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 ' א  מסמך 
 

 מבוא כרמל בע"מ -פ.מ.ת 
 1/2020מס' מכרז פומבי  

 רמל שיה מבוא כבפארק מדע ותעכות בטחון מערנת התק
 

 הזמנה להציע הצעות
 

: )להלן ע ותעשיה מבוא כרמלמדארק המנהלת את פ ,"(חברהה)להלן: " מל בע"מכרמבוא  -פ.מ.ת 
רחבי ב ן שונותמערכות בטחו תנוהתק תאספקכישת, רלהצעות  בקשת לקבלמ ,(ק""הפאר

, צעותהזמנה להציע הב והכל כמפורט, למערכות אחריות ושירותי תחזוקה כולל תקופת ,פארקה
 .מפרט הטכניבכתב הכמויות ובהסכם, ב

 
ם בתיבת המכרזי 12:00שעה  18/3/2020מיום חר עד לא יאו - הצעותהמועד האחרון להגשת 

 .(בכניסה לפארק) משרדי החברהב הנמצאת
 

 רזמכה נשוא - כללי .1

 פארק, ביניהן ת מערכות בטחון שונות בוהתקנ אספקתוא המכרז הינו שנ .א
 שילוטו ורת, כבילה, חיווטות תקש, ארונ(CCTVמערכות טלוויזיה במעגל סגור )

 תכולליים( ה)שנתחודשים  24בת  בדק-תקופת אחריות ;"(המערכות" :)להלן
ה תחזוק ישירותציה לפאווכן  ;(דק"פת הב"תקו)להלן:  טיפולים וחלפיםשירות, 
 . פת הבדקמעבר לתקו נוספות עשר( שנים) 10למשך 

 .6 של כביש "תותן עי"ף לחבסמוך למ ,ידוהאזורית מג מועצהקם בממורק אהפ .ב

 אספקתבהכרוכות מובהר כי ההצעה המוגשת למכרז תכלול את כל העבודות  .ג
 קהבדפת תקוב כלל העבודות והחלפים שיידרשואת , פארקב המערכותוהתקנת 
 .כןיינתנו לאחר מהתחזוקה ש יואת שירותדרשו( )ככל שיי

מקבלת תר לכל היושים( חוד 4)יום  120תוך  – ת המערכותהתקנל ביצועתקופת  .ד
 עבודה.צו התחלת 

 מסמכי המכרז .2

 :מסמכי המכרז"" - ודקראו להלן יחד ולחיהמסמכים המפורטים מטה י .א
 
 . ך זה(מסמ) הזמנה להציע הצעות - 'מסמך א           

  בות בנקאית למכרז.רע - 1'אנספח           
 

  .הצעת המציעטופס  - 'במסמך           
 .כתב כמויות - 1ב'נספח      

 
 .הסכם - 'גמסמך  

 ביצוע.נוסח ערבות  - 1ג'נספח         
  מפרט טכני. - 2ג'נספח         

   ביטוחיות.דרישות  - 3ג' חנספ         
 .םוחייום ביטאישור ק - 4ג' פחנס         

 בשעות העבודה הרגילות תמורת חברהש במשרדי הלרכו המכרז ניתן סמכיאת מ .ב
  .04-9020266 -פון לתיאום טל .שלא יוחזר ₪ 500 סך של
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  co.ilcarmel.-mankal@mevoe"ל דואל בלבד בכתבשאלות הבהרה ניתן להפנות  .ג
לא  מועד זהלאחר כל שאלה שתגיע . 14:00 שעה 12/3/2020יאוחר מיום  עד לא
  תיענה.

 פוןי הנמען בטלל ידשאלות ההבהרה ע קבלת ריות לוודאאחלה היע חהמצ על
052-3790601. 

