21/12/2020
א.ג.נ
שלום רב,
הנדון :הודעה מס' – 1מכרז פומבי מס'  8/2020לאספקת ותחזוקת מערכת גבייה מי אונו

מצ"ב תשובות לשאלות הבהרה.
הסעיף
העמוד
אליו
אליו
מס"ד
מתייחסת מתייחסת
השאלה
השאלה
.1

השאלה

התייחסות התאגיד

לעדכן ניתן להוריד האתר ואין צורך
נבקשכם
האם את מסמכי להגיע פיזית למשרדי התאגיד.
המכרז יש להוריד
מאתר התאגיד ,או
שמא יש צורך
למשרדי
בהגעה
התאגיד לאיסוף
מסמכי המכרז( .יש
לציין כי במקומות
במסמכי
רבים
לרבות
המכרז
בתצהירים
ובערבויות שהורדו
התאגיד
מאתר
כוללים בין היתר
ציוני מקום –
שגיאה מקור הפניה
לא נמצא)

העמוד
אליו
מס"ד
מתייחסת
השאלה
10 .2

הסעיף
אליו
מתייחסת
השאלה
11.9

19 .3

23.10

25 .4

פסקה ראשונה

25 .5

4.3

30 .6

4.7

30 .7

11.7

השאלה
נבקשכם לעדכן כי
הכוונה לרשימת
לקוחות תאגידי
מים .נא אישורכם.
לא ניתן ליישם את
האמור בסעיף ולכן
יש לבטלו .נא
אישורכם
מצוין כי "הספק
יהא להתאים את
תצורת הממשק
ככל שיידרש
ובהתאם להנחיית
התאגיד" האמור
אינו סביר ואינו
מאפשר לספק
שירות לכלכל את
מעשיו בתבונה,
ולכן יש לבטל את
האמור ,לחילופין
יש לקבוע תמורה
לקבלן בהתאם
להיקף שעות
העבודה שישקיע
ביישום הדרישות.
נא אישורכם.
האמור בסעיף אינו
מתפקידו של ספק
שירותי מעכת
המידע .נא לבטל
הדרישה בסעיף.
אודה לאישורכם.
יש לקבוע תמורה
לספק השירות
עבור האמור
בסעיף .נא
אישורכם.
מבקש לעדכן כי
ככל ויוחזקו
הנתונים והמידעים
השונים כמוגדר
בסעיף ,יהא ספק

התייחסות התאגיד
הבקשה נדחית

סעיף  23.10מבוטל

הבקשה נדחית

הבקשה מאושרת

סעיף לא קיים

הסעיף יתוקן באופן הבא  -על
הספק יהא להחזיק את הנתונים
במשך שישה חודשים ללא תמורה
נוספת

העמוד
אליו
מס"ד
מתייחסת
השאלה

הסעיף
אליו
מתייחסת
השאלה

35 .8

5.3

35 .9

6

36 .10

7.3

58 .11

21

השאלה
השירות זכאי
לתמורה בגין
בהתאם לתמורה
שקיבל בתקופת
עבודתו.
המחיר הנקוב
בסעיף אינו משקף
את עלות הרישוי
הנוסף .יש לעדכן
את הסכום בסעיף
ל –  ₪ 250לכל
רישוי נוסף .נא
אישורכם.
יש לבטל את
הסעיף המדבר על
הפחתה בשכר
טרחת ספק
השירות .נא
אישורכם.
יש לבטל את
הסעיף המגדיר את
אחריות ספק
השירות לפגיעות
ותקלות שאינם
קשורות אליו כלל.
נא אישורכם.
המחיר המקסימלי
הנקוב בסעיף אינו
מאפשר הגשת
הצעה מתאימה
והולמת בהתאם
למכלול הדרישות
המעוגנות במסמכי
המכרז .יש להעלות
את התמורה
הנקובה לסכום של
 ₪ 20,000לפחות,
לחילופין לאפשר
הגשת תוספת
למחיר המוגדר
בסעיף .נא
אישורכם.

