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מסמך ב'



כ"ו/כסלו/תשע"ט
05/12/2018

לכבוד
משתתפי המכרז
בפקס/במייל
שלום רב,

מסמך שינויים והבהרות מס' 3
מכרז פומבי –26/2018
הפעלת רצף מסגרות תעסוקה לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלויות
העירייהמבקשתלהחילאתהשינוייםהבאיםבמכרזהנדון :



 .1ערבות השתתפות
בנוסחערבותההשתתפות–נספחב'6/,במקוםבומצויןבמילים"המדדשפורסםעבורחודשנובמבר"2018
נפלה טעות סופר (המדד המתואר שם אינו מותאם למועד האחרון להגשת הצעות) ,לפיכך ,במקום המלל
המופיע שם כאמור יבואו המילים  ":המדד שפורסם עבור חודש אוקטובר  2018 "– רצ"ב נוסח מתוקן
מסומןכנספחב'6/החדש(אשריבואבמקוםנספחב'6/החדששפורסםבמסמךשינוייםוהבהרותמס' .)2
 .2דרישה נוספת במסגרת מפרט השירותים
במקוםהנוסחהמופיעבמפרטהשירותיםשבנספחג'1(שנעדראתהמלללהלןהמודגשבקותחתון)יבוא
הנוסחהבא: 
"


הספקמתחייבליתןהשירותיםעלפיכלדיןברתוקףובהתאםלהנחיותמשרדהרווחה,המתעדכנותמעת
לעת,וכןליתןכלשירותאחר שקשורלאוכלוסייתמינהלמוגבלויותאשרהעירייהתהאמעונינתשיינתןעל
ידיהספקוהספקיידרשלספקעלפידרישתהעירייה,בהתאםלהוראותמשרדהרווחהלרבותלעניןתמורה,
ככלויוחלטעל ידימשרדהרווחהעל תמורהשונהמזוהנקובה במכרז ביחסלשירותאחר כאמור (וביחס
אליובלבד).



הספקמתחייבכיבמסגרתהשירותיםשיסופקובמרכזשיבוליםבעכוכמותהמועסקיםבכלעתלאתעלהעל
66מועסקים."

 .3תיקון הפניה לנספח ההצעה המפורטת
בסיפת כתב ההצעה בסעיף  9נפלה טעות סופר בהפניה לנספח ההצעה המפורטת,לפיכך  ההפניה לנספח
ההצעההמפורטתתשונהכךשההצעההמפורטתשיגישהמציעתסומןכנספחב' 7/במקוםנספחב' 1/(אשר
הנונוסחאסמכתאאודותניסיוןהמציע) .
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כתב הצעה עדכני
 .4במקום מסמך ב -כתב ההצעה בנוסחו המופיע במסמכי המכרז ,יבוא  נוסח כתב הצעה עדכני
המסומןכ"-מסמך ב' החדש"ומצורףלמסמךזה.
 .5על המשתתפים להגיש הצעתם על גבי מסמך ב' החדש נוסף להצעתם המפורטת שתסומן כנספח
ב'7/. 
שינויים בניקוד ההצעה
.6

בסעיף 9לכתבההצעה,בעמוד 10,נפלהטעותסופרבהפניהלנספחהנוגעלהצעההמפורטתשעלהמציעים
לצרף להצעתם ,במקום ההפניה שם ל "נספח ב' 1/" תבוא הפניה  ל"נספח ב' "7/(שיהווה את ההצעה
המפורטתשלהמציע).ראונוסחכתבהצעהעדכניהמסומןכ"-מסמך ב' החדש"ומצורףלמסמךזה.


 .7בסעיף)5(7לכתבההצעה " -מימוןנוסףלאחזקה–ממוןמעברלנדרשבמסמכיהמכרזכמולמשל:צביעה,
נקיון ,תנאי תברואה ,ציוד שיותקן המתאים לאווירה הטיפולית במע"ש –  15נקודות , נפלה טעות סופר,
במקוםהניקודהמצויןשם ( 15נקודות) יבואניקודשל 10נקודות .ראו נוסחכתבהצעהעדכניהמסומןכ-
"מסמך ב' החדש"ומצורףלמסמךזה.
 .8בסיפתההערהמתחתלטבלהבסעיף 7לכתבההצעה נפלהטעותסופרכךשבמדדים 1-4הניקודהמינימלי
הנדרשהואשל70נקודותמתוך90נקודות(במקוםמתוך55נקודות).
ראונוסחכתבהצעהעדכניהמסומןכ"-מסמך ב' החדש"ומצורףלמסמךזה.

