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 עיריית סח'נין
 2020מחשבים ניידים  אספקתהזמנת הצעת מחיר ל

 
 

עיריית סח'נין מכריזה בזה על רצונה לקבל הצעות מספקים בשיטת המעטפה הסגורה 
 כמפורט להלן:מחשבים ניידים הכל לרכישת ואספקת 

 
 הלן:על המשתתף לעמוד, בין היתר, בתנאים של

 
יחיד או חברה, עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק. יש לצרף להצעה אישור על  .1

ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת 
וכן אישור לצורך ניכוי מס  1976 –ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

 בתוקף.
 
למוסדות ציבור.  לרבות ים מחשבלהיות בעל ניסיון של שלוש שנים באספקת  .2

מחשבים יש לצרף להצעה המלצות ואישורים מגורמים אשר סיפק להם 
 שלוש השנים האחרונות.ב
 

בלתי מותנית בסכום לקיום החוזה במידה ויזכה  לצרף להצעה ערבות בנקאית .3
ובהתאם לנוסח הערבות תהיה מחשבונו של המשתתף ₪.  10,000של 

ב. על הערבות להיות בתוקף עד ליום שהוא נוסח מחיי שבמסמכי המכרז
. יש לצרף להצעה צילום שיק או אישור בנק בדבר פרטי החשבון 31/1/2021

 ממנו נמשכה הערבות.
 
ההזמנה להצעות מחיר מאתר האינטרנט של העירייה את מסמכי להוריד ניתן  .4

אצל מנהל הרכש מר מרואן אבו לקבלם  או  www.sakhnin.muni.ilבכתובת 
 (09:00-15:00בשעות העבודה הרגילות )ו/או הקניין מר ואל עותמאן ריא 

 שלא יוחזר.₪  500תמורת סכום של  בקומה השניה של בניין העירייה
 

 מן האומדן המצורף. ולא תוספתההצעה תהיה על דרך מתן הנחה  .5
 
בקומה השלישית "ל העירייה את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה לידי מנכ .6

אחה"צ.  14:00עד השעה  13/10/2020 ישילשוזאת ביום בבניין העירייה 
ולא או הדואר האלקטרוני  המסירה תהיה אישית ולא באמצעות הדואר

 .תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה
 
 .רזהתנאים לעיל הנם בנוסף לאמור במסמכי המכ .7

 
או ואיל מר מרואן אבו ריא ש )פנות למחלקת הרכלבירורים נוספים ניתן ל .8

או בדוא"ל . 04-6788893פקס דרך  10/10/2020עד ליום עותמאן( בכתב 
waelotman@gmail.com .  באותו יוםהתשובות תישלחנה. 

 
 בכבוד רב

 ד"ר ספואת אבו ריא                                                                                                  
 ראש העירייה

 
 
 

   

http://www.sakhnin.muni.il/
mailto:waelotman@gmail.com
mailto:waelotman@gmail.com
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 سخنين بلدية 
 0202 متنقلة  تزويد حواسيبلدعوة لتقديم عروض 

 
 

حواسٌب  لتزوٌد المختوم الظرف بطرٌقة مخولٌن مزودٌن من عروض بتلقً معنٌة سخنٌن بلدٌة
 :ٌلً كمامتنقلة 

 
 : التالٌة الشروط ٌهف تتوفر أن العرض مقدم على

 
עסקאות גופים  قانون حسب حسابات دفاتر ٌدٌر مرخص مشغل شركة، أو فرد .1

 ٌرفق وان ،1976-תשל"ו  ،מס(ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות 
 .  المفعول ساري المصدر فً وخصم حسابات إدارة تصدٌق مرخص مشغل شهادة لعرضه

 
. عامة لمؤسسات ذلك فً بماالحواسٌب  تزوٌد مجال فً سنوات لثالث خبره ذو ٌكون أن .2

 . ةاالخٌر سنٌن الثالث فً بتزوٌدهم قام هٌئات ثالث من ومستندات توصٌات إرفاق ٌجب
 
 من جدٌد شاقل 10000 بمبلغ مشروطة غٌر بنكٌة كفالة إرفاق ٌجب العرض مقدم على .3

 الكفالة نص ٌكون أن ٌجب. 31/1/2021 ٌوم حتى المفعول سارٌة الخاص المشترك حساب
 شٌك صورة إرفاق ٌجب كذلك ملزم نص وهو المناقصة مستندات فً الموجود النص حسب

