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לכבוד:
משתתפי המכרז
באמצעות דואר אלקטרוני
א.ג.נ,
הנדון :מכרז פומבי מס'  11/19למתן שירותי הדברה
בשטח שיפוט עיריית דימונה (להלן" :המועצה")
פרוטוקול מס'  – 1מענה לשאלות הבהרה
 .1להלן התשובות לשאלות שהוגשו למועצה בקשר למכרז שבנדון:
מס"ד

א.

תשובה

שאלה

בתנאי הסף להשתתפות במכרז סעיף  ,6.7נדרש הבקשה מתקבלת.
מהקבלן כי יהיה ברשותו רישיון עסק מסוג  3.4לצו
רישוי עסקים  .רישיון עסק זה נדרש לעוסק
שפעילותו הינה יצור ו/או אחסנה של חומרי הדברה יובהר כי סעיף  6.7אינו תנאי סף.
כלומר חנות או מפעל המייצר חומרי הדברה ,חברה
העוסקת בהדברת מזיקים נדרשת להיתר רעלים
ו/או פתור מכך במידה ומחזיקה בכמות קטנה הסעיף המתוקן הינו:
לצורך הפעלת העסק .יתרה מכך רק לפני כמה צילום רישיון עסק תקף על שם המציע לפי צו רישוי
חודשים פתרה המדינה חברות העוסקות בהדברה עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,תשע"ג.2013-
תברואית את הצורך בלהחזיק רישיון עסק רלוונטי רישיון עסק יהיה מטעם רשות הרישוי המקומית
לתחום ( קרי .3א ) (צו רישוי עסקים (תיקון מס'  ,)2שבתחומה נמצא מרכז העסק עפ"י תקנה (5ב) לחוק
רישוי עסקים (תשע"א.)2010-
התשע"ט. )2019-
הכנסת הסעיף הנ"ל ( ,)3.4הינה לא רלוונטית
ומיותרת (ואף אינו ראוי כלל ועיקר) למכרז זה ואף
עומדת בסתירה מוחלטת ומכוונת לרצון המחוקק
שראה בהסרת הצורך ברישיון עסק להדברה
תברואית כצו השעה להסרת חסמים בירוקרטים
מיותרים ולצורך הקלה על העוסקים בתחום
אנו מבקשים כי סעיפים  /דרישות סף אלו (.5.1א)
יוסרו מתנאי הסף להשתתפות במכרז .

ב.

דרישות הסף במכרז דורשות כי למדביר יהיה הבקשה מתקבלת.
רישיון איוד  ,רק שבאף אחד מדרישות המכרז
ובפעולות ההדברה הנדרשות נשוא מכרז זה רובם
ככולם לא תהיה דרישה או אפשרות לבצע הדברה הסעיף המתוקן הינו:
באיוד כלל  .לכן הדרישה הנ"ל מיותרת ומכבידה מציע אשר במועד הגשת ההצעה אחד ( )1מעובדיו
ומפני שאינה רלוונטית ומיותרת אנו מבקשים (כולל המציע בעצמו) הינו מדביר מוסמך בעל היתר
להסיר דרישה זו מהמכרז (ניתן לחלוטין להסתפק הדברה תקף לקטילת חרקים ומכרסמים מהמשרד
לאיכות הסביבה ,על פי החוק להסדרת העיסוק
בדרישה למדביר שלב  2קרי מדביר שטח פתוח)
בהדברה תברואתית ,התשע"ו 2016-בהתאם
לסעיפים (57ב)((57 -)3ב)( )4לחוק שהם – היתר
קטילת חרקים והיתר קטילת מכרסמים ,כשהם
תקפים ועל שמם של העובדים.

ג.