 .9ההערה מתחת לטבלה בסעיף  8 לכתב ההצעה תשונה כך שבמדדים  1-4לטבלה הניקוד המינימלי הנדרש
הוא של 70נקודות מתוך  85נקודות (במקוםשל 70נקודותמתוך 100נקודות).ראונוסחכתבהצעהעדכני
המסומןכ"-מסמך ב' החדש"ומצורףלמסמךזה.

 .10יובהר כי הניקוד המצטבר בקטגוריות שבסעיפים  )4(7ו - )4(8לכתב ההצעה   "-נסיון בהפעלת מסגרות
דומות בקהילה  (הפעלה מחוץ למוסד) ,מינימום 3שנים ,כמות וטיב ההמלצות על איכות השירות הניתן
במסגרות מע"ש ומרכז יום" , יוותר  25נקודות לכל קטגוריה ,אך ישונה לפי החלוקה העדכנית הבאה
וכמפורטבנוסחכתבהצעהעדכניהמסומןכ"-מסמך ב' החדש"ומצורףלמסמךזה.
"ניסיון בהפעלת מסגרות דומות בקהילה (הפעלה מחוץ למוסד) ,מינימום  3שנים"

מסגרת אחת –חמש נקודות
שתי מסגרות – עשר נקודות.
 3מסגרות ומעלה – חמש עשרה נקודות
"כמות וטיב ההמלצות על איכות השירות הניתן במסגרות מע"ש ומרכז יום" –
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המלצות – עד  10נק'

כלומר ,קטגוריית סעיף  4לטבלאות בכתב ההצעה  (אשר כוללת  גם קריטריון נוסף " כמות וטיב
ההמלצות על איכות השירות הניתן במסגרות מע"ש ומרכז יום" - על בסיס המלצות) תעמוד על לא
יותרמ 25נקודות,בהתאםלחלוקההעדכניתהנ"ל (ובמקוםהחלוקהשהופיעהבכתבההצעהשבחוב'
המכרז).
 .11יובהר כי למעט ביחס ל "נסיון  המציע בהפעלת מסגרות דומות בקהילה ,מינימום  3שנים" המופיע
כקריטריון בקטגוריה מס'  4לכתב ההצעה ,אופן הניקוד באשר ליתר הקריטריונים והקטגוריות בכתב
ההצעה,כגון 
 .12בסעיפים7()2ו-)2(8לכתבההצעה–" 
 20נקודות:
סוג הכשרת כוח האדם
 2המוצע למתן השירותים
במסגרת בעכו.

ניסיון בהפעלת מסגרת תעסוקה
שיקומית  10 -נק',
הכשרה מקצועית בתחום (מלווה
באסמכתאות)–  10נק'