 .   الكفالة استصدرت منه الحساب صاحب إلظهار البنك من تصدٌق
 

 in.muni.ilwww.sakhnدعوة من موقع البلدٌة على العنوان ال مستنداتتنزٌل  ٌمكن .4
 وائل او رٌا أبو مروان) الثانً الطابق فً البلدٌة فً المشترٌات قسم مناو الحصول علٌها 

 . ترد ال. ج.ش 500 مبلغ مقابل( 15:00-09:00) الدوام ساعات خالل( عثمان
 
 .التقدير من الزيادة وليس التخفيض بطريقة هو العرض .5

 
 الثالث الطابق فً البلدٌة عام ٌرمدل شخصً بشكل مختوم بظرف العروض تسلٌم ٌجب .6

 التسلٌم الظهر، بعد 14:00 الساعة حتى 31/31/0101 الموافق ثالثاءال ٌوم البلدٌة لمبنى
 . الموعد هذا بعد عروض تقبل ولن ونًراو البرٌد االلكت البرٌد طرٌق عن ولٌس شخصً

 
 المناقصة مستندات فً هو لما باإلضافة هً أعاله الشروط .7
 
( عثمان وائل او رٌا أبو مروان) المشترٌات قسم الى التوجه ٌمكن المعلوماتو لالستفسار .8

 بالبرٌد عبر 6788893-04 رقم فاكس على 10/10/2020 أقصاه موعد حتى خطٌا
 .فً نفس الٌوم سٌكون الرد . waelotman@gmail.com االلكترونً

 
 

 
 

  االحترام مع
  رٌا أبو صفوات. د

  البلدٌة رئٌس

http://www.sakhnin.muni.il/
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 2020ות מחיר לרכישת מחשבים ניידים הזמנת הצע
 הנחיות למשתתף

 
 

 חובה למלא את הפרטים המלאים של המשתתף בכותרת של החוזה. .1
 
חובה חתום, בצירוף חותמת על כל מסמכי המכרז, בשולי הדף, לרבות החוזה,  .2

 וכתב הכמויות לאחר מילוי המחירים.
 

יפרון או בעט את ההצעה הכספית יש למלא בעט בכתב יד ברור. שימוש בע .3
 מחיק יביא לפסילת ההצעה.

 
העירייה תביא בין יתר שיקוליה את הניסיון של המשתתף בכלל, ואת  .4

הניסיון של המשתתף מול העירייה בפרט, ותהיה רשאית לדחות הצעה על 
 סמך הניסיון לאחר שתינתן לבעל ההצעה זכות להשמיע את דבריו.

 
 פ המכרז, ובין היתר:יש לצרף להצעה את כל המסמכים הנדרשים ע" .5

 
 אישור ניהול ספרים בתוקף. .א
 תעודת התאגדות ואישור רו"ח לגבי מורשי החתימה ככל שמדובר בתאגיד. .ב
 אישור ניכוי מס במקור בתוקף. .ג
 אישורים והמלצות כנדרש להוכחת הניסיון. .ד
תעודת / אישור ממכון התקנים הישראלי בדבר מערכת ניהול איכות ככל  .ה

 שיש.
 התאם לנוסח המצורף.ערבות בנקאית ב .ו

 
יש לדייק בנוסח הערבות הבנקאית והיא חייבת להיות בהתאם לנוסח  .6

 שבמסמכי המכרז.
 

. אסור 0%יש לנקוב בהנחה באחוזים מן האומדן המצורף לרבות בשיעור של  .7
 .9-12ים טופס ההצעה הכספית בעמוד לנקוב בתוספת מעל לאומדן.

 
לקת הרכש של העירייה התמורה תשולם לספק רק לאחר קבלתה ע"י מח .8

ואישור מנהל הקניין כי הסחורה מתאימה למפרט הנדרש ועומדת בתנאי 
 המכרז.