נשוא מכרז זה מצריך  2עובדים לביצוע הפעולות הבקשה מתקבלת.
שבמכרז  ,לטעמינו ניתן להסתפק במדביר מוסמך העבודות נשוא המכרז יבוצעו באמצעות מדביר
אחד ובעוזר אשר לא יבצע את פעולות ההדברה מוסמך אחד ( )1ובעוזר אחד (.)1
עצמם אלא יסיע בידיו של המדביר המוסמך
לבצעם .פעולות כגון נהיגה  ,הסדרת צינור הריסוס,
סיוע בסחיבה  ,פעולות ניטור וכו'.
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מס"ד

תשובה

שאלה
מבקשים להוסיף כי העבודות יבוצעו ע"י מדביר
מוסמך אחד לפחות (מדביר שטח פתוח).

ד.

מחיר האומדן במכרז איננו סביר ביחס להיקף
ואופי העבודות נשוא מכרז זה ולאור דרישות הסף
המחמירות .עפ"י תנאי שוק ההדברה בארץ
בעקבות חוק המדבירים החדש התיקרו באופן
קיצוני העלויות הנדרשות לביצוע מכרז זה.

הבקשה נדחית.
המחירים הינם עפ"י התקציב הקיים של הרשות.
על כן ,המחיר המרבי נותר ללא שינוי.

מבקשים או לשנות את האומדן ולהגדילו או לתת
את האפשרות לתת תוספת במחיר ולא רק הנחה
(כמובן עד אחוז מסוים) וזאת מבלי שהדבר יפסול
את הצעת המשתתף במכרז.

ה.

סעיף  8.2בנוסח הסכם ההדברה (אחריות ,שיפוי הבקשה מתקבלת בחלקה.
וביטוח)  -לא הגיוני ,לא סביר ,לא חוקי ולא שוויוני
– מבקשים להסירו על הסף מהסכם ההדברה.
הסעיף המתוקן הינו:
 .8.2מבלי לגרוע מכל סעד העומד לעירייה מכוח כל
דין ו/או הסכם ,מוסכם בזאת כי ,הקבלן ישפה ויפצה
את העירייה בתוך שלושה ( )3ימים מדרישתה
הראשונה לכך ,בגין כל נזק שיגרם לה כאמור בהסכם
זה ,ללא הגבלת סכום עד לסכום הקבוע בנספח
הביטוחי כפיצוי מוסכם ,כל זאת מבלי שיהיה על
העירייה להמציא לקבלן כל חשבון ,מסמך ,הוכחה
ו/או ראיה ,ומבלי שיהיה על העירייה לדרוש ו/או
לתבוע צד שלישי כלשהו ,תחילה ו/או במקביל ו/או
בכלל.
ראה נספח ביטוחי מעודכן מצ"ב כנספח ב'
לפרוטוקול הבהרות ,עליו יצטרך המציע הזוכה
לחתום עם קבלת ההודעה בדבר זכייתו.

ו.

מבקשים להפחית את גובה הערבות (מכרז/
השתתפות) ,הסכום גבוה מידי ביחס להיקף הכספי
במכרז זה ורק גורם לייקור עלויות ההצעה
הגבוהות מהמקובל בתחום מכרזי ההדברה
ברשויות מקומיות גם כך (עלות קניית המכרז הינה
בניגוד מוחלט להנחיות ולהחלטות השלטון
המקומי!).

הבקשה מתקבלת.
גובה הערבות יופחת לסך של .₪ 15,000
על המציעים להגיש ערבות עפ"י הנוסח המצורף
לפרוטוקול ההבהרות כנספח ג'.

סעיף  1.1דרישה ל  2מדבירים בצוות ,כנ"ל גם הבקשה מתקבלת.
בהסכם בסעיף .)1( 5.2
ז.

ח.

האם זו טעות סופר ? הכוונה כי לחברה  2תעודות לצורך ביצוע העבודה נדרש כי המציע יבצע את
מדביר ? וביצוע העבודה נדרש  1מדביר ועובד העבודה נשוא המכרז האמצעות מדביר אחד ()1
ועובד הדברה אחד ( )1נוסף.
הדברה נוסף?
סעיף  )1( 2.2מפרט וכן גם בתנאי הסף סעיף  3.4הבקשה מתקבלת.
מפרט בדרישה שלמדביר יהיה היתר איוד ברשות
מקומית אין צורך בהיתר איוד ויש איסור מוחלט ראה תשובה לשאלת הבהרה ב' לעיל.
לאיוד.
האם סעיף זה יתוקן?
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שאלה

תשובה

מס"ד

ט.