"  יינתן באופן שאינו בינרי ,עד הניקוד המקסימלי הנקוב  בכל קריטריון  ,כמפורט  בנוסח כתב הצעה
עדכניהמסומןכ"-מסמך ב' החדש"ומצורףלמסמךזה.
שינויים בנספח אישור קיום הביטוחים
 .13בנספחג' -3/אישורקיוםהביטוחים,עלהמציעיםלתקןבכתבידאתהכתובתשלהנכסהמופיעהשםל-
"רח'אלידהקסטרו19עכו,הידועכגוש,18106חלקה110המשמשכמרכזשיבולים".
 התייחסות נוספת הנוגעת לנוסח אישור קיום הביטוחים מופיעה בתשובות לשאלות הבהרה .
הבהרות
 .14יובהרכיהניקודעל"הדרכות/השתלמויות"בהצעה(ביחסל2סוגיהמרכזים)יינתןלפיכמותמגווןוטיב
ההדרכותוהשתלמויות .
.15יובהרכיהזכייהלאתפוצל,וכימציעמחויבלהגישהצעהביחסל 2המסגרותהמנויותבסעיפים 7-8לכתב
ההצעה .
 .16לעניין ניקוד ההצעות ,יובהר כי משקל כל טבלה המופיעה בסעיפים  7-8לכתב ההצעה (מעש +מרכז יום
טיפולי סיעודי) הנו  50%ומשקל שתי הטבלאות יחד הנו  .100%
 .17  יובהר כי הניקוד בטבלאות שבסעיפים  7-8לכתב ההצעה ביחס למידת התאמת העיסוקים ומגוון
העיסוקים יינתן על פי שיקול דעת הוועדה הבוחנת והוא לא יחושב אך ורק באופן יחסי להצעות
שתוגשנה. 
.18יובהרכיהשמהנתמכתבשוקהחופשיתנוקדלפיכמותההשמהומגווןמקומותההשמה .
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מסמך ב'
.19יובהרכיקריטריוןיזמותעסקיתינוקדעליסודפירוטיוזמותעסקיותקיימות,לפיטיבכמותומגוון. 
במידהומדוברבשיתוףפעולהמסוגכלשהואעלהמציעלכלולבפירוטהצעתועםמינעשהאותושיתוף
פעולהולהשאירפרטיהתקשרותשלנציגעמונעשהשיתוףפעולהבמסגרתאותהיזמותעסקיתשל
המציע. 
 .20יובהרכיעלהמציעלחתוםעלנספחאישורהביטוחיםכחלקמחוב'המכרזולצרףלהצעתו :
אישורבכתבשלחברתביטוחבישראלכיהיהויזכההמשתתףבמכרזפומבי26/2018שלעירייתעכו
תהאהיאמוכנהלבטחאתהמשתתףבכלפוליסותהביטוחכמפורטבאישורהביטוחיםהמצורףכנספח
ג'3/להסכםההתקשרות 
או
אישורביטוחיםחתוםעלידיהמבטחתבהתאםלהוראותסעיף16.7למסמךההזמנה .
תשובות לשאלות הבהרה
.21תשובותלשאלותהבהרהמצורפותבנספחמטההמסומןכ"תשובותלשאלותהבהרה"המהווהחלקבלתי
נפרדמתנאיהמכרז.
.22ביתרהוראותהמכרזאיןשינוי .

בברכה,
גב' עדי מקל  ,ראש מנהל הרווחה.
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מסמך ב'

מסמך ב' החדש
הצעת המשתתף
לכבוד
עיריית עכו
ויצמן  ,35עכו

ג.א.נ,.
הנדון :הצעת המשתתף

1

פרטי המשתתף (במקרה והמשתתף איננו תאגיד או שותפות)
שם משפחה ,_________________________ :שם פרטי_____________________ :
מען ,_______________________________ :טלפון________________________ :

2

פרטי המשתתף (במקרה והמשתתף הינו תאגיד או שותפות)

2.1

שם החברה  /השותפות /העמותה__________________________________________ :

2.2

מען החברה  /השותפות /העמותה_________________________________________ :

2.2

מספרי טלפון החברה  /השותפות /העמותה:
טלפון____________________________________________ :
פקס_____________________________________________ :

2.2

שם/ות מנהלי החברה  /השותפות  /העמותה:
__________________________________________________ .1
__________________________________________________ .2
__________________________________________________ .3
__________________________________________________ .4
__________________________________________________ .5

2.2

שם/ות בעלי המניות (או שם חברי הוועד של העמותה):
__________________________________________________ .1
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מסמך ב'
__________________________________________________ .2
__________________________________________________ .3
__________________________________________________ .4
__________________________________________________ .5

2.2

שמות מורשי החתימה ודוגמת חתימתם:
 .1שם_______________________________ :

דוגמת חתימה _____________

 .2שם_______________________________ :

דוגמת חתימה _____________

 .3שם_______________________________ :

דוגמת חתימה _____________

 .4שם_______________________________ :

דוגמת חתימה _____________

 .5שם_______________________________ :

דוגמת חתימה _____________

2

הנני להצהיר כי הנניו בעל יכולת כלכלית להפעלת מסגרות התעסוקה במימון ביניים עצמי לתקופה של  3חודשים
לפחות.