התייחסות התאגיד

הסעיף יתוקן באופן הבא –" ....
המזמין ישלם לספק תוספת של
 ₪ 100לחודש עבור כל התקנה
נוספת ( ."....במקום ) ₪ 50

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית

העמוד
אליו
מס"ד
מתייחסת
השאלה
56 .12

הסעיף
אליו
מתייחסת
השאלה
טבלת לקוחות

80 .13

נס' 13 - 12

87 - 86 .14

נס' 17

השאלה

התייחסות התאגיד
הבקשה נדחית

נבקשכם לגרוע את
הצורך בציון מספר
טלפון נייד של איש
קשר אצל לקוח
החברה ,שכן אין
אנו מוסמכים
לצרף מספרי טלפון
אישיים של גורמים
אלו.
הבקשה נדחית
נא אישורכם כי
חתימה על גבי
נספחים אלו אינה
נדרשת בשלב
הגשת המכרז ,עקב
היותם קשורים
להסכם
ההתקשרות בין
התאגיד וספק
השירות .אודה
לאישורכם.
הבקשה נדחית
נבקשכם לבטל
הצורך בהגשת
מסמך אישור
לקוחות על
ממשקים שאין
קיימים אצלם ,שכן
מערכת ***** הנה
מערכת ,ERP
כוללת ואינטגרלית
אשר כוללת בין
היתר מודולים
מובנים לניהול
מערך הנהלת
חשבונות ,מודול
לניהול דמי הקמה,
מודול לניהול מוקד
עירוני .נשלחה
בקשה
להתייחסותכם
במסמך שאלות
מספר  1של
חברתנו.

העמוד
אליו
מס"ד
מתייחסת
השאלה
.15

הסעיף
אליו
מתייחסת
השאלה
נספח – 4טופס
ערבות מכרז

.16

הצעת מחיר-
נספח 3

.17

סעיף 14.2

השאלה
בנוסח הערבות
נבקש לשנות
בכותרת ובפסקה
הראשונה
"למכרז פומבי
מספר 8/2020
לאספקת ותחזוקת
מערכת גבייה" .
התשלום החודשי
שנקבע בגין דמי
השימוש
והתחזוקה
השוטפת אינו
תואם את הנדרש
במסגרת תכולת
המכרז ואינו עולה
בקנה אחד עם
המחירים
המקובלים כיום
בשוק .לאור כך
נבקש לעלות את
מחיר התמורה
החודשית.
מצוין כי "הערבות
תעמוד בתוקף
ארבעה חודשים
מיום הגשת
ההצעות למכרז"
ואילו עפ"י סעיף
זה ,תוקפה יהיה
עד ליום
.31.03.2021
תקופת הזמן בין
המועד האחרון
להגשת הצעות
( )31.12.2020ועד
למועד פקיעת
הערבות הנ"ל הינה
שלושה חודשים
בלבד.
נא הבהרתכם מהו
מועד תוקף
הערבות.

התייחסות התאגיד
מצ"ב נוסח ערבות מתוקן

הבקשה נדחית

מצ"ב נוסח ערבות מתוקן,
התאריך הקובע הינו התאריך
המופיע במסמך הערבות.

העמוד
אליו
מס"ד
מתייחסת
השאלה
.18

הסעיף
אליו
מתייחסת
השאלה
סעיף 14.6

.19

אופן הגשה –
סעיף 4.6

.20

אופן הגשה
הצעת מחיר –
סעיף 4.6

.21

כללי

.22

אופן הגשה

השאלה
ניכר כי נפלה טעות
סופר בציון מס'
המכרז (נכתב
"ערבות למכרז
מס' 'שגיאה מקור
ההפנייה לא נמצא'
") .נא אישורכם כי
יש לכתוב על גבי
המעטפה" :ערבות
למכרז מספר
 8/2020לאספקת
ותחזוקת מערכת
הגבייה".
ניכר כי נפלה טעות
סופר ,נא אישורכם
כי על המעטפה
יצויין "הצעה
למכרז פומבי
מספר 8/2020
לאספקת ותחזוקת
מערכת גבייה"
ניכר כי נפלה טעות
סופר ,נא אישורכם
כי על המעטפה
יצויין "הצעת מחיר
לפומבי מספר
 8/2020לאספקת
ותחזוקת מערכת
גבייה"
נא אישורכם כי
ניתן להגיש את
המענה על גביי
מסמכי שפורסמו
באתר.
נא הבהרתכם כי 2
העתקים מודפסים
הכוונה מקור +
העתק (צילום
צבעוני של המקור)

התייחסות התאגיד
מצ"ב נוסח ערבות מתוקן

הבקשה מאושרת

הבקשה מאושרת

הבקשה מאושרת

הבקשה מאושרת

העמוד
אליו
מס"ד
מתייחסת
השאלה
.23

הסעיף
אליו
מתייחסת
השאלה
ביטוחים – סעיף
8

השאלה
סעיף  -8.5נבקש
למחוק

.24

ביטוחים – סעיף
8

סעיף  – 8.9נבקש
להוסיף את
המילים "וזאת
בתנאי שניתנה
למציע הודעה
אודות ההפרה
והמבוטח לא תיקן
את ההפרה
בתוך  14ימים
מיום ההודעה".