 
 .14:30פתיחת ההצעות ע"י ועדת הרכש תתקיים באותו יום בשעה  .9

 
 .2017 –בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים התשע"ז  תנאי תשלום .10

 
ביצוע העבודות נשוא מכרז / מובהר בזאת, כי התמורה עבור מתן השירותים ו/או 

חוזה זה, תועבר לספק אך ורק לאחר קבלת הכספים מהגוף ו/או משרד הממשלתי 
הממן, ובהתאם להנחיותיו  בדבר תשלומים. איחור בתשלום הנובע מעיכוב העברת 
הכספים מהגוף הממן לא תיחשב כאיחור בתשלום ע"פ החוזה שלעיל ואינה מהווה 

 כוב או ביטול מתן השירות ע"י הזכיין.בשום צורה שהיא עילה לעי
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 נוסח חוזה
 רכישת מחשבים ניידיםל

 2020 שנת ______חודש ל ___שנערך ונחתם בסח'נין ביום 
 

 בין:
 עיריית סח'נין 

 30810, סח'נין 35ת.ד. , 128אלג'ליל 
 04-6788809, פקס. 04-6788800טל. 

 office@sakhnin.muni.ilדוא"ל: 
 )להלן:"העירייה"(

 מצד אחד
 

 לבין:
 _________________________  שם:

 
 _________________________ ח.פ.: 

 
 ________________________ כתובת:

 
 ________________________ טלפון: 

 
 _________________________ פקס. 

 להלן:"הספק"()
 מצד שני

 
הזמנת במסגרת ע"י פרסום בעיתונות חיר והעירייה הזמינה הצעות מ הואיל:

 בהכל כמפורט בכת 2020ת מחיר לרכישת מחשבים ניידים והצע
 המצורף להסכם כחלק בלתי נפרד ממנו/ המפרט הכמויות 

 .)להלן:"הטובין"(
 

, והחליטה לקבל את הצעתו התכנסה ועדת הרכש _________ום ובי והואיל:
להתקשר  והמליצהתר ביוהזולה הכשרה של הספק בהיותה ההצעה 

 לאספקת הטובין הכל ע"פ תנאי חוזה זה.איתו בחוזה 
 

והספק מצהיר כי יש לו את הכישורים, היכולות, הידע הציוד וכוח  והואיל:
האדם המתאים לקיום מלוא התחייבויותיו ע"פ ההסכם ואספקת 

 הטובין 
 

לתנאי והצדדים מעוניינים להסדיר את היחסים ביניהם ע"פ ובהתאם  והואיל:
 הסכם זה.

 
 תקציב לכיסוי ההוצאות הכרוכות בקיום ובביצוע חוזה זהוקיים  והואיל:

בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים  תנאי תשלום .777 התאם לתב"רב
 .2017 –לספקים התשע"ז 

 
 אי לכך הוסכם והותנה כדלקמן:
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 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1
 

 תי נפרד מחוזה זה.הצעת הספק מהווה חלק בל .2
 
הספק מצהיר בזה כי הוא מנהל ספרים כחוק, וכי בידיו כל האישורים  .3

והרישיונות הנחוצים ע"פ חוק לאספקת הטובין. וכי אין כל מניעה חוקית 
 להתקשר בחוזה זה.

 
במועדים ובכמויות הספק מתחייב לספק לעירייה, מדי פעם, את הטובין  .4

 למחירים שאושרו ע"י ועדת הרכש.יה ולהזמנת העירי שייקבעו, הכל בהתאם
 

מתחייב בזה כי כל הטובין שהוא מספק ו/או יספק לעירייה הנם מסוג  הספק .5
, ובתקן הישראלי לסוג לרבות בענייני בטיחות א', ועומדים בדרישות החוקיות

זה של טובין. הספק מתחייב בזה למלא אחר הוראות היצרן ו/או משרדי 
 הממשלה השונים בכל הקשור לסחר בטובין ו/או באספקתם.