2

הנני מצהיר כי קיימת לי תשתית מבנית ,ארגונית וכספית העומדת בפני עצמה ומשמשת לשאר הפעולות המבוצעות
על ידי בתחומי הרווחה.

2

הנני להצהיר כי העובדים המועסקים על ידי ושיועסקו בעתיד לצורכי מתן השירותים בהתאם להצעתי בהליך זה
הינם בגירים שאין מניעה להעסקתם לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים ,התשס"א –
.2001
היה ואזכה במכרז לא יועסק אדם כלשהו על ידי במסגרת קיום מחויבויותי לפי מכרז זה ,אלא לאחר שניתן לגביו
"אישור משטרה" כהגדרתו של מונח זה בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים
לקטינים (אישור המשטרה) ,תשס"ג( 2003-להלן" :התקנות").
הנני מתחייב להעביר לידי העירייה לא יאוחר מ 10-ימי עבודה טרם תחילת הפעלת מסגרות התעסוקה על ידי
אשור משטרה לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידי במסגרת הפעלת מסגרות התעסוקה.

2

בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך והחתומים על ידי הנני מצרף להצעתי זו גם את המסמכים
המפורטים להלן ,כחלק בלתי נפרד מהצעתי:
 2.1אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו  ,1976 -על שמי.
 2.2אישור על ניכוי במקור ,על שמי.
 2.2פירוט הצעתי במסמך נלווה ,בהתאם לראשי הפרקים המופעים בטבלאות המסכמות שבסעיפים  7ו 8-להלן.
 2.2המלצות ואישורים בדבר ניסיוני כאמור בסעיף  9.1להזמנה להציע הצעות ,תוך ציון שמות גורמים שונים
עמם היתי קשור בעבודותי הקודמות ופרטים מזהים של הממליצים.
 2.2אסמכתאות בכתב בדבר ניסיוני בטיפול באוכלוסיית היעד הרלבנטית ,תוך פירוט נתונים של לפחות איש
מקצוע אחד שבכוונתי להתקשר עמו על מנת שיפעיל את השירות.
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מסמך ב'
2.2

2.6
2.6
2.6
2.16
2.11
2.12
2.12
6

פרטים על יכולתי הכספית ,ואישור מאושר וחתום כדין ע"י מנהל הכספים או המנכ"ל ,כי בדק את איתנותי
הפיננסית וכי לפי חוות דעתו יש ביכולתי הפיננסית להעניק השירותים המפורטים בהצעתי ולממן מימון
ביניים עצמי את הפעלת מסגרות התעסוקה למשך  3חודשים לפחות וכן אישור רו"ח ,בנוסחים המופיעים
בנספחים ב' 2/ו-ב' 3/למסמכי ההליך.
אישור ביטוחים העומד במדויק בדרישות סעיף  16.7להזמנה להציע הצעות.
למציע שהינו תאגיד  -אישור מרשם החברות/השותפויות/העמותות על היותי תאגיד הרשום בישראל כדין ,וכן
פלט מרשם החברות/השותפויות/העמותות בדבר מנהלי החברה/השותפות /העמותה ואודות זהות בעלי
המניות /השותפים/הועד המנהל בהתאמה.
למציע שהינו עמותה  -אישור אודות ניהול תקין לשנת ..2018
אישור עו"ד על זכויות החותמים בשם המציע וסמכותם לחייבו בחתימתם.
קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי.
כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה ,ככל שהיו כאלה – חתומות על ידי.
תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז ,ככל שהועברו כאלה אלי  -חתומים על ידי.

להלן הצעתי להפעלת המע"ש:

קטגוריות

מדדים וניקוד

תמצית ההצעה

 30נקודות:
מידת התאמת העיסוקים לצרכי
המשתתפים  -עד  8נק',

 1תחומי העיסוק במע"ש

מגוון העיסוקים – עד  8נק',

השמה נתמכת בשוק החופשי  -1עד 9
נק'.
יזמות עסקית – עד  5נק'.
 20נקודות:
סוג הכשרת כוח האדם
 2המוצע למתן השירותים
במסגרת בעכו.

