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 פרטי המשתתף 

 
 
 

 שם המציע 
 

  / זהות  תעודת 
 ח.פ.

 

לרבות   כתובת 
 ת.ד.

 

  מספר טלפון:
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 נייד: 

 

דואר  ובכת ת 
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 ___ _____ _________________________________________@__________ 
 
 
 

 מועדים:
 

 מועד אחרון מהות הפעולה מספר
 14:00עד השעה   08/09/2022 הגשת הצעות  1
 31/12/2022 מכרז תוקף הערבות ל  2
   ₪ 10,000 ות למכרז סכום הערב  3
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 ניןת סח'עיריי
 15/2022מספר  רזכמ

 ותחזוקת ציוד אספקת הובלת, לרכישת 
 לאצטדיון דוחא העירוני בסח'נין

 
הסגורה   המעטפה  בשיטת  מספקים  הצעות  לקבל  רצונה  על  בזה  מכריזה  סח'נין  עיריית 

הובלתלרכישת הכל  יוד  צותחזוקת    אספקת,  ,  בסח'נין  העירוני  דוחא  כמפורט  לאצטדיון 
 להלן:

 
 ם שלהלן: איתנהיתר, בעל המשתתף לעמוד, בין  

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

פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  
 י מס בתוקף. ור לצורך ניכווכן איש 1976 –ותשלום חובות מס( התשל"ו  

 
נים ו/או למגרשי  לאצטדיודומה  פקת ציוד  סבאלפחות    יםיתנ שלהיות בעל ניסיון של   .2

.  יש לצרף להצעה המלצות ואישורים משלושה גורמים אשר סיפק להם ציוד  פורטס
ציוד   להם  שסיפק  המוסדות  כל  של  רשימה  וכן  האחרונות  השנים  בשלוש  וריהוט 

 ר.ה ופרטי איש הקש כוללת סכום העסק יהוט בשלוש השנים האחרונות הור
 

להצע  .3 בלצרף  ערבות  בה  שלנקאית  בסכום  מותנית  תהיה    10,000  לתי  הערבות   .₪
המשתתף   של  המכרזמחשבונו  שבמסמכי  לנוסח  נוסח  (  9)עמוד    ובהתאם  שהוא 

 31/12/2022 מחייב. על הערבות להיות בתוקף עד ליום
 

א .4 שיק  צילום  להצעה  לצרף  בנק יש  אישור  החשבו   ו  פרטי  ממנבדבר  נמשן  כה  ו 
 בות. הער

 
גב' מנאל זבידאת )טלפון:    אצל רכזת ההתקשרויותכרז  את מסמכי המניתן לרכוש   .5

ות העבודה הרגילות של העירייה  בקומה השנייה בבניין העירייה בשע  (04-6787464
  300תמורת סכום של   0041:ועד השעה  09:00עד ה' וביום שבת בין השעות  בימים ב'  

ו ₪   הגביה  במחלקת  יוחזר.  שישולם  אלא  דרך  לשלם  ניתן  של  תר  כן  האינטרנט 
את    www.sakhnin.muni.il העירייה   הלשונית  המסכים  ולהוריד  תחת  האתר  מן 

המסמכים מן האתר יהיה  עליו לשלם    מוריד אתמי ש מודגש כי     כללי".  יםמכרז"
 . 04-6788826או    04-6788825  לפוןטאת התמורה כאמור דרך מחלקת הגביה ב

 
סגורה   .6 להגיש במעטפה  יש  ההצעות  העירייה  את  בבניין  בקומה השלישיבגזברות  ת 

ביום  רייה  העי השעה    08/09/2022  חמישיוזאת  המסיר  14:00עד  תהיה  אחה"צ.  ה 
 .לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זהכמו כן  דואראישית ולא באמצעות ה 

 
 .רזכי המכמור במסמהתנאים לעיל הנם בנוסף לא .7

 
(  או ואיל עותמאןמר מרואן אבו ריא  פנות למחלקת הרכש )ניתן ל נוספים    לבירורים  .8