.25

נספח  -6תנאים
כלליים לביטוחי
הספק

סעיף –  – 2.2נבקש
למחוק

.26

נספח  -6תנאים
כלליים לביטוחי
הספק

סעיף  -2.3נבקש
למחוק

התייחסות התאגיד
הבקשה נדחית ,ההתייחסות הינה
לפרטים הנדרשים על פי המכרז
ואינם נכללים בנספח הביטוח
לדוגמא:
 .1תחולה רטרואקטיבית.
 .2גבולות אחריות ספציפיים
לפוליסה.
עקרונית ניתן לקבל הפרטים
במייל מהמבטח.
הבקשה מאושרת

הבקשה נדחית ,ההתייחסות הינה
לפרטים הנדרשים על פי המכרז
ואינם נכללים בנספח הביטוח
לדוגמא:
 .3תחולה רטרואקטיבית.
 .4גבולות אחריות ספציפיים
לפוליסה.
עקרונית ניתן לקבל הפרטים
במייל מהמבטח.
הבקשה נדחית ,ההתייחסות הינה
לפרטים הנדרשים על פי המכרז
ואינם נכללים בנספח הביטוח
לדוגמא:
 .5תחולה רטרואקטיבית.
 .6גבולות אחריות ספציפיים
לפוליסה.
עקרונית ניתן לקבל הפרטים
במייל מהמבטח.

העמוד
אליו
מס"ד
מתייחסת
השאלה
.27

הסעיף
אליו
מתייחסת
השאלה
נספח  -6תנאים
כלליים לביטוחי
הספק

השאלה

התייחסות התאגיד

סעיף  – 4נבקש
למחוק את המילים
"כל עוד מתקיימת
אחריותו על פי
דין" ולהוסיף את
המילים "למשך 3
שנים נוספות לאחר
תום
תקופת ההסכם"

הבקשה נדחית.

.28

נספח  -6תנאים
כלליים לביטוחי
הספק

סעיף  – 5.5נבקש
למחוק את המילים
"ו\או לקוחות
המבוטח"

הבקשה מאושרת

.29

נספח  -6תנאים
כלליים לביטוחי
הספק

הבקשה מאושרת ,יירשם במקום
סעיף  – 6.4נבקש
למחוק את המילים "מנהליו ועובדיו".
"ו\או מי מהבאים
מטעם המזמין
בקשר עם הסכם
זה"

.30

נספח  -6תנאים
כלליים לביטוחי
הספק

הבקשה מאושרת ,יירשם במקום
סעיף  – 6.5נבקש
למחוק את המילים "מנהליו ועובדיו".
"ואו מי מהבאים
מטעם המזמין
בקשר עם הסכם
זה"

.31

נספח  -6תנאים
כלליים לביטוחי
הספק

הבקשה מאושרת ובתנאי שגבולות
סעיף  – 7לאחר
המילה "מקצועית" האחריות המשותפים בפוליסה
המשולבת ,יהיו מכפלת גבולות
נבקש להוסיף את
האחריות הנקובים לכל פוליסה
המילים "משולב
בנפרד.
חבות המוצר"

.32

נספח  -6תנאים
כלליים לביטוחי
הספק

הבקשה מאושרת ,יירשם במקום
סעיף  – 7.4נבקש
למחוק את המילים "מנהליו ועובדיו".
"ו\או מי מהבאים
מטעם המזמין
בקשר עם הסכם
זה"

העמוד
אליו
מס"ד
מתייחסת
השאלה

הסעיף
אליו
מתייחסת
השאלה

השאלה

התייחסות התאגיד

הבקשה מאושרת ,יירשם במקום
סעיף  – 9.1נבקש
למחוק את המילים "מנהליו ועובדיו".
"ו\או מי מהבאים
מטעם המזמין
בקשר עם הסכם
זה"

.33

נספח  -6תנאים
כלליים לביטוחי
הספק

.34

נספח  -6תנאים
כלליים לביטוחי
הספק

סעיף  – 9.2נבקש
למחוק

.35

נספח  -6תנאים
כלליים לביטוחי
הספק

הבקשה מאושרת ,יירשם במקום
סעיף  – 16נבקש
למחוק את המילים "מנהליו ועובדיו".
"ו\או מי מהבאים
מטעם המזמין
בקשר עם הסכם
זה"

הבקשה נדחית.

