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1עמוד  בחתימתנו אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז ו הנדרש בו ואנו מסכימים לכל האמור בו

_ _____________________________________________________
חתימת מורשה חתימה של המשתתף + חותמת המשתתף  

( 6' מס)טופס  ערבות כתב תיקון – הבהרה– 2מסמך 

לביצוע עבודות קבלניות לבניית מבנים בתחום המדע והחדשנות כנרת  -  181/22מכרז מס' מפ' 

 (: במכרז המפורסמת המועדים לטבלת בהתאם -)להתעדכן   12:00 בשעה 4/04/2022 הצעות הגשת תאריך
בכניסה  הממוקמת המכרזים בתיבת, בירושלים 1"ל קק ברחוב, לישראל הקימת הקרן במשרדי:  ההגשה מקום

 . לצרפם ויש המכרז מסמכי מהגשת נפרד בלתי חלק מהווים ונספחים ההבהרה לשאלות מענה

 במכרז  השתתפות ערבות נוסח וגמתד - 6'  מס טופסערבות    כתב –)תיקון(  "ב מצ

. במכרז השתתפות ערבות נוסח   דוגמתהמסמך הקובע להוצאת  הינוהמצ"ב   (6טופס מס' ) ערבותה כתב  תיקון 
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 2עמוד   בחתימתנו אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז ו הנדרש בו ואנו מסכימים לכל האמור בו
 

 _ _____________________________________________________
חתימת מורשה חתימה של המשתתף + חותמת המשתתף  

 
 ות מקור בלבד

 
 
 
 
 
 

 לכבוד 
 הימנותא 

 
  מס' אוטונומית ערבות הנדון: 

 
 
  ארבעיםשלוש מאות  במילים:  )ש"ח    340,000אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של   .1

"הנערב"(    ________________)להלן: "סכום הערבות"( שתדרשו מאת    (אלף שקלים חדשים )להלן: 
 כנרתוהחדשנות  מבנים בתחום המדע  לביצוע עבודות קבלניות לבניית    181/22מפ'  מכרז מס'  בקשר עם  

 . כם לבין הנערבישבינ
 

2. לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ -7  )שבעה( ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו  
המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, מב לי להטיל  

עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. 
 

  .כולל( בלבד) 31/08/2022ליום   עדו בתוקפה מתאריך כתב הערבות זה  שארתיערבות זו 

 

 לעיל.    2האמור בסעיף על כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך  .3
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .4
 
 
 בכבוד רב,          

 
          

 _________ בע"מ  /חב' ביטוח בנק       
 

 

 

 

 6טופס מס'  
 דוגמת נוסח ערבות השתתפות במכרז

 