 . n.muni.ili@sakhn.uaelw   ו בדוא"לא . 6788893-04פקס  דרך  בכתב 
 

 בכבוד רב 
 ריא ד"ר ספואת אבו                                                                                                   

 ראש העירייה 
 
 

  

 

http://www.sakhnin.muni.il/
mailto:wael.u@sakhnin.muni.il


 

 _ ___________חתימת הספק: _____

4 

 
 

 15/2022  מכרז
 הנחיות למשתתף 

 
 

 ותרת של החוזה. למלא את הפרטים המלאים של המשתתף בכחובה  .1
 
כתב  י המכרז, בשולי הדף, לרבות החוזה, וחובה חתום, בצירוף חותמת על כל מסמכ  .2

 המחירים.   מילוי ת לאחרהכמויו 
 

ה .3 ההצעה  לאת  יש  בע כספית  שימוש  ברור.  יד  בכתב  בעט  מחיק  מלא  בעט  או  יפרון 
 יביא לפסילת ההצעה. 

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

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

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

 
 אישור ניהול ספרים בתוקף. .א
 ככל שמדובר בתאגיד. תעודת התאגדות ואישור רו"ח לגבי מורשי החתימה .ב
 אישור ניכוי מס במקור בתוקף.  .ג
 רים והמלצות כנדרש להוכחת הניסיון. שואי .ד
 ערכת ניהול איכות ככל שיש.כון התקנים הישראלי בדבר מ ממאישור תעודת /  .ה
 תאם לנוסח המצורף.הבערבות בנקאית   .ו

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

 כרז. המ
 

 
קבלת .7 לאחר  רק  לספק  תשולם  העירייה    הציוד  התמורה  של  הרכש  מחלקת  ע"י 

 י המכרז. נאבתקניין כי הסחורה מתאימה למפרט הנדרש ועומדת אישור מנהל הו
 

, חוזה זהמכרז /  נשוא  ביצוע העבודות   אוו/כי התמורה עבור מתן השירותים    מובהר בזאת,
ר קבלת הכספים מהגוף ו/או משרד הממשלתי הממן, ובהתאם חלארק  אך ו  ספקתועבר ל

וף הממן  כוב העברת הכספים מהגאיחור בתשלום הנובע מעילהנחיותיו  בדבר תשלומים.  
ב כאיחור  תיחשב  עילה    הוזהחע"פ    תשלוםלא  שהיא  צורה  בשום  מהווה  ואינה  שלעיל 

 לעיכוב או ביטול מתן השירות ע"י הזכיין. 
 
 
 

 
****************** 
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 15/2022 חוזה מספרנוסח 
 ותחזוקת ציוד אספקת הובלת, לרכישת 

 לאצטדיון דוחא העירוני בסח'נין
 2220  תשנ ______חודש ל  ___שנערך ונחתם בסח'נין ביום 

 
 בין:

 עיריית סח'נין  
 30810נין  ח'ס  ,35 ת.ד.,  128אלג'ליל  

 04-6788809, פקס.  04-6788800טל. 
 office@sakhnin.muni.il: דוא"ל

 )להלן:"העירייה"( 
 מצד אחד 

 לבין:
 _________________________   שם:

 
 ________________ _________ ח.פ.: 

 
 ___ _____________________ כתובת:

 
 ________________________  פון: לט
 

 _________ _____ ___________ פקס. 
 להלן:"הספק"( )

 מצד שני 
 
  15/2022  מכרזבמסגרת  ע"י פרסום בעיתונות  ות מחיר  והעירייה הזמינה הצע איל: וה

ותחזוקת  ל ואספקת  והובלת  בסח'נין  ציוד  רכישת  העירוני  דוחא  לאצטדיון 
בכת כמפורט  נפרד    המפרט   /יות  הכמו  בהכל  בלתי  כחלק  להסכם  המצורף 

 . ין"()להלן:"הטוב ממנו 
 

הרכש  _________ום  ובי  והואיל: ועדת  המכרזים  התכנסה  לק/  והחליטה  את ,    בל 
 להתקשר  והמליצה ביותר  הזולה  הכשרה  יותה ההצעה  הצעתו של הספק בה

 לאספקת הטובין הכל ע"פ תנאי חוזה זה. וזה  ח איתו ב
 

ל  והואיל: יש  כי  מצהיר  היכול  ו והספק  הכישורים,  האדם את  וכוח  הציוד  הידע  ות, 
 התחייבויותיו ע"פ ההסכם ואספקת הטובין  מתאים לקיום מלוא ה

 
דיר את היחסים ביניהם ע"פ ובהתאם לתנאי הסכם וניינים להס ים מע והצדד  והואיל:

 זה.
 