מציעים שרכשו את כל היישלחו ל תשובות לשאלות הבהרה שיוגשו במועד
 וא"ל.ת פקסימיליה או דמסמכי המכרז באמצעו

          
   תנאי השתתפות .3

עד הגשת על כל התנאים המפורטים להלן במובעצמו  היחיד או תאגיד העונ
 רז:כמלת עוהצה

בנים" "חשמלאות ותקשורת במ 160נים בענף בפנקס הקבלקבלן רשום  (1)
 .1-ובסיווג א

 ( פרויקטים הכוללים מערכות תקשורת ומצלמותשלושה) 3ביצע לפחות  (2)
CCTV כאשר  ,ואילך 2010צועם הסתיים החל משנת ביש ,צוניותחי

 .(ש"חלמחצי )₪  500,000 פחותל היה יםפרויקטמהאחד כל היקפו של 
תקשורת ומצלמות  תושל מערכוהתקנה פקה הס - ומשמע יקט""פרו

CCTV בביצוע עצמי )בין כקבלן ראשי ובין כקבלן משנה(חיצוניות , ,
פרויקט אחד בלבד,  יצועמין אחד ייחשב כבביצוע עבודה עבור מז כאשר

כי  יותר ממערכת אחת. יודגש נהתקוהו הפקוסאם במסגרת העבודה  גם
 בפועל למזמין העבודה. סרנמשויקט הינו פר ייםסתה ביצועושט פרויק

 ת שנים לפחות באחזק)חמש(  5בעל ניסיון וותק מוכחים בארץ של  (3)
 חלה והותקנו סופקו רשא ,חיצוניות CCTV תקשורת ומצלמות מערכות
קה זחאשני חוזי לפחות כולל הנדרש כאן . הניסיון ואילך 2010משנת 
 .זהוחכל ל (ש"ח אלף חמישים) ₪ 50,000 לפחות שלשנתי בסך בשווי 

ניהול  תוכנתשל  הזוקיצרן להתקנה ותחהבעל הסמכה והרשאה מטעם  (4)
ון ובעל ניסי במסגרת מכרז זה, המוצעת על ידו CCTV או ומצלמותדוי

 השנים האחרונות שלושב המוצעת ת הניהולכנות טמעתמוכח בה
 משנה. שלא באמצעות קבלני ,פרויקטים שונים לפחות חמישהוב

של ממוצע ת מסך פחילא ש 2016-2018לשנים שנתי כנסות המחזור בעל  (5)
 לא כולל מע"מ. לשנה, ( לש"חשני מ₪ ) 2,000,000

. ובהסיור ח - 10:00שעה  5/3/2020סיור קבלנים שנקבע ליום השתתף ב (6)
ככל  .(בכניסה לפארק) משרדי החברה - לתחילת הסיור מפגשנקודת 

את שרכש  אימה לכל מישיחול שינוי במועד הסיור, תישלח הודעה מת
 סמכי המכרז.מ

 .להלן 6כאמור בסעיף ערבות בנקאית תו צעלהף ציר (7)

 .עילל ב'2מור בסעיף רכש את מסמכי המכרז, כא (8)

  :הבאיםים מכמסים וההאישור את מציע יצרף להצעתוה .4

 ( לעיל.1)3, כאמור בסעיף ום תקף בפנקס הקבלניםהעתק ריש (1)

המציע,  צעיים שבויקטדבר הפרפירוט בחתומה בפני עו"ד הכוללת הצהרה  (2)
הלקוחות התקשרות עם נציגי לרבות פרטי , ( לעיל2)3כאמור בסעיף 

 .שעבורם בוצעו הפרויקטים

mailto:mankal@mevoe-carmel.co.il
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 מציעיון והוותק של הפירוט בדבר הניס חתומה בפני עו"ד הכוללתהצהרה  (3)
התקשרות עם נציגי לרבות פרטי , ( לעיל3)3כאמור בסעיף , בתחום האחזקה

 .זקהאח ם שירותילהם ניתניהלקוחות 

המציע בעל הסמכה והרשאה מטעמו להתקנה  ולפי חתוםיצרן שור יא (4)
 .המוצעת במכרז זה CCTV או ומצלמותדניהול וי תוכנתשל קה ותחזו

והוא  המוצעות מו של אחת או יותר מן המערכותהמציע הוא היצרן בעצאם 
לצרף להצעתו תצהיר  ן המציע, אזי נדרש ממוסמך להתקינן ולתחזקן

     ."דם בפני עוחתר ייהתצהיכאשר  עיד על כך,מה
פירוט בדבר  חתומה בפני עו"ד הכוללתהצהרה על המציע לצרף בנוסף, 

