
 אוטונומיתביטוחית /בנקאית ערבות: 1ג' נספח

 בודלכ

 התקשורת משרד - ישראל ינתדמ

 , ירושלים23ו יפ וברח

 

 ..............מספר אוטונומיתביטוחית /בנקאית בותער: דוןנה 

 כלפיכם בזה ערבים נו"(, א"המבקש)להלן:  [המציע]שם ל פי בקשת __________ ע .1

 __________ של כולל לסכום עד, המבקש מאת תדרשו אשר סכום כל לתשלום

"(, בקשר עם הערבות סכום)להלן: " לצרכן המחירים למדד צמוד"ח ש( _____________)

רישיון משולב למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן(  2019/015מכרז מס' 

חדש לשירותי רט"ן ברוחבי פס  מיוחד בישראל: הרחבת רישיון קיים או הענקת רישיון

 .מתקדמים

 הוא הבסיסי המדד כאשר לצרכן המחירים למדד צמוד יהיה לעיל 1 בסעיף האמור הסכום .2

 ביום הידוע האחרון המדד הוא הקובע והמדד הערבות מתן ביום הידוע האחרון המדד

 .הדרישה

 לסכום עד בדרישה נקוב סכום כל, בכתב הראשונה דרישתכם לפי, לכם לשלם מתחייבים ונא .3

על הדרישה להמסר בסניף המצויין בכתב  .דרישתכם קבלת מיום ימים עשרה תוך, הערבות

ערבות זה והכל בשעות העבודה בהן הסניף פתוח. דרישה בפקסימילה, טלקס, דואר 

 קטרוני או במברק לא תחשב דרישה מספקת לצורך ערבות זו.לא

 לבסס, לפרט חייבים אתם ןתנית, ובכלל זה, אילפי כתב ערבות זה היא בלתי מו חייבותנותה .4

 .המבקש מאת התשלום את תחילה לדרוש או דרישתכם את ולהוכיח

 או במימושה הכרוכה הוצאה בכל יישא המבקש; ________-ל עד בתוקף תהיה זו בותרע .5

 .זו ערבות של בהארכתה

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או המחאה. .6

 

 ב,ר בודבכ                                    

 

_________  

  



 אוטונומיתביטוחית /בנקאית ערבות: 2ג' נספח

 בודלכ

 התקשורת משרד - ישראל ינתדמ

 , ירושלים23ו יפ וברח

 

 ..............מספר אוטונומיתביטוחית /בנקאית בותער: דוןהנ

 תדרשו אשר סכום כל לתשלום כלפיכם בזה ערבים נו, א _____ל פי בקשת __________ע .1

. 3. _______________ ו/או 2. ____________________ ו/או 1 מאת

בעלי רשת משותפת שהגישו הסכם הצעה  כל המפעילים מותש]___________________ 

)להלן: ביחד  [ משותפת שקיבל את אישור ועדת המכזים בהתאם לחלק ב' למסמכי המכרז

 למדד צמוד"ח ש( _____________) __________ של כולל לסכום עד, ולחוד: "המבקש"(

רישיון משולב  2019/015"(, בקשר עם מכרז מס' הערבות סכום)להלן: " לצרכן המחירים

למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן( בישראל: הרחבת רישיון קיים או 

 .חדש לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמיםמיוחד הענקת רישיון 

 הוא הבסיסי המדד כאשר לצרכן המחירים למדד צמוד יהיה לעיל 1 בסעיף האמור הסכום .2

 ביום הידוע האחרון המדד הוא הקובע והמדד הערבות מתן ביום הידוע האחרון המדד

 .הדרישה

 לסכום עד בדרישה נקוב סכום כל, בכתב הראשונה דרישתכם לפי, לכם לשלם מתחייבים ונא .3

על הדרישה להמסר בסניף המצויין בכתב  .דרישתכם קבלת מיום ימים עשרה תוך, הערבות

ערבות זה והכל בשעות העבודה בהן הסניף פתוח. דרישה בפקסימילה, טלקס, דואר 

 קטרוני או במברק לא תחשב דרישה מספקת לצורך ערבות זו. לא

 לבסס, לפרט חייבים אתם ןלפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה, אי חייבותנותה .4

 .המבקש מאת התשלום את תחילה לדרוש או רישתכםד את ולהוכיח

 או במימושה הכרוכה הוצאה בכל יישא המבקש; ________-ל עד בתוקף תהיה זו בותרע .5

 .זו ערבות של בהארכתה

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או המחאה. .6

 

 ב,ר בודבכ                                    

 

_________  

 


