המציע  –פי  ערבים  אנו   )
בתוספת הפרשי  (,  אלף שקלים חדשים  מאה  במילים:  )  ₪    100,000  כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

עבודות פיתוח, תכנון  ל   11.2022   הצמדה למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז פומבי מס'  
( ולהבטחת מילוי  המכרז  –)להלן  עבור מועצה המקומית התעשייתית נאות חובב  תשתיות נלוות  וכבישים  

 שלם ומלא של כל תנאי המכרז על ידי המציע. 
 

, כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי  דרישתכםעם קבלת  באופן מידי  אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם  
הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את  

 דרישתכם באופן כלשהו. 
 

ת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנו  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספ
בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה  

 על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה.  
 

 בכתב ערבות זה:
 
 לסטטיסטיקה. המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית תשומות הבניה מדד  –" מדד"
 בסמוך לכך.  או  2022שנת במרץ  15שפורסם ביום  2022שנת פברואר  מדד חודש   –" יסודימדד ה"
 המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה. –" המדד החדש "
 

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

 
 התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול. 

 
   להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת 

 
 
 

 ועד בכלל.         3202         לשנת   03     לחודש     31   ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום 
 

לפי   תוכל  חובב,  נאות  תעשייתית  מקומית  שהמועצה  לכך  חוזרת  הבלתי  הסכמתנו  בזאת  נותנים  אנו 
דעתה   אף  שיקול  מעניקים  ואנו  לעת  מעת  הערבות  תוקף  הארכת  את  ולדרוש  אלינו  לפנות  המוחלט, 

 הסכמתנו לכך שנאריך את תוקף הערבות, ככל שיידרש על ידכם 

           
 
 
 

  בכבוד רב, 