 
הספק מתחייב להגיש יחד עם הסחורה את כל האישורים הנדרשים ע"פ דין  .6

לרבות תעודות בדבר תקינותם של המוצרים ועמידתם בדרישות התקן 
 ישראלי.ה

 
 30הספק מתחייב בזה לספק את הטובין במקום שייקבע ע"י העירייה תוך  .7

ישא בכל העלויות הקשורות בשינוע  א, והוימים ממועד החתימה על החוזה
 הגעתם ליעדם.עד להטובין 

 
במידה ויתברר כי יש בטובין כל פגם שהוא, ו/או שאינם בהתאם לדרישות  .8

הכל על  לאלתר הביא חדשים במקומםהעירייה, מתחייב הספק להחליפם ול
 חשבונו, ומבלי שיהיה זכאי לתוספת מחיר כלשהי.

 
שציין כאמור בכתב הכמויות וכפי  מאותו סוג, ובעלי אותן תכונותהטובין יהיו  .9

. במידה מפרטיםהספק בהצעתו, ואסור לו לספק טובין שאינם תואמים את ה
לאלה שבהצעתו, הוא ומסיבה כלשהי אין ביכולת הספק לספק טובין זהים 

מתחייב לספק טובין זהים מבחינת הטיב והשימוש שניתן לעשות בהם, הכל 
 באישור מנהל המחלקה ומנהל הרכש של העירייה.

 
שהעירייה תהיה חייבת לשלם  המרבילמען הסר ספק, במקרה כזה המחיר  .10

 לספק הנו המחיר שהוא נקב בהצעות ואושר ע"י ועדת הרכש.
 

כולל מע"מ, ₪  150,000עד תקשרות הנו בסך של הסכום הכולל של הה .11
כמפורט בכתב הכמויות כולל מע"מ(. ₪ עד מאה וחמישים אלף  )במילים:

 המצורף והמהווה חלק בלתי נפרד מן החוזה.
 

 העירייה לא תהיה חייבת בתשלום כל סכום שהוא מעבר לסכום הנ"ל. .12
 

ותם מחירים בא 25%העירייה תהיה רשאית להגדיל את סכום ההתקשרות עד  .13
 או, לחילופין להקטין את היקף ההתקשרות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 
אספקת הטובין תיעשה במהלך ימי העבודה של העירייה ובנוכחות מנהל הרכש  .14

של העירייה לאחר תיאום מראש. על תעודת המשלוח יחתמו הספק, מנהל 
ום על הרכש וכן מנהל בית הספר בעצו. היה ואחד הגורמים הנ"ל לא יחת

תעודת המשלוח מייד עם אספקת הטובין יהווה הדבר ראיה לכך שהטובין לא 
 סופקו ו/או שהם אינם בהתאם לדרישות המכרז.
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כל התחייבות שאינה חתומה כדין כאמור לעיל, לא תחייב את העירייה, ועובד  .15
העירייה, מנהל המחלקה, ו/או מי מטעמה שהזמין טובין שלא ע"פ הנהלים 

 ראות החוק יהיה חייב באופן אישי כלפי הספק.ובניגוד להו
 

הספק מתחייב בזה להגיש לעירייה חשבונית מס בה יפורטו כל הטובין  .16
שסופקו בצירוף תעודת המשולח החתומה כאמור להלן. מנהל המחלקה 

אישר  ימים מיום הגשתו. 7הנוגעת בדבר יבדוק את החשבון ויאשר אותו תוך 
או חלקו, יעביר אותו לגזברות להמשך טיפול  מנהל המחלקה את החשבון, כולו

 ותשלום.
 

במקרה . 2017 –בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים התשע"ז  תנאי תשלום .17

תשא התמורה הפרשי הצמדה למדד  ימים  7 -עיכוב בתשלום מעבר לשל 
 .4%המחירים לצרכן, וכן ריבית שנתית בשיעור של 

ם זה ולא יאוחר ממועד חתימת הסכת שבועו לושהלשתקופת ההתקשרות הנה  .18
או עד לאספקת הטובין לשביעות רצונה של העירייה לפי  5/11/2020מיום 

הארכת תקופת ההתקשרות מעבר למועד הנ"ל מותנית המוקדם ביניהם. 
באישור ראש העירייה, הגזבר, החשב המלווה, ובלבד שאין כל מניעה חוקית 

 להארכה כאמור לעיל.
 