לרבות פרטי , יל( לע4)3כאמור בסעיף , הניהול תוכנתנו בהטמעת ניסיו
 .שאצלם הוטמעה המערכת כאמורהלקוחות התקשרות עם נציגי 

 .2016-2018שנים של המציע ל דבר מחזור ההכנסות השנתיאישור רו"ח ב (5)

 ול סיור קבלנים חתום ע"י מורשי החתימה של המציע.וקפרוט (6)

 להלן.  6ערבות בנקאית כאמור בסעיף  (7)

 העתק הקבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. (8)

על כמובן ואשר עונות "י המציע )ע טכני של המערכות המוצעות מפרט (9)
 .(2מצורף כנספח ג'ההטכני המפרט 

ות על פי חוק נות ורשומפנקסי חשבועל ניהול  ח,או רו"שומה שור פקיד אי (10)
 . 1976-תשל"ו, גופים ציבוריים עסקאות

 -תאגיד הינו שמציע  (11)

 התאגיד.תעודת רישום העתק מ (א)

המניות  בעלי הכולל את פרטי החברותמרשם  תדפיס מעודכן (ב)
 .התאגיד מנהליו

 ההצעהכי התאגיד ו המוסמכים לחתום בשםעל זהות אישור עו"ד  (ג)
 . תאגידה מה שלהחתי מורשיע"י נחתמו  זהמכר מסמכיל לוכ

 כשהם חתומים ע"י המציע.מן הכלל, , ללא יוצא כל מסמכי המכרז (12)

)ככל  חברהי ה"עופצו ו/או תיקונים ו/או עדכונים שי כל מסמכי ההבהרה (13)
 .המציע ע"יכשהם חתומים  ,מכרזההצעה לעד למועד הגשת  שיופצו(

כרז מהיה רשום מספר גביה יה ומה, שעלוחתהצעה תוגש במעטפה סגורה ה (14)
 .ותיאורו

    ה הכספיתהגשת ההצע .5

עבור כל פריט  )לפני מע"מ(את המחירים המוצעים על ידו מלא להמציע על  (1)
  .(1ב'ח נספ) הכלולים בכתב הכמויותו/או סעיף ו/או עבודה 

 אחתיחידה לציין את הצעתו ביחס ל ציעמ" על הש"ח"מחיר  עמודתב .א
לחשב את סכום  מציע" על ה"חש כ"ה"ס עמודת, ובףסעי לבכפריט של 

ידה חיר היח)מכפלת מ סעיףאותו בות מצויניות הלפי הכמוהצעתו 
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  . פר הכמויות(במס
סכום ב נקובללסכם ומציע על ה כל הפרקים" בטור האחרון "סיכום

לסכום  .כתב הכמויותיו בכל סעיפי צעותהשהתקבל מחיבור כל הכולל 
  .יןכדמ מע"זה יתווסף 

יש לציין את  ו כ"אופציה"הוגדרשכתב הכמויות  בסעיפיכי  מודגש
 .הפרקים" ום כלב"סיכם מלסכ אין אך ,בודדתה חידיל המוצע מחירה

ם אלה מהמציע הזוכה, נתונה האופציה באם לממש ולהזמין פריטי
 ל דעתה הבלעדי של החברה.לשיקו

ודש ח 24ק דב "אחריותסעיף לר הצעת מחילא למ אין –לתשומת הלב  .ב
 כלשהילא תשולם תוספת ש מפני, "יםלרבות חלפ וטיפולים כולל שרות

בהתאם את  לתמחר שי) בתקופת הבדקהמציע הזוכה  יותאחר בגין
 שאר הסעיפים(.

 שנים 10 -ה לתחזוק רותש"סקים בעופים האחרונים הבאשר לשני הסעי .ג
, (הבדקתקופת שנתיים )בתום  כי בהרמו – מעבר לתקופת האחריות"

שירותי   ההזוכ מציעהמ מוקנית לחברה האופציה להמשיך ולקבל
 שנים)עשר(  10עד  רק זמן שלפלכות, למער ים, טיפולים ותיקונתחזוקה

מן ה אחוזים( שיש) 6% -ווה לשהבסך שנתי כנגד תשלום נוספות, וזאת 
 יםהכולל יםשירות לקבל בחרה והחברה הידבמהכוללת  התמורה