ניסיון בהפעלת מסגרת תעסוקה
שיקומית  -עד  10נק',
הכשרה מקצועית בתחום (מלווה
באסמכתאות)– עד  10נק'

 1יש לצרף להצעה אסמכתא/ות להוכחת קיומו של מדד זה

מכרז פומבי 26/2018
הפעלת רצף מסגרות תעסוקה לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלויות

מסמך ב'
קטגוריות

מדדים וניקוד

תמצית ההצעה

 15נקודות:

מערך הדרכה
3
והשתלמויות לצוות

הדרכות קבוצתיות למדריכים (הכשרה
והדרכה פנימית)  -עד  8נק',

השתלמויות (הכשרה והדרכה מגורם
חיצוני) -עד  7נק'.
 25נקודות
נסיון המציע בהפעלת
מסגרות דומות בקהילה,
מינימום  3שנים

מסגרתאחת–5נקודות 
שתימסגרות–10נקודות .
3מסגרותומעלה–15נקודות

4
כמות וטיב ההמלצות על
איכות השירות הניתן
במסגרות מע"ש ומרכז
יום

מימון נוסף לאחזקה –
ממון מעבר לנדרש
במסמכי המכרז כמו
למשל :צביעה ,נקיון,
5
תנאי תברואה ,ציוד
שיותקן המתאים
לאווירה הטיפולית
במע"ש.

המלצות – עד  10נק'

עד  10נקודות

הערה :במדדים  4-1על המציע להגיע לניקוד מינימלי של  70נקודות מתוך  90נקודות.

6

להלן הצעתי להפעלת מרכז יום טיפולי סיעודי:

מכרז פומבי 26/2018
הפעלת רצף מסגרות תעסוקה לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלויות

מסמך ב'
קטגוריות

מדדים (קריטריונים) וניקוד
 25נקודות:

תחומי העיסוק במרכז
1
היום

מידת התאמת העיסוקים לצרכי
המשתתפים – עד  13נק',

מגוון העיסוקים – עד  12נק'.
 20נקודות:

סוג הכשרת כוח האדם
 2המוצע למתן השירותים
במסגרת בעכו

ניסיון בהפעלת מסגרת תעסוקה
שיקומית  -עד  10נק',

הכשרה מקצועית בתחום ( מלווה
באסמכתאות) – עד  10נק'

 15נקודות:
הדרכות קבוצתיות למדריכים (הכשרה
והדרכה פנימית)  -עד  8נק',
מערך הדרכה
 3והשתלמויות לצוות
המוצע למתן השירותים

השתלמויות (הכשרה והדרכה מגורם
חיצוני)  -עד 7נק' ( .גורם חיצוני מוסמך
בתחום)

תמצית ההצעה

מכרז פומבי 26/2018
הפעלת רצף מסגרות תעסוקה לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלויות

מסמך ב'
קטגוריות

מדדים (קריטריונים) וניקוד

נסיון בהפעלת מסגרות
דומות בקהילה (הפעלה
מחוץ למוסד) ,מינימום
 3שנים

25נקודות 

תמצית ההצעה


מסגרתאחת–5נקודות 
שתימסגרות–10נקודות .
3מסגרותומעלה–15נקודות

4
כמות וטיב ההמלצות על
איכות השירות הניתן
במסגרות מע"ש ומרכז
יום

מימון נוסף לאחזקה –
ממון מעבר לנדרש
במסמכי המכרז כמו
למשל :צביעה ,נקיון,
5
תנאי תברואה ,ציוד
שיותקן המתאים
לאווירה הטיפולית
במע"ש.

המלצות – עד  10נק'

עד  15נקודות

הערה :במדדים  4-1על המציע להגיע לניקוד מינימלי של  70נקודות מתוך  85נקודות.

6

הנני מצרף בזאת כמסמך נלווה פירוט של הצעתי ובו התייחסות מפורטת לכל אחד מהפרמטרים המצויינים
בטבלאות המופיעות בסעיפים  7ו 8-לעיל .פירוט הצעתי  ,בכלל כך פירוט נסיון המציע ,כוח האדם המוצע למתן
השירותים (שמות מלאים ותפקידים) ,הכשרתם המקצועית (בצירוף אסמכתאות) ונסיונם של כוח האדם המוצע
למתן השירותים ,והתחייבותי למימון נוסף לאחזקת המבנה מעבר לנדרש במסמכי המכרז כאמור בס"ק  5בכל אחת
מהטבלאות הנ"ל ,לרבות פירוט ההצטיידות ולוחות זמנים לביצוע ,מפורט בנספח ב' 7/להצעתי זו.