זהקיים  ו ואיל:הו חוזה  ובביצוע  בקיום  הכרוכות  ההוצאות  לכיסוי  התאם  ב   תקציב 

 . 864  לתב"ר
 

 אי לכך הוסכם והותנה כדלקמן: 
 

 י נפרד ממנו. לק בלת זה מהווה ח המבוא להסכם .1
 
י בידיו כל האישורים והרישיונות  וכ  הל ספרים כחוק,היר בזה כי הוא מנ הספק מצ  .2

 התקשר בחוזה זה. חוק לאספקת הטובין. וכי אין כל מניעה חוקית להנחוצים ע"פ 
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לעירייה, מדי פעם,   .3 ובכמויות שייקבעו,  הטובין    ת אהספק מתחייב לספק  במועדים 
 ת הרכש. חירים שאושרו ע"י ועדמ ללהזמנת העירייה ו  הכל בהתאם

 
כל  ייב  מתח  הספק .4 כי  שהובזה  א'הטובין  מסוג  הנם  לעירייה  יספק  ו/או  מספק  ,  א 

החוקיות בדרישות  בטיחות  ועומדים  בענייני  של  לרבות  זה  לסוג  הישראלי  ובתקן   ,
ם  למלא אחר הוראות היצרן ו/או משרדי הממשלה השוני  טובין. הספק מתחייב בזה

 בטובין ו/או באספקתם. כל הקשור לסחר ב
 

את כל האישורים הנדרשים ע"פ דין לרבות  ה  ש יחד עם הסחורהספק מתחייב להגי .5
 הישראלי.  בדבר תקינותם של המוצרים ועמידתם בדרישות התקןתעודות 

 
שיי .6 במקום  הטובין  את  לספק  בזה  מתחייב  תוך  ב קהספק  העירייה  ע"י  ימים    30ע 

הח  על  החתימה  והווזהממועד  בכל   א,  בשינ   העלויות  ישא  הטובין  הקשורות  עד  וע 
 ליעדם. תם הגע ל

 
בהתאם לדרישות העירייה,    ויתברר כי יש בטובין כל פגם שהוא, ו/או שאינם דה  במי .7

ולהבי להחליפם  הספק  במקומםמתחייב  חדשים  ומבלי    לאלתר  א  חשבונו,  על  הכל 
 זכאי לתוספת מחיר כלשהי.  השיהי 

 
יהיו   .8 ס הטובין  ובע מאותו  תכ וג,  אותן  הכמוי  ונותלי  בכתב  וכפי  כאמור  שציין  ות 

בהצעתו,הספ לו  ואסו  ק  הר  את  תואמים  שאינם  טובין  במידה מפרטיםלספק   .  
כלשהי אין ביכולת הספק לספק טובין זהים לאלה שבהצעתו, הוא מתחייב    ומסיבה

ה  זהים מבחינת  לעשות בהם, הכל באישור מנהל  יטלספק טובין  והשימוש שניתן  ב 
 של העירייה. מחלקה ומנהל הרכש  ה

 
הסר .9 ה  למען  כזה  במקרה  לספק  יריי שהע  המרבימחיר  ספק,  לשלם  חייבת  תהיה  ה 

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

  : ם ₪ כולל מע"מ, )במילי  ___________ הסכום הכולל של ההתקשרות הנו בסך של   .10
מע"מ(.    ___________________________ הכמויות    ורט כמפכולל  בכתב 