 הידמב הכוללתמן התמורה ה אחוזים( ארבע) 4% -או- אספקת חלפים
אשר  ,אספקת חלפים יםכוללשאינם  יםשירות לקבל בחרה והחברה

 אין ג'(.מסמך  -ה' להסכם 17זה ר' סעיף קשר )בה יתומחרו בנפרד
 .("לא לסיכום"הכמויות )בסוף כתב  אלהסעיפים לסכם ואין ות לשנ

ות כאמור ארסול הצעה שלא תוגש בהתאם להורשאית לפ החברה תהא (2)
ו הסעיפים שלא תכלול מחירים עבור כל הפריטים ו/א לעיל, לרבות הצעה

 על גבי כתב הכמויות.  ו/או העבודות, 

על פי  אזי, סעיפי כתב הכמויותמבמקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו  (3)
 :חברהעת השיקול ד

 ר סעיף זה במחירי יתר סעיפיחשב הדבר כאילו כלול המחיר עבויי (א)
 יהיה חייב לבצע העבודות הנכללות בסעיף מציע, והותכתב הכמוי

 .עד עבודות אלומבלי לקבל כל פיצוי או תשלום נוסף ב זה

 -או- 

 .כולה הדבר לגרום לפסילת ההצעה עלול (ב)

כתב  סתירה ו/או אי התאמה בין הסכומים שהמציע יציין בסעיפי יהתה אם (4)
הוא הסכום שבו, הסכום שיקבע סכומים הכוללים שיחוהכמויות, לבין ה

א רשאית לתקן טעויות סופר או החברה תהו אחת, יחידהמחיר לכשהוצע 
לו בה ן לפסול הצעה שנפטעויות חשבוניות שנפלו בהצעה, או לחילופי

 י התאמות כאמור, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.טעויות או א

הפעולות וההתחייבויות  מושלם של כלביצוע מלא ותכלולנה ת המחיר והצע (5)
בכלל והוראות המפרט הטכני  המכרז י מסמכי"פעציע הזוכה לבצע על המש

  .וג שהואמכל מין וס תוספות כל התייקרויות ו/או למנהלא תשו בפרט.

עשויות ר שוא בפועלויסופקו כמויות שיבוצעו בפועל יתבסס על ה התשלום (6)
עת וצורכי החברה בעת ביצוע על פי שיקול ד יותר,להיות גדולות או קטנות 

 כה לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בהקשר זה. המציע הזוות. בודהע

ציע תו של מציע שעמד בכל תנאי הסף וההצעההצעה הזוכה במכרז תהיה  (7)
 .יכום כל הפרקים"ב"ס ביותרהזול  ללכוסכום האת ה
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 רזערבות בנקאית למכ .6

 
 אלף יםשיחמ) ₪ 50,000 "סעאוטונומית קאית ערבות בנעל המציע לצרף להצעתו  .א

 כנספחנוסח המצורף על פי ה, 18/6/2020 יוםל עד , בתוקףחברהקודת הלפ ("חש
 להציע הצעות.  להזמנה 1א'

, ובתנאי הערבותשל  וקפההמועד האחרון לת תהיה רשאית להאריך את חברהה .ב
 .פהתוקום סילפחות לפני עבודה  מיי( )שלושה 3שהודיעה על כך בכתב 

מועד מם וי( שלושים) 30בתוך  לו הערבות חזרתו ,תתקבל הצעתו לאשמציע  .ג
 .המציע הזוכה התקשרותה של החברה עם

יהא זכאי והמציע לא , כולה או חלקה, ערבותאת התהא רשאית לחלט  חברהה .ד
 אחד מאלה:יים אם התק, ל החזרכלדרוש 

סמך לספק מהסכם ו/או הלחתום על  ,בלהציע, שהצעתו נתקהמ רביס (1)
ערבות ביצוע, נו לצורך תחילת ההתקשרות )כגון: דרש ממכלשהו הנ

 . אישור קיום ביטוחים וכו'(

 במסגרת המכרז מסר המציע מידע מטעה או מידע מהותי שאינו מדויק. (2)

 .יסנותתכסרמה או בבע במכרזהמציע פעל  (3)