 )2( 2.2והבסכם  3.11.1דרישה למיכל  400ליטר,
בשוק קיימים מיכלי  300ו 500ליטר ,ולשטח
העירוני שקיימים בו מקורות מים רבים מספיק די
והותר מיכל  300ליטר ,האם ניתן לשנות דרישה זו
למיכל  300ליטר ?

הבקשה מתקבלת.
הסעיף המתוקן הינו:
אחד ( ) 1רכב טנדר אשר מותקן בו מיכל ריסוס שלא
יפחת מנפח  300ליטר שאינו משועבד (למעט שיעבוד
לטובת הבנק או לחברת ליסינג) או מעוקל במועד
הגשת ההצעה .על מיכל הריסוס להיות מותקן על-
גבי כלי הרכב ולא באמצעות נגרר לכלי הרכב.

י.

עמוד  "24שטחי העיריה ,מובהר כי ביצוע ההדברה הבקשה מתקבלת.
יעשה בשטחים ציבוריים ,אך הוכנסו לשם "חצרות
 ,בנייני מגורים וחדרי אשפה" ,שכידוע הינם
חל איסור מוחלט לבצע הדברה בשטחים פרטיים
שטחים פרטיים.
ו/או בבניינים פרטיים אשר אינם שטחי הרשות של
כלל הציבור.
האם חובה לבצע בניינים פרטיים?
ההדברה תתבצע רק בשטחים של הרשות ומוסדות
ציבור ולא בגופים פרטיים או בבניינים פרטים או
עסקים פרטיים.
קבלן אשר יבצע עבודות פרטיות אלה ,צפוי לקנסות
ועד להפרה בוטה של חוזה הקבלנות .הביטוח הנמצא
לטובת הרשות הינו לשטחי הציבור של הרשות
ומבניה ואינו תופס בניינים או בתים פרטיים אשר
ביצע להם עבודות.
על הקבלן להיות זהיר ועירני לדברים אלו.
סעיף  9.1לא להסב הסכם הביצוע רק ע"י עובדי הבקשה נדחית.
החברה ,או באישור בכתב ע"י הרשות.

יא.

קבלן משנה מחויב באותם ביטוחים ועמידה בתנאי יובהר כי אין לבצע את העבודה באמצעות קבלן
משנה .על הקבלן לבצע העבודות נשוא המכרז בעצמו
הסף של הזוכה?
או ע"י עובדיו בלבד.

יב.

המכרז דורש  2מדבירים מוסמכים בעלי היתר ראה תשובה ב' לעיל.
הדברה(סעיף  ,)3.4בעיריות ורשויות אחרות
הגדולות באוכלוסייתן ובשטחן מדימונה שבהן אני
משמש כקבלן הדברה מזה שנים אין דרישה ל2
מדברים בעלי היתר.
מדוע יש דרישה זו
אבקש לשנות סעיף זה.

יג.

מבקשים להסיר את מגבלת כמות התושבים מסעיף הבקשה נדחית.
הניסיון .מועצה  XXXXXהיא מועצה מורכבת יובהר כי הרשות דרשה שלמציע יהיה ניסיון ברשות
והניסיון שצברנו שם יאפשר לנו לבצע העבודות אחת ( )1לפחות בעלת היקף תושבים שלא יפחת מ-
 30,000תושבים .מס' התושבים כאמור בתנאי סף
בדימונה ברמה מצויינת.
תואם את כמות התושבים הנמצאים כיום ברשות ועל
כן תנאי זה לא ישונה.

