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אספקה ונטיעה של עצים יחד עם אספקה והתקנה של מערכת השקיה  14.9/2022מכרז פומבי 

 בטיילת הראשונים בעמק הירדן

 

 הודעה על שינויים 

 
 מועצה אזורית עמק הירדן מודיעה בזאת על שינויים במכרז שבנדון כמפורט להלן:

ערבות בנקאית למכרז, תאריך  - 1נספח  8א' הזמנה להציע הצעות נשוא מכרז זה, עמ' במסמך  .1

 .27.4.2023תוקפה של העברות מתוקן ליום 

 מצ"ב נוסח כתב ערבות מתוקן. .2
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  1נספח 
 

 ערבות  בנקאית למכרז
 

 לכבוד

 המועצה האזורית עמק הירדן

 א.נ.,

 

 ערבות בנקאית מספר __________________ הנדון:

 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם המבקש" -)להלן  .............................................פי בקשת: -על
אלפים שקלים  עשרתחדשים )הסכום במילים:  שקלים  10,000ל סכום עד לסכום כולל של לתשלום כ

 אספקהשעניינו  14.9/2022 מס'פי מכרז -( )להלן הסכום הנ"ל(, שיגיע לכם מאת המבקש עלחדשים
 .הירדן בעמק הראשונים בטיילת השקיה מערכת של והתקנה אספקה עם יחד עצים של ונטיעה

ידי -הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה כפי שמתפרסם על
 "(, באופן הבא: הלשכה" -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

 המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.   -המדד היסודי  .א

 המדד הידוע בעת התשלום. -המדד החדש  .ב

החדש גבוה מהמדד היסודי, יחושב סכום הערבות אם יתברר בעת התשלום כי המדד  .ג
כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם 
יתברר בעת התשלום כי המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, יחושב סכום הערבות 
כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור ירידת המדד החדש לעומת המדד היסודי.  אם 

 התשלום כי המדד החדש שווה למדד היסודי, תשולם קרן הערבות בלבד.יתברר בעת 

 

לפי דרישתכם הראשונה, לא יאוחר משבעה ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם כל 
סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי התנודות במדד, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 

 וש את התשלום תחילה מאת המבקש.דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדר

בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת;  )כולל( 27.4.2023ליום ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך ברישא לסעיף זה. 

 

       

 בכבוד רב,          
 

 
 