.36

נספח  -6תנאים
כלליים לביטוחי
הספק

סעיף  – 17נבקש
למחוק את המילים
"ולדאוג ולוודא "
ובמקומה להוסיף
את המילה "ולפעול
לוודא"

הבקשה נדחית.

.37

נספח  -6תנאים
כלליים לביטוחי
הספק

סעיף  – 17נבקש
למחוק את המילים
"כל עוד מתקיימת
אחריותו על פי
דין" ולהוסיף את
המילים "למשך 3
שנים נוספות לאחר
תום
תקופת ההסכם"

הבקשה נדחית.

העמוד
אליו
מס"ד
מתייחסת
השאלה
.38

הסעיף
אליו
מתייחסת
השאלה
נספח  -6תנאים
כלליים לביטוחי
הספק

השאלה
סעיף  – 19נבקש
למחוק את המילים
"ו\או מי מהבאים
מטעם המזמין
בקשר עם הסכם
זה"
נבקש למחוק את
המילים "באופן
מלא"

התייחסות התאגיד
.1

הבקשה מאושרת ,יירשם
במקום "מנהליו ועובדיו".

.2

הבקשה מאושרת.

.39

נספח  -6תנאים
כלליים לביטוחי
הספק

סעיף  – 20נבקש
למחוק את המילים
"ו\או מי מהבאים
מטעם המזמין
בקשר עם הסכם
זה"

6

הבקשה מאושרת ,יירשם
במקום "מנהליו ועובדיו".

.40

נספח  -6תנאים
כלליים לביטוחי
הספק

סעיף  – 21נבקש
למחוק את המילים
"לא יאוחר מ7
ימים ממועד"
ובמקומן להוסיף
את המילה "ב"
נבקש למחוק את
המילים "פוליסות
הביטוח הנערכות
בקשר עם הסכם
זה לרבות את"

הבקשה מאושרת.

.41

נספח  -6תנאים
כלליים לביטוחי
הספק

הבקשה נדחית ,ההתייחסות הינה
לפרטים הנדרשים על פי המכרז
סעיף  -25נבקש
למחוק את המילים ואינם נכללים בנספח הביטוח
לדוגמא:
"העתקי פוליסות
 .7תחולה רטרואקטיבית.
הביטוח ואת"
 .8גבולות אחריות ספציפיים
לפוליסה.
עקרונית ניתן לקבל הפרטים
במייל מהמבטח.

העמוד
אליו
מס"ד
מתייחסת
השאלה
.42

.43

הסעיף
אליו
מתייחסת
השאלה
נספח  -6תנאים
כלליים לביטוחי
הספק

השאלה
סעיף  – 26נבקש
למחוק את המילים
"ו\או מי מהבאים
מטעם המזמין
בקשר עם הסכם
זה"

נספח  )1(6אישור לאחר המילה
"מקצועית" נבקש
ביטוח
להוסיף את המילה
"משולב חבות
המוצר"

5 .44

3.2

10 .45

11.7

14 .46

18.1

לאור לוחות
הזמנים הצפופים
ממועד פרסום
המכרז ,נבקש
דחיה בת שבועיים
לפחות במועד
האחרון להגשת
ההצעות.
נבקש לוודא כי על
נספח  13יחתמו
עובדי קבלן רק
לאחר הזכייה,
ובמועד ההגשה
יחתמו מורשי
החתימה.
לאור לוחות
הזמנים שניתן
למענה על המכרז,
נבקש לוודא כי אין
המציע נדרש לפרט
את הכתוב בסעיף
במסגרת המענה
למכרז ,אלא יידרש
להציג את המפורט
במערכת חיה
במצגת לתאגיד.

התייחסות התאגיד
הבקשה נדחית.