 הזוכה במכרז חובת .7

 7 תוךציא לחברה, להמ( יהא עליו "הזוכה" :לןלה)תה הצעתו של המציע זכ (1)
בות )ער בנקאיתערבות מכרז, בדבר זכייתו ב חברההודעת המ ימים)שבעה( 

 כנדרש בהסכם. ים,חביטוביצוע( ואישור קיום 

אית רש חברהיל, תהא הלע (1)7 ס"ק ל פיאת המסמכים ע הזוכה המציאלא  (2)
כאמור ו, להצעת הפצורש המכרז ערבותייתו במכרז ולחלט את את זכ לבטל
  לעיל.  6ף בסעי

 ך בהוכחת נזק,צור פיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא סכום הערבות ישמש (3)
 עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.  עקב אי קיום ההתחייבות שנוטל  על

לא יצוי ממהזוכה פלתבוע  חברהשל ה לפגוע בזכותה כדי לעילאין באמור  (4)
כנגד  חברהאו סעד שיעמדו לרשות הלפגוע בכל זכות עקב מחדלו הנ"ל או 

 תו למכרז.על עצמו עם הגשת הצעחייבות שנטל הזוכה עקב הפרת ההת

 הערות כלליות .8

 בלשון נקבה. זה בלשון זכר משמעו, לכל דבר ועניין, גם  מסמךכל האמור ב (1)

 בא בחשבון.לא יו המסמכים י המציע בגוף"ה עעשישינוי או תיקון שי (2)

הוא, במסמכי מכל מין וסוג ש ,הסתייגות ערך המציע שינוי, תיקון או (3)
 חברהו( תהיה הים הנדרשים ממנו בהצעתהשלמת הפרטהמכרז )למעט 

, לפי שיקול דעתה הבלעדי -או-טעם זה בלבד, לפסול את ההצעה רשאית, מ
ה לא העיר חברהקרה )גם אם הלבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מ

מסמכי המכרז, אשר הוכן  ויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח שללשינ
 ים.וכפי שנמסר למציע חברהי הע"
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דבר או שיהיה  ,או אי התאמות במסמכים ציע סתירות או שגיאותגילה המ (4)
הזמן שהוקצב לשאלות  במסגרת פרק חברהיפנה בכתב ל לא מובן,מה 

 הבהרה.

, עד למועד האחרון עדיתה הבלשיקול דעולפי  ית, בכל עתרשא חברהה (5)
ותיקונים במסמכי המכרז,  עות במכרז, להכניס שינוייםהעדכני להגשת הצ

ת כל מועד, ם, להאריך ו/או לדחותשובה לשאלות המשתתפיזמתה או בבי
 נותו.מציעים, לבטל את המכרז ו/או לש י/לקבוע מפגש

והם  י המכרז,ק בלתי נפרד מתנאהשינויים והתיקונים כאמור יהוו חל
ו אשר יחתמו עליהם ויצרפכרז ובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המי

 .םלהצעת אותם

ו לבקש הבהרות לגבי או/ בהתאם לדין ו"מית לנהל מה רשאתהי חברהה (6)
ם מליצימהגורמים המ מהמציע ו/או קבל הבהרותו/או לפנות ל ההצעה

 י., וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדעליו

אלה או אחרים, כיון נציגים של מציעים ין לראאית להזמתהיה רש חברהה (7)
 י.וזאת לפי שיקול דעתה הבלעד

)לפי ם ביותר ני מציעים או יותר שהינם הזוליש לא ניתן להכריע ביןאם  (8)
עיל( כי אז תהא לפי כלל השיקולים המפורטים ל חברהשיקול דעתה של ה

דעה יקבלו הואלה. מציעים אלה לערוך הגרלה בין מציעים  תרשאי חברהה
 ים בה. מועד ההגרלה, ויהיו רשאים להיות נוכח על

 שלא לבחור בכל מציע.תהיה רשאית  חברהה (9)

על ההסכם שבין  חברההתימת כנס לתוקפה רק לאחר חיבמכרז ת יההזכי (10)
 הצדדים.

