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 ערבות הצעהטעות סופר ב  -2הבהרה מס' 

 

 לנסיעההתרעה  מערכתשירותי אספקה והתקנה של   למתןזמנה ההבהרה ל: הנדון

 חברה ענבל עבור הממשלההרכב המכוסים בקרן הפנימית לביטוחי  בכלי לאחור

 "מבע לביטוח

 102/30/מכרז מס' 

 המזמינה מתכבדת בזאת להבהיר את הדברים הבאים כדלקמן:

שקלים חדשים", המזמינה מבהירה כי במקום המילים  ףהצעה חלה טעות סופר במלל הסכום: "מאה אלהבערבות 

לף", יבואו המילים " עשרת אלפים". "מאה א  

 המזמינה מצרפת בזאת ערבות הצעה מעודכנת.

 

 בברכה,                                                                                                            

 ענבל חברה לביטוח                                                                                                                              
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 נספח א'- טופס מספר 9 להזמנה - ערבות בנקאית לקיום הצעה )ערבות הצעה(

 תאריך________________

:לכבוד  

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

ערבה הרח'   

  282ת.ד. 

 קריית שדה התעופה, //0/3

 הנדון: ערבות בנקאית מס. _____________

 

לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום "(, אנו ערבים בזאת כלפיכם המציע" פי בקשת ____________________ )להלן:-על .1

"(, בקשר עם עמידתו של המציע בהתחייבויותיו סכום הערבותלהלן: "שקלים חדשים( ) עשרת אלפיםש"ח )במילים:  17,777 כולל של

 לנסיעהה  עהתר מערכתשירותי אספקה והתקנה של   למתן 7002712הזמנה להציע הצעות במכרז הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת 

 . 7002712מכרז  -)ולהלן: "ענבל"( "מבע לביטוח חברה ענבל עבור הממשלההרכב המכוסים בקרן הפנימית לביטוחי  בכלי לאחור

מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ובלי לטעון כלפיכם טענת ופי דרישתכם הראשונה בכתב,  לעאנו מתחייבים לשלם לכם,  .2

ובכל מקרה לא יאוחר מתום  מידילחיוב כלפיכם, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר 

 ( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.0שבעה )

תבצע בהתאם יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום י הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות ז .3

 לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס  .4

 ת המציע.או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מא

 הסבה.העברה ו0או כתב ערבות זה אינו ניתן ל .5

יוארך על פי דרישתכם לתקופה  אולם 17.17.2712כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום  .6

ימים נוספים, ובלבד שדרישתכם בכתב להארכת תוקף הערבות ו0או כל דרישה על פיה תימסר לנו בכתובתנו הרשומה מטה,  07של עד 

 לא יאוחר מהתאריך האמור. 

                                                                                               _____________________________________________דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו: ___  .7

 בכבוד רב,  

בנק _____________________שם ה   

________________________סניף    

 מספר סניף ___________________ 

 

   תאריך:______________

וחותמת הבנק:____________________חתימה של מורשי החתימה   

 