 תי נפרד מן החוזה. להמצורף והמהווה חלק ב 
 

 שלום כל סכום שהוא מעבר לסכום הנ"ל. היה חייבת בתהעירייה לא ת .11
 

הדרכה   .12 ומתן  והפעלתו  הרכבתו,  לאצטדיון,  עד  הציוד  הובלת  כולל  מלאה  המחיר 
ק  הספ כולל המחיר אחריות מלאה של    בדרך הפעלתו ותחזוקתו. כןעובדי העירייה  

היצרן    כללל לאחריות  מעבר  נוספת  שנה  של  לתקופה  הציוד  הציוד  תחזוקת  כולל 
 ו איננה כוללת נזק מכוון. נו במידת הצורך אם כי אחריות ז יק ות
 

אספקת הטובין תיעשה במהלך ימי העבודה של העירייה ובנוכחות מנהל הרכש של   .13
מראש.העיר  תיאום  לאחר  הרכ  ייה  מנהל  הספק,  יחתמו  המשלוח  תעודת  וכן  על  ש 

ייד  לוח מ ת המשלא יחתום על תעוד היה ואחד הגורמים הנ"למנהל בית הספר בעצו. 
לאעם   שהטובין  לכך  ראיה  הדבר  יהווה  הטובין  אינם    אספקת  שהם  ו/או  סופקו 

 בהתאם לדרישות המכרז.
 

כאמ  .14 כדין  חתומה  שאינה  התחייבות  אתכל  תחייב  לא  לעיל,  ועובד    ור  העירייה, 
גוד  ן שלא ע"פ הנהלים ובני שהזמין טוביו/או מי מטעמה    העירייה, מנהל המחלקה,

 ישי כלפי הספק.באופן א חייב יהיה  להוראות החוק  
 

לעיר .15 להגיש  בזה  מתחייב  כהספק  יפורטו  בה  מס  חשבונית  שסופקו  ייה  הטובין  ל 
געת בדבר יבדוק  הלן. מנהל המחלקה הנו בצירוף תעודת המשולח החתומה כאמור ל 

ת  אותו  ויאשר  החשבון  הגשתו.   7וך  את  מיום  את    מנהל  אישר   ימים  המחלקה 
 לגזברות להמשך טיפול ותשלום. אותו   יעביר  החשבון, כולו או חלקו,
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אושרו ע"י ועדת הרכש בעד הטובין  העירייה תשלם לספק את התמורה והמחירים ש .16

  י מנהל המחלקה כאמור לעיל,מיום אישור החשבון ע"יום    45שהוא ספק בפועל תוך  
הת תשא  האחרת  הפרשי  למדדמורה  ל  צמדה  שנתית  המחירים  ריבית  וכן  צרכן, 

 . 4%בשיעור של  
 

הנה  תק .17 ההתקשרות  הסכ  ממועדשבועות  לששה  ופת  יאוחר  חתימת  ולא  זה  ם 
  או עד לאספקת הטובין לשביעות רצונה של העירייה לפי המוקדם   10/11/2022מיום 

מביניהם.   ההתקשרות  תקופת  ראש  הארכת  באישור  מותנית  הנ"ל  למועד  עבר 
הגזב להארכרהעירייה,  חוקית  מניעה  כל  שאין  ובלבד  המלווה,  החשב  כאמור  ,  ה 

 לעיל. 
 

על תעודת המשלוח  ומנהל בית הספר  תימת נציג העירייה  מועד האספקה הנו מועד ח .18
העד ספק,  הסר  למען  שסופקו.  הטובין  כל  מפורטים  מבה  תעודת  חתומה  ר  שלוח 

 ובין לא סופקו על כל המשתמע מכך.משמעותה שהט
 

 ם ימציא הספק לעירייה קבלה בהתאם. ועם ביצוע התשל .19
 

י מעובדיו הנם יחסי מזמין  י היחסים בין העירייה לבין הספק ו/או מ מובהר בזאת כ  .20
 . קבלן וכי אין ולא יהיו בין הצדדים יחסי עובד ומעביד בכל דרך או צורה שהיא

 
על פי הסכם זה ימציא הספק לעירייה עם החתימה  קיום כל התחייבויותיו    להבטחת .21

בשווי  העל   מותנית  בלתי  בנקאית  ערבות  זה  כולל  מסכו  10%סכם  הצעתו  ם 
. הערבות  31/12/2022עד ליום  אשר תישאר בתוקף  ח (  )לפי הנוסח המצ"ב נספ מע"מ

 תהיה ניתנת להארכה לפי בקשת העירייה. 
 