על תעודת ומנהל בית הספר מועד חתימת נציג העירייה  מועד האספקה הנו .19
המשלוח בה מפורטים כל הטובין שסופקו. למען הסר ספק, העדר תעודת 

 משמעותה שהטובין לא סופקו על כל המשתמע מכך.משלוח חתומה 
 

 עם ביצוע התשלום ימציא הספק לעירייה קבלה בהתאם. .20
 

ו/או מי מעובדיו הנם יחסי  מובהר בזאת כי היחסים בין העירייה לבין הספק .21
מזמין קבלן וכי אין ולא יהיו בין הצדדים יחסי עובד ומעביד בכל דרך או צורה 

 שהיא.
 

להבטחת קיום כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ימציא הספק לעירייה עם  .22
)לפי הנוסח ₪  10,000סכום של ערבות בנקאית בלתי מותנית בהגשת הצעתו 

. הערבות תהיה ניתנת 31/1/2021עד ליום בתוקף  אשר תישארהמצ"ב נספח ( 
 להארכה לפי בקשת העירייה.

 
נושא הספק  1980מור בחוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם על אף הא .23

 באחריות היצרן של הטובין על כל המשתמע מכך. 
 

 הרכש.ה לצורך ביצוע הסכם זה הנם מנהל נציגי העיריי .24
 

וחוק האחריות , 1970 –( תשל"א החוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוז .25
והספק  חלים על ההתקשרות ע"פ הסכם זה.  1980 –, תש"ם למוצרים פגומים

 יהיה אחראי כלפי העירייה לתקינותם של כל הטובין שהוא מספק.
 

אשר הוענקו לו מלוא  הספק מצהיר בזה כי ידוע לו שלעירייה מונה חשב מלווה .26
, וכי חוזה זה ו/או כל יות ]נוסח חדש[ג לפקודת העיר142הסמכויות ע"פ סעיף 

מסמך שיש בו התחייבות כספית אינם מחייבים את העירייה אלא אם הם היו 
חתומים ע"י ראש העירייה, גזבר העירייה, והחשב המלווה בצירוף חותמת 

 העירייה.
 

. מובהר בזאת, כי התמורה  קיים כיסוי להוצאה הכרוכה בחוזה זה בתב"ר מספר 
אך ורק לאחר  ספקנשוא חוזה זה, תועבר לו/או ביצוע העבודות  ירותיםעבור מתן הש
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קבלת הכספים מהגוף ו/או משרד הממשלתי הממן, ובהתאם להנחיותיו  בדבר 
תשלומים. איחור בתשלום הנובע מעיכוב העברת הכספים מהגוף הממן לא תיחשב 

ה לעיכוב או כאיחור בתשלום ע"פ החוזה שלעיל ואינה מהווה בשום צורה שהיא עיל
 ביטול מתן השירות ע"י הזכיין.

 ולראייה באו הצדדים על החתום
 2020הזמנת הצעות מחיר לאספקת מחשבים ניידים 

 
 והצעת מחיר מפרט הציוד לאספקה

 
 

אני הח"מ , ___________________________ מציעים בזה לספק את כל השירותים 
 לת כמפורט להלן :המפורטים בטבלאות המצורפות בהנחה כללית וכול

 
 הצעת מחיר

מחיר  פירוט תוכן שם פריט מס"
יחי 
כולל 
 מע"מ

סה"כ  כמות 
כולל 
 מע"מ

מחשב  1
נייד 

AMD 

 מחשב מותג , יצרו:
ACER/ASUS/DELL/LENOVO/ 

HP. 
 .AMD A7מעבד: 

 .GB 8  זיכרון ראשי מותקן:
SSD- M2 :256 GB. 

 3חרוטה או הדפסת משי  מקלדת :
 ית , ערבית (.שפות)אנגלית , עבר

חוקית חלונאית  מערכת הפעלה:
בעלות הנמוכה ביותר האפשרית 

והמאפשרת לפי רישיון 
 (.WIN PRO 10מיקרוסופט)

 שנה אחריות בבית הלקוח. אחריות :
 ".15"/14 מסך :

 מצלמה מובנית. מצלמה:
 תיק נישאה איכותי. תוספות :

 

 150000 יחי 100 ₪ 1500
₪ 

 150000 סה"כ כולל מע"מ
₪ 

  _%(__הנחה )__
  סה"כ כולל מע"מ ולאחר הנחה

 
 כולל מע"מ.₪ הסכום במילים: _________________________________________ 

 
 . המחירים כוללים הובלה והרכבה 

 .אחריות עבור מוצרים חדשים היא שנה לא לשברים 

 2017 –בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים התשע"ז  תנאי תשלום. 
 