 א.ישה סיבהיך זה, מכל תהיה רשאית לבטל הל חברהה (11)

או נות ו/ו/או בטעלא יבוא בתביעות כי מציע שהוכרז כזוכה  מובהר בזה (12)
זמנית או  הליכי המכרז הפסקת  ו/או  , בגין כל עיכובחברהבדרישות כלפי ה

משפט שיינקטו על ידי י גרמו, כתוצאה מהליכיגרמו, אם יייר לחלוטין אש
 צדדים שלישיים כלשהם.

או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת כל מציע ו/
ו/או דרישה ו/או כל טענה על מוותר והוא  ,ןם כגון אלה בחשבוהליכי

 עקב כך. חברהי התביעה כלפ

יבה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סחה היקפו או נדשונה  ז אובוטל המכר (13)
לא יהיה והוא , ו/או טענהלמציע ו/או לזוכה כל תביעה  יהשהיא, לא תה

 .זכאי לפיצוי מכל מין וסוג

מיות )מועצות ת המקוו המועצויה של ציוספת השנתנאי המכרז כפופים לת (14)
ם אלה לבין כל מקרה של סתירה בין תנאיבו, 1958-אזוריות( תשי"ח
 ה.יתוספת השנייגברו ויקבעו הוראות ה -ה יהשני הוראות התוספת

 
 

 נסים אפרים, מנכ"ל 
 

 כרמל בע"ממבוא  - פ.מ.ת     
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 הצהרה והתחייבות

, מצהיר/ים כי _____________.ז. , ת_____________, ת.ז. _____________ "מו החאנ
 חתימתי/נו.ב"( המציע" )להלן:  ___________ ים לחייב את המציע אני/ו מוסמך/

 
את מסמכי המכרז, ההסכם והנספחים המצורפים למסמך זה, י/ו מאשר/ים שקראתי/נו אנ

אחר  זאת למלאמתחייב בדות נשוא מכרז זה וכי המציע ומציעים את שירותי המציע לביצוע העבו
 ביעות רצונו המלאה של המזמין.והדרישות לש התנאים

ת וכי המציע מסכים לכל ת המציע הינם אמשר כי כל הפרטים המופיעים בהצעריני/ו לאה
 התנאים והפרטים המפורטים בתנאי המכרז על כל נספחיו.

 
 תאריך: ___________________________

 ________שם החותם: ________________
 __________: __________חותמת המציעחתימה ו

 
 
 
 

 "ח אישור עו"ד/ רו
אשר ____________________, מ______, מרח' _"מ, עו"ד/ רו"ח ______________אני הח

בזה כי החותם בשמו של המציע מוסמך לחייב את המציע בחתימתו על פי מסמכי היסוד של 
 ע.המצי

 __________תאריך: _________________
 ___________________וחותמת: __ חתימה

 
 

___________________             ___________________   
 חברהתימת הח                    ע"ת וחתימת "המציחותמ
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  1א'נספח 

 

 מכרז נוסח ערבות

 

 תאריך:_______

 

 לכבוד
 מל בע"מכרמבוא  -פ.מ.ת 

 

  
 _______' ______ערבות בנקאית מסהנדון:  

 

בים בזה ( הננו ער"המבקש"________ מס' זיהוי _______ )להלן:  פי בקשת-על .1
ש"ח( המגיע או  לףחמישים א₪ )במילים:  50,000 עד לסך של כלפיכם לסילוק כל סכום

כות בטחון מער התקנת - 1/2020 מס'עשוי להגיע לכם מהמבקש בקשר עם הצעתו למכרז 
 .לרממבוא כיה ק מדע ותעשפארב

בעה ם כל סכום עד לגובה סכום הערבות, תוך לא יאוחר משתחייבים לשלם לכאנו מ .2
את  נמקאו למבלי להטיל עליכם לבסס ה בכתב, ימים מקבלת דרישתכם הראשונ

, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי מבקשדרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מה
 כלפיכם.מוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו שיכולה לע

כל  )כולל( ולאחר מכן תהיה בטלה ומבוטלת. 18/6/2020ליום  תישאר בתוקף עד ערבות זו .3
הנקוב ברישא תאריך ה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר מהדרישה על פי ערבות זו צריכ

 של סעיף זה.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  .4
 

 .ופן שהואבה בכל את זו אינה ניתנת להעברה ולהסערבו .5
              

 
 בכבוד רב, 

        
 _בנק : ____________________

 סניף: _____________________
 : ____________________כתובת