16

אני החתום מטה מצהיר כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים.

חתימת מורשי
החתימה וחותמת
התאגיד/השותפות
(במידה ויש)

אישור עו"ד

מכרז פומבי 26/2018
הפעלת רצף מסגרות תעסוקה לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלויות

מסמך ב'
אני הח"מ ________________________ מ.ר _________ .עוה"ד של המציע ,מאשר בזה כי חתימתו/ם של:
 ____________________________ .1ת.ז__________________ .
 ____________________________ .2ת.ז__________________ .
 ____________________________ .3ת.ז__________________ .
 ____________________________ .4ת.ז__________________ .
המופיעה/מופיעות דלעיל היא/הן החתימה/ות המחייבת/ות של המציע על פי מסמכי התאגדותו ,וכי הנ"ל חתם/מו על
טופס בקשה זו בפני.

תאריך_____________ :

חותמת עוה"ד  +חתימתו

תשובות לשאלות הבהרה –מכרז פומבי 26/18


מסד
.1

תשובות הרשות

מסמך

סעיף

שאלה

א'

כללי

מהיכמותמקבליהשירותהנמצאיםבמע"שכיוםומה
תעריףהועדהתחתכלסמלמסגרת?האםהמרכזנותן
שירותרקלתושביהעיראוגםליישוביםסמוכים? 


,46באזורמסביבלעכו 
תעריףמע"שמס'1107–
1921₪ 
תעריףטיפוליסיעודימס'
1431–3444₪ 



תעסוקהמוגנתשיקום
מס'3807–1361₪



האםהמבנהמשמשאך ורקלפעילותהמע"שאושמא
העירייהוגורמיהמשתמשיםבוגםלמטרותנוספות? 
מהוגודלהמבנהכיום?האםמתוכננתהגדלהשל
המע"ש? 


יודגש כי התעריפים
כפופים להוראות התע"ס
ומשרד הרווחה
בשלבזהרקלמע"ש 







כ-960מ" 


האםישבמקוםמטבחמחמםאומבשל? 

בשלבזהלאמתוכננת
הגדלה 











כיוםמחמם,בתכנון
מבשל .





האםהמפעילנדרשלשלםארנונהושכירותבגיןהנכס?
מהגובההשכירותוהארנונהבמידהוכן? 









איןשכירותעלהנכס ,



המפעילנדרשלתשלום
ארנונה,ארנונה
לחודשיים–13,420ש"ח
+385שמירה 
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האםכלהציודהקייםנשאר?נבקשלקבלרשימת
אינוונטר 




מרביתהציודיישאר,
ובכללם:מחשוב,ציוד
טיפולי, 
הרשותעדייןבתהליך
רכש:מטבח,מתקניחצר
וכו' .
מצויןבמכרז 

.2

א'

5

נאאישורכםשכלמישלאנכחבסיורשהתקייםלא
רשאילהשתתףבמכרז .

.3

א'

6.2

נבקששתשובותעורךהמכרזיופצולכללמשתתפיסיור כמקובל,מסמכישינויים
והבהרותנשלחיםלכל
המפעילים .
רוכשיחוב'המכרז /

.4

א' 

 13.1 האםמדוברבהגשהשלמקור+העתק? 

כן .

.5

א' 

 13.2 האםהכוונהלחתימהבראשיתיבותבכלעמודועמוד
וחתימתמורשיהחתימהבמקומותהמיועדיםלכך? 

לא.עלכלמסמכיההליך
להיותחתומיםבחתימה
וחותמתבדיוקכפי
שמצויןבסעיף .

.6

א' 

.116.5 מדוברבסעיףלאסביר.

המשתתפיםבסיור
קבלניםחובהובמקביל
מועליםלאתרהעירייה .
במידתהצורך,נעשה
פרסוםנוסףאףבעיתונות
(בהתאםלהוראותהדין) .