נושא הספק באחריות    1980ש"ם  ריות למוצרים פגומים, תבחוק האח  מורעל אף הא .22
 ל המשתמע מכך.  היצרן של הטובין על כ

 
 . ו/או מנהל מחלקת הספורט  הרכשזה הנם מנהל  ה לצורך ביצוע הסכםיגי העיריי צנ .23

 
)תרופו .24 החוזים  חוזהחוק  הפרת  בשל  למוצרים  ,  1970  –( תשל"א  ת  האחריות  וחוק 

על      1980  –, תש"ם  פגומים יהיה אחראי    ההתקשרות ע"פ הסכם זה.חלים  והספק 
 כלפי העירייה לתקינותם של כל הטובין שהוא מספק. 

 
מ .25 ידוע  הספק  כי  בזה  שלע ל צהיר  מלווהו  חשב  מונה  מלוא    ירייה  לו  הוענקו  אשר 

, וכי חוזה זה ו/או כל מסמך  ג לפקודת העיריות ]נוסח חדש[142הסמכויות ע"פ סעיף  
א אם הם היו חתומים ע"י  מחייבים את העירייה אל  ספית אינםשיש בו התחייבות כ

 חותמת העירייה. ראש העירייה, גזבר העירייה, והחשב המלווה בצירוף  
 
כיק מספר  יים  בתב"ר  זה  בחוזה  הכרוכה  להוצאה  מובהר    864סוי  כי    בזאת,. 

אך    ספק , תועבר לחוזה זהנשוא  ו/או ביצוע העבודות    התמורה עבור מתן השירותים
משרד הממשלתי הממן, ובהתאם להנחיותיו   בלת הכספים מהגוף ו/או  רק לאחר קו

תשלומים.   הנובע  בדבר  בתשלום  מהג מעיכוב  איחור  הכספים  לא  העברת  הממן  וף 
בתשלום   כאיחור  ואי  החוזה ע"פ  תיחשב  עילה  שלעיל  שהיא  צורה  בשום  מהווה  נה 

 לעיכוב או ביטול מתן השירות ע"י הזכיין. 
 

 החתום צדדים על אייה באו הולר
 

 ____________________     ____________________ 
 הספק      העירייה   

 



 

 _ ___________חתימת הספק: _____
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 15/2022 מכרז
 ר והצעת מחי מפרט הציוד לאספקה

 לאצטדיון דוחא העירוני ציוד ותחזוקת אספקת , הובלת, לרכישת
 

רטים  המפו  טובין  אני הח"מ , ___________________________ מציעים בזה לספק את כל ה
 כמפורט להלן :בטבלאות המצורפות 

 
 סה"כ מחיר  כמות שם פריט מס"

שפיכה הידראולית כולל סט   1600פלל פנתר  1
 סכינים מורכב ,

 או ש"ע.  1600לפלל פרוצו  PTOכולל קרדן  
 

   יחי  1

   יחי  48 או ש"ע  קואלה + פנתר 135סכין דילול ישר  2
   יחי  48 1600פנתר  HDסכין  3
   יחי  1 נקודות  3ת מדשנ 5
מטר רדיקסים  1.8מברשת משולשת   6

REDIXIM  .או ש"ע 
   יחי  1

 PRO CORE SR54מאווררת וברציוני  7
TORO  או ש"ע. 