--------------------------------------------------------------------------------------------- .1את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות  -אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ,ניתן לרכוש החל מיום
 19.5.2019ועד ליום אחרון להגשת המכרז אצל חברת פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ (להלן – "חברת פורטל"
ו/או "פורטל") ,במשרדיה ברח' התע"ש  ,20וזאת בין הימים א'-ה' (כולל) בין השעות  ,9:00-15:00תמורת תשלום
בסך ( ₪ 3,000חמשת אלפים שקלים) (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

 3מתוך 8

את התשלום ניתן לבצע באמצעות שיק בנקאי מזומן או באמצעות העברה בנקאית לבנק הפועלים סניף  407חשבון
 .42571את אישור העברה בצירוף טופס רישום מציע המצורף לפרוטוקול זה כנספח א' ,יש לשלוח לפורטל ייעוץ
ותכנון אקולוגי בע"מ במייל  idanc@portaleco.co.ilולוודא קבלת המסמכים בטלפון .09-7654315
 .2המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום  19.6.2019בשעה  ,14:00בדיוק .לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.
את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) אצל יפה עזריה -מנהלת מחלקת
מכרזים ,קומה ג' ,בניין העירייה.
***
פרוטוקול זה כולל  8עמודים .ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק
בלתי נפרד ממסמכי המכרז .במקרה של סתירה ו/או אי התאמה ,הרי שהאמור בפרוטוקול זה גובר על האמור
בחוברת המכרז ובפרוטוקולים של המועצה בעניין .על המשתתפים לצרף את פרוטוקול זה להצעתם כשהוא חתום
כדין על-ידי המשתתף .למען הסר ספק ,רק שינויים בכתב יחייבו את המועצה ,טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא
שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) במהלך מפגש המציעים אינם מחייבים את המועצה.
עיריית דימונה ,מאחלת הצלחה למשתתפי המכרז.
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נספח א' למסמך ההבהרות

תאריך____________ :

הנדון :למכרז פומבי מס'  11/19למתן שירותי הדברה
בשטח שיפוט עיריית דימונה
טופס רישום מציע
פרטי המציע
שם המציע ____________________ :
מספר תאגיד___________________ :
כתובת מלאה____________________________ :
כתובת דואר אלקטרוני________________________ :
טלפון_________________ :
נייד_____________________ :
פקס____________________ :

שם איש הקשר מטעם המציע____________________ :
כתובת דואר אלקטרוני________________________ :
טלפון_________________ :
נייד_____________________ :
פקס____________________ :
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נספח ב' לפרוטוקול הבהרות

אישור על קיום ביטוחים
(אין לבצע בנספח הזה שינויים או תוספות או מחיקות שעלולים לפגום בתקינותו ולגרום לפסילתו ,הקטנת סכומי ביטוח תפסול
מידית את הנספח ,נא להחזירו אלינו מלא וחתום על ידי חברת ביטוח ,באיכות נקיה ובסריקת מקור ,לא יתקבל נספח אחר מלבד
הנספח הזה)

לכבוד
עירייה דימונה
מרכז מסחרי חדש ,שדרות הנשיא
דימונה 8610001
(להלן – העירייה)
א.ג.נ,.