. .4

 .2באםהכוונהלהצגהכעת וחודשים מראששלמנהל  .5אין שינוי בהוראות
המכרז .
הפעילות?מדוברבתנאילאריאלימאחרוכלמועמד
שיירשםשאינוהמפעילהנוכחילאבהכרחיהאהמועמד
שיפעילאתהפעילותבפועל.זאתועוד,לאניתןלחייב
מועמדלמקוםעבודהפלוניבמועדלאברור–מדובר
בפגיעהבעקרונותהשיוויוןוהתחרותההוגנתשהםליבו
שלההליךהמכרזי.
 .3לפיכךנבקשלהסתפקבתצהירשבמידהוייבחרמפעיל
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באחריותולהעמידצוותבהתאםלתקנותהתע"ס .
איןשינויבהוראות
המכרז .

אנוחברהציבוריתללאגרעיןשליטהו/אובעלישליטה
ולפיכךנבקשלהסתפקבתמציתמרשםהחברות .
האםהכוונהלרשוםסכוםכספיאורשימתפעילויות
על המציע לפרט,
בהצעתו
שוותכסף?כיצדמנוקדסעיףזה? בייחוד

.7

ב' 

 2.5

.8

ב' 

8
ס"ק
 5

.9

ב' 1



.1

נספח
ב 6



.2

הסכם  סעיף
 7

.3



סעיף
 5

.4



סעיף
שורה2לאחרהמילה"ולציוד"מבוקשלהוסיף"בשל
מעשיו/אומחדליהמפעילו/אועובדיוומנהליוולמעט
 8
בלאיסבירוטבעי"
שורה2לאחרהמילה"חשבונו"מבוקשלמחוקאת
המילה"כל"
בסיפאמבוקשלהוסיף"ובלבדשנגרמובשלמעשיו/או
מחדליהמפעילו/אועובדיוומנהליו,זאתלהבדיל
מפגמיםו/אונזקיםהנובעיםמבלאיסביר"
בנוסףנבקשכםלהבהירהאםסוכםמולקבלן
השיפוציםכיהמבנהלאחרתקופתהשיפוץיהיהמצוי
בתקופתבדק/אחריות–
 .1אםכן,מהמשךתקופתהבדק/אחריות?

מהן
המפורטת,
הפעולות (מבחינת
מהות) ,לצד ציון
עלות מוערכת לכל
פעולה  ותוך פירוט
ההצטיידות ולוחות
זמניםלביצוע.


לבסוף ,יש לציין את
ההתחייבות הכספית
הכוללת של המציע
תחת קטגוריה זו,
קרי הסכום בשקלים,
וכן לציין את סכום
ההתחייבות הכספית
הכוללת בכתב הצעה.
נבקשלהסתפקבטבלתממליציםבנוסףלמילוינספח
זה.
מעטיםהגורמיםהמעניקיםמכתביהמלצה,כאשר
משרדיממשלהלאנוטיםכלללספקכאלה.

אין שינוי בהוראות
המכרז.

מקובל ,ראו התייחסות
בסעיף  1למסמך שינויים
והבהרות והערבות
המתוקנת המצורפת
מטה

לתשומתלבכםכימדדעבורחודשנובמבריפורסםרק
ב15לחודשדצמבר2018–קרילאחרמועדהגשת
המכרז.מדדנובמברטרםידועעלכןישלשנותאת
המדדהנקובבערבותלמדדחודשאוקטובר2018אשר
פורסםב.15.11.2018
אנאהבהרתכםותיקוןהנוסחבהתאם
איןשינויבהוראות
שורה1לאחרהמילה"ובשימוש"מבוקשלהוסיף"של
ההסכם
המפעילכמחזיקבמבנהלהבדילמבעליו"
כמוכן,עלפיחוקקייםפטורמתשלוםארנונה
נאהבהרתכםבנושא.
נבקשלקבלאתרשימתהציודהקיימתלאורהמיצוי ראותשובהלסעיף1לעיל
(בחלקהתחתון)
המלאשלכספיהקרנות.
איןשינויבהוראות
ההסכם.
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 .2אםכן,נבקשלהבהירולהוסיףבסעיףזהכי"כלנזק
שיגרםלתשתיותהמבנהולמערכותיויתוקןעלידי
הקבלןהמבצעבמהלךתקופתהבדק/אחריות.
העירייהתסייעלמפעילבפניהאלהקבלןהמבצע
ולתיקוןהליקוייםולמפעיללאתהאכלאחריותאו
חבותלתיקוןליקוייםאלה".
.5



