
  בית שמש -מכרז להקמת מרכז ספורט עירוני 

 ערבות הצעה – 1נספח ד' 

 
2022 

 לכבוד,

 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ 
 רחוב דרך  יצחק רבין פינת רחוב הרצל בית שמש.  

 בנק: ____________    
 סניף :____________ 
 מיקוד:____________ 
 תאריך:____________ 

 א.ג.נ., 

 ערבות בנקאית צמודה מס' ______________  -בית שמש  –מכרז להקמת מרכז ספורט עירוני הנדון: 

)להלן: " המבקשים"( בנוגע להגשת הצעת  ח.פ./ח.צ. _____________  על פי בקשת _________________   .1
רבע מאות  ש'   ) א  438,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של       7/21המבקשים למכרז מס'  

שלושים ושמונה אלף ₪( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן:  
 "הפרשי הצמדה"(. 

דרישתכם  .2 עם  מיד  הצמדה  הפרשי  בתוספת  הנ"ל  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  אנו 
נמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או ל

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

מספר דרישות, שכל אחת מהן אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או ב .3
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

 במכתבנו זה: .4

 משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.  –"מדד" 

 הפרשי הצמדה יחושבו כלהלן:  .5

שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן: "המדד החדש"( כי המדד החדש  אם יתברר מתוך המדד  
עלה לעומת המדד בגין חודש ____ שפורסם ביום _____ הינו ______ נקודות )להלן: "המדד היסודי"( יהיו הקרן והפרשי 

 חולק במדד היסודי.הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מ

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד _______ ועד בכלל.
 דרישה שתגיע אלינו אחרי _________ לא לענה. 

 לאחר יום _____________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא 

 
 כבוד רב, ב

 
 בנק: ____________ 

 

 