 ______________  _____________  _____________ 
 חתימה וחותמת   שם     תאריך       
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 חובה לצרף להצעה
 ערבות לקיום החוזה

 לכבוד 
 תאריך:         עיריית סח'נין 

 
  כתב ערבות מס':הנדון:    

 
 ₪ אלפים  עשרת)במילים: ₪  10,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של

בלבד( להלן: "סכום קרן הערבות"( כשהוא צמוד לעלייתו בלבד של המדד באופן המפורט ₪ 
להלן, המגיע ו/או שיגיע לכם מאת _______________ )להלן: "החייב"( בקשר לקיום 

  .2020לאספקת מחשבים ניידים  חוזה
 

 אופן חישוב ההצמדה: 
 

 ת שלצידם: בכתב ערבות זה תהיה למונחים שלהלן המשמעו
 
המדד" משמעו: מדד מחירי תשומה בבניה למגורים כפי שהוא נקבע ע"י הלשכה המרכזית "

לסטטיסטיקה, בין אם הוא פורסם כל ידה ובין אם פורסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר 
 או משרד רשמי אחר, או כל מדד אשר יבוא כדין במקומו. 

 
 לחודש 15 -שפורסם ב 2020 אוגוסט"המדד הבסיסי" משמעו: המדד המתייחס לחודש 

שלאחריו )או סמוך למועד זה( בשיעור ___________ נקודות. )קרי: המדד  2020 ספטמבר
 הידוע במועד הגשת ההצעה(.

 
המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום התשלום עפ"י כתב ערבות זה.  -"המדד הקובע" משמעו:

רבות זה כי המדד הקובע עלה לעומת בכל מקרה בו יתברר בעת ביצוע תשלום על פי כתב ע
המדד הבסיסי, יוגדל בהתאם סכום הדרישה, כפי שיעור עלייתו של המדד הקובע בהשוואה 

 למדד הבסיסי, הכל לפי חישובי הבנק. 
 

למניעת ספק מובהר בזאת כי אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד הבסיסי או שווה לו, לא 
 קרן הדרישה שתדרשו. תחושב הצמדה ואנו נשלם לכם את סכום 

 
אנו נשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם עד לגובה סכום קרן הערבות )לעיל ולהלן: "קרן  .1

ימים מיום קבלת דרישתכם,  7לעיל, בתוך  1הדרישה"(, כשהוא צמוד לפי האמור בסעיף 
מבלי שתהיה עליכם חובה לבסס את דרישתכם ו/או לדרוש תחילה את התשלום מאת 

 החייב. 
 
הדרישה לתשלום צריך שתהיה ערוכה בכתב וחתומה, עליה להימסר במקור ולהתקבל  א( ) .2

בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה על פי הכתובת המצוינת בו והכל בשעות העבודה 
 בהן הסניף פתוח לקהל. 

 
דרישה בפקסימיליה או במברק או בתקשורת מחשבים או כל כיוצא בזה לא תיחשב  )ב( 

 ת לצורך ערבות זו ולא נשלם על פיה. כדרישה מספק
 

הוצאת ערבות זו לטובת מספר מוטבים, כי אז כל דרישה על פיה צריכה להיעשות ע"י  )ג( 
 כולם ביחד והתשלום על פי הערבות יבוצע על ידינו לכולם יחד. 

 
ועד בכלל או עד שיבוצע התשלום על פיה והיא  31/1/2021 ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום .3

ארך לבקשתכם. כל דרישה לתשלום על פיה צריכה להתקבל על ידינו ולא יאוחר מהמועד תו
לא  -לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת ודרישה שתתקבל על ידינו  -האמור 

 תיענה.    
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.   .4
_____________ 

 בנק


