
 
                                                                                                                                למחקרים ועדת המכרזים

 

 

 'א6נספח 
 

 המוסד להשכלה גבוהה____________________

 מספר טלפון_____________________________

 מספר פקס______________________________

 ,לכבוד
 משרד האוצר - הכללי החשב

 הרשות הממשלתית למים ולביובבאמצעות 
 

 הוראת קיזוז הנדון:
 

: אנו החתומים מטה, הנציגים המוסמכים של המוסד להשכלה גבוהה )להלן  .1

ך ______________, נותנים לכם בזאת הוראה בלתי מותנית לקזז כל סכום עד לס,("המוסד"

___________(, שיוצמד ל: _________ מתאריך : )במילים, ₪________  

 -:דין, הסכם או הסדר )להלן_________, מכל תשלום המגיע למוסד מהממשלה לפי כל 

 הקיזוז(.

 
ע אנו מסכימים כי החשב הכללי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יקזז מכל תשלום המגי .2

ם עלמוסד מן הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר, כל סכום המגיע לממשלה מן המוסד בקשר 

ת סילוק הסכום חוזה/הזמנה_____________ מבלי שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה א

  האמור מאת המוסד. 

 
את, זוראה אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע קיזוז לפי ה .3

 מכספים המגיעים למוסד מן הממשלה לפי כל  דין, הסכם או הסדר.

 
  הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך ________. .4

 
 מהחשב הכללי במשרד האוצר.שינוי הוראה זו כפוף לאישור בכתב  .5

  
_______________________________  

 ם מלא וחתימה של ש                                                                                                     
 מוסמכים מטעם המוסדותמים ח                                                                                                 

 אישור עו"ד

כי  ה,אני הח"מ, עו"ד _____________, המשמש כיועץ המשפטי של ___________, מאשר בז

 סד.תימה המוסמכים של המוסד ומחייבת את המוידי מורשי הח-הוראת הקיזוז שבנדון חתומה כדין על

 
________________________ 

 חתימה וחותמת          



 
                                                                                                                                למחקרים ועדת המכרזים

 

 

 ב' 6נספח 
 רבותענספח 

 

 מס' פקס מס' טלפון שם הבנק / חברת הביטוח

 

 

  

 

 לכבוד,

 ממשלת ישראל 

 הרשות הממשלתית למים ולביובבאמצעות 

 
 .,א.ג.נ

 יםחדש יםשקל _____________ ע"ס _____________ערבותנו מס' הנדון: 

 
 :םבמיליו) _____________₪כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך הכולל של בזה ערבים  אנו

, אשר תדרשו מאת , שיוצמד למדד(שקלים חדשים _____________________________

 םמחקרי למימון הצעות לקבלת קורא קול"(, בקשר עם החייב" -____________________ )להלן:

 .2018 לשנת המים בתחום

ו יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינ 15תוך  הסכום הנ"ל,שלם לכם את נאנו 

נת שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טעמבלי במכתב בדואר רשום, 

ק הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילו

 הסכום האמור מאת החייב.

תאריך עד לם חתימת נספח ערבות זה ומיו ףבתוק תהיהערבות זו 

____________________ . 

 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק / חברת הביטוח כדלקמן:

 

מס'  מס' בנק שם הבנק / חברת הביטוח

 סניף

 כתובת

    

 
 ערבות זו איננה ניתנת להעברה.

 בכבוד רב,
 

___________________ ___________________ ___________________ 

 תימה וחותמתח  שם מלא    תאריך
 