הנדון :אישור על קיום ביטוחים של ______________ (להלן – הקבלן)
בגין חוזה קבלנות מס' _____ מיום ___________ בעניין מתן שירותי ריסוס והדברה בשטח שיפוט
עיריית דימונה (להלן – החוזה ,העבודות ו -המועצה בהתאמה)
החתומה מטה חב' לבטוח בע"מ מאשרת בזאת כי ערכה בטוחים כמפורט להלן לבטוח החבויות _______________________(להלן
"קבלן או ספק") עבודות ריסוס והדברה בשטחי המועצה (כהגדרתם בחוזה הקבלנות) כנגד יתושים ומזיקים מעופפים אחרים (לרבות
זבובים) ,תיקנים (ג'וקים) ,נמלים (לרבות נמלי אש וטרמיטים) ,קרציות ,פשפשים ,פרעושים ,מכרסמים (לרבות ,חולדות ,עכברושים
ועכברים) ומזיקים אחרים וכנגד קינון ודגירה של יתושים וחרקים אחרים ,כולל ריסוס עשבייה בשטחי המועצה לרבות במוסדות חינוך.
עבור המועצה על פי המכרז (להלן "שירותים") כדלקמן:
א .פוליסה לבטוח אחריות מקצועית
לבטוח אחריותו החוקית של הקבלן על פי כל דין עבור כל נזק ו/או הוצאה שתיגרם למועצה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהפרת
חובה מקצועית ,טעות ,השמטה ,ליקוי ,הזנחה בתום לב ,לרבות ריסוס ,זיבול ודישון ,וכן כל שימוש בחומרי הדברה רעילים ,המועצה
בוטחה באחריות צולבת עבור אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מטעמו גבול האחריות יהיה סך של  1,000,000ש"ח למקרה
ולתקופת הבטוח .הביטוח כולל תקופת גילוי בת  12חודשים מתום תוקף הביטוח ,אלא אם ערך הקבלן ביטוח חלופי אשר מעניק
כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה.
ב .בטוח אחריות כלפי צד ג'
לבטוח אחריותו החוקית של הקבלן על פי דין עבור כל נזק לרכוש ו/או גוף ו/או נזק נפשי ו/או שכלי כתוצאה מכך לרבות כלפי ו/או
בגין ספקי משנה ו/או עובדיהם ,המועצה ו/או עובדיה וכלפי כל מי שלא נוצרו לקבלן עמו יחסי עובד ומעביד .המועצה בוטחה בכפוף
לתנאי "אחריות צולבת" .הבטוח לא יוגבל מעבודות בעומק ו/או בגובה ,משמוש בנשק ברישיון ,תביעות שבוב של המוסד לבטוח
לאומי ,פעולה על רכוש קיים ,העסקת עובדים זמניים שאין חובה לדווח על שכרם למוסד לבטוח לאומי .גבול האחריות כלפי צד ג'
יהיה ( 1,000,000מיליון  ₪לתובע ולמקרה ולתקופת הביטוח.
ג .במידה והקבלן אינו מחזיק עובדים לצורך הפרויקט יש למחוק את סעיף ג' ולחתום ליד המחיקה בתוספת המילים אין עובדים
ד .בטוח חבות המעביד
לבטוח אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ועל פי חוק האחריות למוצרים פגומים תש"מ ,1980-כלפי עובדי ו/או
מועסקיו עקב תאונה ו/או מחלה שנגרם למי מעובדיו או מועסקיו ,תוך כדי ו/או עקב בצוע השירותים .הכיסוי לא יוגבל מעבודות
בגובה ו/או בעומק משמוש ברכב ככל שהנזק לא יוכר כתאונת דרכים ,פרעות ,מהומות  ,שימוש בנשק ברישיון .המועצה צוינה
כמבוטח במידה ויטען כלפיה כי היא חבה כמעסיק כלפי מי מעובדי ו/או מועסקי ,גבול האחריות למקרה ולתקופת בטוח שנתית
נקבע לסך של  20מיליון .₪
ה .תנאים כלליים
בפוליסות הנ"ל צוין כדלקמן:
 .1תנאי ביט :תנאי הפוליסות לבטוח רכוש ,אחריות כלפי צד ג' ובטוח חבות המעביד לא יפחתו מתנאי ביט  2013או חלופה שוות
ערך להם בתנאיה.
 .2ותור תחלוף  :המבטח ויתר על זכות התחלוף/שיבוב כלפי המועצה ,מנהליה ו/או שלוחיה השונים לרבות בפוליסה של הקבלן
לבטוח רכושו ,לרבות רכוש וציוד המובא לחצרי המועצה .ותור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
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.3
.4