הבקשה מאושרת ובתנאי
שגבולות האחריות המשותפים
בפוליסה המשולבת ,יהיו מכפלת
גבולות האחריות הנקובים לכל
פוליסה בנפרד.
הבקשה נדחית

הבקשה מאושרת

הבקשה נדחית

העמוד
אליו
מס"ד
מתייחסת
השאלה
20 .47

הסעיף
אליו
מתייחסת
השאלה
23.18

25 .48

2

25 .49

4.3

25 .50

5.1

51 .51

השאלה
נבקש הבהרתכם
לכוונה כי אף אחת
מההצעות לא
תשביע את רצון
המזמין מבחינת
המחיר ,לאור
העובדה שנקבע
מחיר מקסימלי.
פיסקה עליונה -
נבקש לוודא כי
הספק מחויב
לממשקים במבנה
סטנדרטי בלבד.
למיטב הידיעה
הספק אינו יכול
לרשום את מאגרי
המידע של
התאגיד ,אלא על
התאגיד ,בעל
המידע ,לרשום את
הספק כמחזיק
אצל הרשות להגנת
הפרטיות.
נבקש כי הספק
יתחייב לדרישות
המופיעות במסמכי
המכרז ,שכן אינו
מכיר את כל
הרכיבים,
התכונות,
הפונקציונליות
ועוד שקיימים
במערכת הקיימת.
נבקש להוסיף סעיף
חדש בו
התחייבויות הספק
יסופקו בכפוף
למגבלות מגיפה
ו/או הגבלת פעילות
מכול סוג שאינה
קשורה לספק

התייחסות התאגיד
הבקשה נדחית

הבקשה מאושרת ובהתאם לקיים
בתאגיד

הבקשה מאושרת

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית

העמוד
אליו
מס"ד
מתייחסת
השאלה

73 .52

.53

הסעיף
אליו
מתייחסת
השאלה

.2ב'

השאלה

התייחסות התאגיד

במישרין ו/או
בעקיפין.
בתקופה של
הגבלות מכול סוג
כגון סגר אשר יש
בהם להביא לכדי
פגיעה במתן
השירותים שאינם
באחריות הספק,
לא ימצא הספק
כמי שהפר את
החוזה הפרה
יסודית שיש עמה
ביטול והפסקת
ההתקשרות ,חילוט
ערבות ,ופיצוי בגין
כול נזק או הוצאה
מכול סוג.
הבקשה מאושרת
נבקש כי המצהיר
יחתום בשם הספק
בלבד ,שכן אין
בידיעתו המידע על
כל בעלי הזיקה.
 .1תאגיד המים מי אונו מבקש
הנכם
ליישם ממשק למערכות צד ג'
מתבקשים
הבאות
שלא להעניק
 .1.1מערכת גאוגרפית
 .1.2מערכת להנהלת
כל יתרון ו/או
חשבונות
ניקוד ביחס
 .1.3דמי הקמה
ליכולות
 .1.4מוקד עירוני
 .1.5קרם
המערכת
להתממשק
 .2למיטב הבנתינו לגבי
המערכות :מערכת
לצדדי ג' ,כך
גאוגרפית ,מוקד עירוני
שבמסגרת
ומערכת קר"מ בכוונתכם
אמות המידה
להתממשק בהתאם לאמור
במכרז.
לניקוד איכות
ההצעות ,לא

העמוד
אליו
מס"ד
מתייחסת
השאלה

הסעיף
אליו
מתייחסת
השאלה

השאלה
כל
יינתן
משקל לנושא
זה .לחילופין,
הנכם
מתבקשים
לאשר ,כי ככל
שהמדובר
ברכיב
המוטמע
במערכת
הגבייה
המוצעת (כגון
למשל מערכת
הנהלת
חשבונות,
מערכת דמי
הקמה
וכיו"ב) ,הרי
שיינתן ניקוד
ביחס
מלא
לרכיבים אלו,
ככל שהמציע
יוכיח כי רכיב
כלשהו מוטמע
במערכת
המוצעת
מטעמו,

התייחסות התאגיד
 .3מערכת הנה"ח – לאחר בחינה
מדוקדקת הוחלט בתאגיד
להמשיך לעבוד במערכת
הנה"ח הקיימת ולא לעבור
למערכת אחרת .עוד הוחלט
כי יישום ממשק בין מערכת
הגבייה למערכת הקיימת הינו
חשוב והתאגיד מצפה ליישום
הממשק האמור .יצויין כי גם
במענה למכרז הקודם הובהר
כי התאגיד ימשיך לעבוד עם
המערכת הקיימת.
 .4מערכת דמי הקמה – התאגיד
רכש מערכת דמי הקמה ואף
יישם בה ממשקים ישירים
למערכת לניהול וועדה של
הרשויות קריית אונו ויהוד.
במערכת זו הושקע עמל רב
ואין בכוותינו להחליפה בשלב
זה.
יצויין כי גם במענה למכרז
הקודם הובהר כי התאגיד
ימשיך לעבוד עם המערכת
הקיימת.
 .5עוד נוסיף כי אנו רואים
בנכונות החברה וגמישותה
בכל הנוגע להקמת ממשקים
למערכות הקימות כיום
ובעתיד כיתרון לחברה ,
וההחלטה האם להשתמש
במודול קיים או במודול
חיצוני הינה של התאגיד
בלבד.

