
לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, עבודות עפר, פריצת כבישים  17/2017מכרז משותף מס' מ/
 באילת 2ועבודות תשתית מים וביוב ברובע וסלילה, מערכות תת קרקעיות, חדרי שנאים 

 1נספח ד'

 

 החברהנוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז לפקודת 

 מסמך מתוקן

 

 שם המוסד הבנקאי____________________                               תאריך_________________

  

 לכבוד 

 ( בע"מהחברה הכלכלית )חכ"א

 

 כתב ערבות מס' _________הנדון: 

 

לפי בקשת _____________ )שם המציע( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך 
מכרז , אלף שקלים חדשים(  להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרזשלוש מאות )₪  300,000
 ע"י ______________)שם המציע(. 17/2017מס' מ/

 ועד בכלל.  2017שנת  דצמברלחודש  10ערבותנו זו בתוקף עד ליום 

( ימים מתאריך 5ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך חמישה )
כל סכום עד לסכום הנ"ל על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק  דרישתכם הראשונה בכתב 

דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את 
 מאת הנערב. התשלום תחילה

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.  

 

 

 

 

 



לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, עבודות עפר, פריצת כבישים  17/2017מכרז משותף מס' מ/
 באילת 2ועבודות תשתית מים וביוב ברובע וסלילה, מערכות תת קרקעיות, חדרי שנאים 

 2נספח ד'

 

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז לפקודת עין נטפים

 מסמך מתוקן

 

 שם המוסד הבנקאי____________________                                  תאריך_________________

  

 לכבוד 

  בע"מ  עין נטפים

 

 כתב ערבות מס' _________הנדון: 

 

לפי בקשת _____________ )שם המציע( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך 
מכרז , אלף שקלים חדשים(  להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרזשלוש מאות )₪  300,000
 ע"י ______________)שם המציע(. 17/2017מס' מ/

 ועד בכלל.  2017שנת  דצמברלחודש  10ערבותנו זו בתוקף עד ליום 

( ימים מתאריך 5ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך חמישה )
כל סכום עד לסכום הנ"ל על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק  דרישתכם הראשונה בכתב 

כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו 
 התשלום תחילה מאת הנערב.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.  

 

 

 

 

 

 