   יחי  1

   יחי  1 או ש"ע. SR 54רולר אחורי  8
מ"מ   12עובי   SR 54רת אצבע מלאה למאוור 9

 .או ש"ע  מ"מ 273אורך 
   יחי  18

  254ווררת יציאה לצד אורך אצבע חלולה למא 10
או   מ"מ SR 5412-מ"מ קנה ל 19מ"מ עובי 

 .ש"ע

   יחי  18

**** ******************************************** ******* ************ ************* 
  ה"כס

  מע"מ
  סה"כ כולל מע"מ

 
 

 .הפעלה והדרכהדיון דוחא,  ואספקה עד לאצטהמחירים כוללים הובלה  •

 .ווןנזק מככולל  לא מעבר לאחריות היצרן אחריות עבור מוצרים חדשים היא לשנה  •

 . 2017 –ק מוסר תשלומים לספקים התשע"ז תנאי תשלום בהתאם להוראות חו •

 
 

 במילים:____________________________      , תאריך:_________________________ 
 

 , חתימה וחותמת:__________________  שם ספק :__________________________       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 _ ___________חתימת הספק: _____
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 החוזה ערבות לקיום 
 לכבוד  

 תאריך:         עיריית סח'נין  
 

 כתב ערבות מס':הנדון: 
 

  _____________במילים:  ₪ )  _ _______  כל סכום עד לסך של   אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום
המדד באופן המפורט להלן,  תו בלבד של  צמוד לעלייבלבד( להלן: "סכום קרן הערבות"( כשהוא  ₪  

לכם   שיגיע  ו/או  _________המגיע  חוזה מאת  לקיום  בקשר  "החייב"(  )להלן:  מספר    ______ 
 .  חשמליציוד  – ת הקשיש בסח'ניןהצטיידות לבי   - 15/2022

 
 :  צמדההאופן חישוב ה

 
 ת שלצידם: בכתב ערבות זה תהיה למונחים שלהלן המשמעו

 
מדהמדד"  " המרכזית  משמעו:  הלשכה  ע"י  נקבע  שהוא  כפי  למגורים  בבניה  תשומה  מחירי  ד 

או  ה,  לסטטיסטיק אחר  ממשלתי  מוסד  כל  ידי  על  פורסם  אם  ובין  ידה  כל  פורסם  הוא  אם  בין 
   ומו.קאו כל מדד אשר יבוא כדין בממשרד רשמי אחר, 

 
  2022  אוגוסט   לחודש   15  -ם בשפורס  2022  יולי "המדד הבסיסי" משמעו: המדד המתייחס לחודש  

דד הידוע במועד הגשת  המ  שלאחריו )או סמוך למועד זה( בשיעור ___________ נקודות. )קרי:
 ההצעה(. 

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

עמקר כתב  פי  על  תשלום  ביצוע  בעת  יתברר  בו  הקוה  המדד  כי  זה  לעומ רבות  עלה  המדד  בע  ת 
ב הקובע  המדד  של  עלייתו  שיעור  כפי  הדרישה,  סכום  בהתאם  יוגדל  למדד  השוהבסיסי,  ואה 

 הבסיסי, הכל לפי חישובי הבנק.  
 

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

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

בסעיף  דריה לפי האמור  צמוד  בתוך    1שה"(, כשהוא  מבלי    7לעיל,  דרישתכם,  מיום קבלת  ימים 
 ו לדרוש תחילה את התשלום מאת החייב. תכם ו/אשעליכם חובה לבסס את דרי שתהיה

 
רוכה בכתב וחתומה, עליה להימסר במקור ולהתקבל בסניף  ריך שתהיה עהדרישה לתשלום צ א( ) .2

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

 
ם או כל כיוצא בזה לא תיחשב כדרישה  ת מחשבירמיליה או במברק או בתקשודרישה בפקסי )ב( 

 יה.  א נשלם על פת לצורך ערבות זו ולמספק
 

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

 
תישא .3 זו  ליוםערבות  עד  בתוקף  והיא  ועד    31/12/2022  ר  פיה  על  התשלום  שיבוצע  עד  או  בכלל 

דר ת כל  לבקשתכם.  לתשלום  וארך  מהמועד  ישה  יאוחר  ולא  ידינו  על  להתקבל  צריכה  פיה  על 
 לא תיענה.       -בות בטלה ומבוטלת ודרישה שתתקבל על ידינו הערלאחר מועד זה תהיה   -האמור 

 
 ה ו/או להסבה.   ערבות זו אינה ניתנת להעבר  .4

_______ _ _____ 
 נק ב