העמוד
אליו
מס"ד
מתייחסת
השאלה

הסעיף
אליו
מתייחסת
השאלה

השאלה
וכחלק בלתי
נפרד ממנה.
זה
בעניין
נבקש
להזכירכם ,כי
גם במסגרת
המכרז הקודם
(מס' )08/2018
אישר
התאגיד ,כי
יינתן ניקוד
ביחס
מלא
רכיב
לכל
שיוכח לגביו,
כי הוא מוטמע
כחלק
אינטגרלי
במערכת
המוצעת ,זאת
כמפורט
במכתב
התאגיד מיום
.23.08.2018
בהתאם ,וככל
שמוצעת
מערכת

התייחסות התאגיד

העמוד
אליו
מס"ד
מתייחסת
השאלה

הסעיף
אליו
מתייחסת
השאלה

השאלה

התייחסות התאגיד

הכוללת
רכיבים
שאינם
נצרכים בקיום
ממשקים ,הרי
שבמסגרת
נספח ( 17עמ'
 86לחוברת
המכרז)
לא
המציע
יידרש
בהמצאת
אישור קיום
ממשקים
ביחס לאותו
רכיב המוטמע
במערכת.
.54

עמוד  16סעיף
" 18.5מרכיבי
איכות
נוספים" -לפי
הבנתנו
הכוונה
להמלצות
בנוסח חופשי
מתאגידי מים
נא
וביוב.
אישורכם.

הבקשה מאושרת

העמוד
אליו
מס"ד
מתייחסת
השאלה

הסעיף
אליו
מתייחסת
השאלה

השאלה

התייחסות התאגיד

 .1למעט האמור לעיל והמפורט להלן אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.
 .2על המציע לצרף מסמך זה חתום על ידו להצעתו.

בכבוד רב,
תאגיד מי אונו

נוסח ערבות מתוקן
נספח  - 4טופס הערבות הבנקאית לקיום ההצעה למכרז
לכבוד
תאגיד מי אונו (להלן" :המזמין")
א.ג.נ,
הנדון :כתב ערבות אוטונומית מס' ____________________________________
למכרז פומבי מספר  08/2020לאספקת ותחזוקת מערכות מידע לניהול המזמין (להלן:
"המכרז")
 .1בהתאם לבקשת ___________________________ ח.פ _____________________ (להלן:
"הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 15,000במילים :חמישה עשר
אלף ש"ח) (להלן" :סכום הערבות") ,וזאת בקשר עם השתתפות הנערב במכרז פומבי מספר 08/2020
לאספקת ותחזוקת מערכות מידע לניהול המזמין ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז על ידי
הנערב.
 .2אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום ,או סכומים עד לסכום הערבות וזאת בתוך ( 14ארבעה עשר)
ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו (להלן" :הדרישה") ,מבלי להטיל עליכם כל
חובה לבסס ו/או לנמק את דרישתכם בהליך כלשהו ,או באופן כלשהו ,או לדרוש את סכום הערבות
ו/או חלקו תחילה מהנערב בתביעה משפטית ,או בכל דרך אחרת ,ובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
כלשהי שיכול לעמוד לנערב כלפיכם .הנכם רשאים לדרוש מאיתנו את תשלום הסכום בפעם אחת או
במספר דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך הדרישות לא
יעלה על הסך הכולל הנ"ל .יובהר ,ללא כל סייג ,כי עצם דרישתכם תחייב אותנו בתשלום הסכום
הנקוב בדרישה.
 .3ערבות זו הינה ערבות בלתי חוזרת ,בלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה עד
ליום ה 31/03/2021 -ועד בכלל .הערבות תהיה מוחלטת ולא נהיה זכאים לבטלה עד למועד הפקיעה.
דרישה שתגיע אלינו אחרי מועד הפקיעה האמור לא תענה.
 .4לאחר יום ה 31/03/2021 -ערבותנו זו מבוטלת.
 .5ערבות זאת אינה ניתנה להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.
 .6דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 .7דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק _______________ שכתובתו
___________________.
בכבוד רב,

הבנק
(חתימת מורשי החתימה
מטעם הבנק  +חותמת הבנק)

תאריך