.5
.6

הודעות  :המבטח מתחייב להודיע למועצה בדואר רשום על בטול הפוליסות הנ"ל ו/או הרעת תנאיהם ו/או הפחתת הכיסוי
הביטוחי בהם לפחות  60יום לפני מועד בטול או הרעה כאמור לעיל .
קדימות הבטוחים :מוצהר בזאת כי הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח שהמועצה ערכה ,ולפיכך
כל תנאי ,סעיף או סייג בפוליסות הנ"ל המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר ,לא
יופעל כלפי המועצה או כלפי מבטחיה ,ולגבי המועצה ביטוחי הקבלן הם "ביטוח-ראשוני" המזכה אותו במלוא השיפוי המגיע
לו עפ"י תנאיהם ,ללא זכות השתתפות בביטוחי המועצה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המועצה עפ"י דין כלשהו .למען
הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המועצה ו/או כלפי מבטחיה.
הקבלן בלבד יישא בתשלומי הפרמיות עבורן ביטוחיו כאמור לעיל ובגין כל חיוב אחר הנובע מהן לרבות בדמי ההשתתפות
העצמית עקב הגשת תביעות ובכל חיוב אחר הנובע מהן.
זכויות המועצה לשיפוי על פי הפוליסות הנ"ל לא תפגענה עקב אי מלוי תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל בתום לב על ידי הקבלן
ומטעמו וכל טענה שתהיה למבטח בגין האמור לעיל תופנה לקבלן בלבד.

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש כאמור לעיל ומבלי להרע את תנאי הפוליסות
המקוריות ככל ששונו כאמור לעיל.

נתוני הפוליסות:
א .פוליסה לבטוח אחריות מקצועית מס'..........................בתוקף עד................
ב .פוליסה לבטוח אחריות כלפי צד ג' ..............................בתוקף עד................
ג .פוליסה לבטוח חבות המעביד מס'...............................בתוקף עד.................

פרטים –
שם חברת הביטוח_______________________ :
כתובת חברת הביטוח ,_________________________ :טל' ______________ :פקס____________ :
שם סוכן הביטוח___________________________ :
כתובת סוכן הביטוח ,__________________________ :טל' ______________ :פקס____________ :

______________________
חתימה וחותמת חברת הביטוח

____________________
תאריך
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נספח ג' לפרוטוקול ההבהרות

כתב ערבות בנקאית
(ערבות הצעה למכרז)
לכבוד
עירייה דימונה
מרכז מסחרי חדש ,שדרות הנשיא
דימונה 8610001
(להלן – העירייה)
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מספר _______________
 .1על-פי בקשת _____________ (להלן – הנערב) מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ _______________ .מרחוב ___________________ (כתובת
מלאה כולל מיקוד) ,אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל מחויבויותיו של הנערב למכרז פומבי למתן שירותי הדברה
בשטח שיפוט עיריית דימונה ,לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת המציע הנערב עד לסכום כולל של ( ₪ 15,000 -במילים – חמישה עשר
אלף  )₪בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן (כללי) (תוספת של מדד חיובי בלבד) ,כפי שמתפרסם על-ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד) בין המדד שהיה ידוע ביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות
(להלן – סכום הערבות).
 .2אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  1דלעיל בפעם אחת או במספר דרישות שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.
 .3אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  1לעיל ,תוך שבעה ( )7ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב
שתגיע אלינו חתומה על-ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את
דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו
כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.
 .4לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
 .5ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( 19.09.2019כולל).
 .6תוקף של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של ראש המועצה ו/או גזבר המועצה באופן חד צדדי לבנק ,בלא צורך בקבלת הסכמת
הנערב ,לתקופה של תשעים ( )90יום נוספים מהמועד הנקוב בסעיף  5דלעיל.
 .7כל דרישה על פי ערבות זו ,צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף  5לעיל ו/או לאחר חלוף המועד
האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת (באם הוארכה) כאמור בסעיף  6דלעיל.
לאחר מועד זה ,תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
 .8ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
________________
שם הבנק

טופס זה חייב בחתימה  +חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.
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