סעיף
 13

.6



 20

מבוקשלהוסיףבסיפא:"ככלוחלים"

.7



 21

.8



 23

שורה1–לאחרהמילים"לשלםלפי"מבוקשלמחוק
אתהמילה"כל"
מבוקשלהוסיףבסיפא:"מובהרכיבגדרמידעלא
ייכללמידעשהינונחלתהכללו/אומידעשהיהבידי
המפעילעוברלתחילתהתקשרותזושלאעקבהפרת
חובתהסודיותו/אומידעאשרגילויונדרשבצושל
רשותמוסמכתועלפידין"

.9



מבוקשתהבהרהלדרישתכםבסעיףכיהמפעיליממן אין שינוי
 28.3
מכיסויאתיתרתהפעילות-עלפיהוראותהתע"ס ההסכם.
המפעילמקבלתמורהבגיןמתןהשירותיםעלפיתקן
התעריףשנקבעומעודכןמעתלעת.בנוסףעלפימסמכי יובהרלמעןהסרספקכי
המכרזהעירייהתפנהלקבלתתקציבמהקרנות המפעיל מתחייב לממן
הרלוונטיותלשםהצטיידותוכיוב' .את יתרת עלויות הפעלת
תקןהתעריףותקציביהקרנותאמוריםלכלולאת מסגרותהתעסוקה 
מלואהוצאותהמפעילבגיןהפעלתהמרכז .נוסף ליתר התחייבויותיו
במכרזזהנדרשהמפעילבמסגרתהצעתולפרטמהם על פי ההסכם לרבות
השירותיםהנוספיםבהםהתחייבלשאת .התחייבויותיו למימון
עלכןמבוקשלמחוקאתהסעיףכלילולהסתפקבסעיף נוסף ,ככל והתחייבויות
28.4אולחילופיןלהוסיףהבהרהלסעיףבסיפא"עלפי
הצעתובמכרזזה"עלמנתלהבהירשמעברלהצעתושל אלולמימוןנוסףכלולות
המציעליתןשירותיםנוספיםבמכרז,לאידרשהמציע בהצעתו.
לממתןאתהפעלתהמרכזמכיסו.
 30.2 מבוקשלהוסיףבסיפא"ובלבדשטרםהפסקתתשלום אין שינוי בהוראות
התמורהניתנהלמפעילזכותטיעוןושימועבפנינציגי ההסכם
העירייהו/אוהמשרד"(מדוברבגופיםהכפופיםלכללי 

לאצורףנספחג'.7

פירוטכחהאדםנותן
השירותיםיצורףלהסכם
עלידיהמציע(וחתימתו)
ויסומןכנספחהמסומן
ג'.7/
זאת ,בהתאם ובנוסף
לנספח המסומן ב'-7/
הצעת 
המציע המפורטת אשר
נדרשת לכלול ,בין היתר,
את פירוט כוח האדם
המוצעלמתןהשירותים 

 .10 

מקובל.
אין שינוי בהוראות
הסעיף.
אין שינוי בהוראות
הסעיף.
ראו סיפת הסעיף
ובכפוף
(...
הדין
להוראות
לחובת
בנוגע
הסודיות
שמירת
והגנת הפרטיות).

.
בהוראות
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מנהלתקין) (יובהר כי אין במענה
הנ"ל כדי לגרוע מהיות
משרדי ממשלה ורשויות
מקומיותמחויביםלעמוד
בכללי מנהל תקין/חובת
הגינותמוגברת) 
 .11 

מבוקשלהוסיףבסיפא"ובלבדשהודיעהלמפעיל
 32.1
אודותהפרהכאמורבהודעהמראשובכתבשללפחות
14יוםואפשרהלמפעיללתקןאתההפרה".לחילופים
אפשרלכתוב"בכפוףלהוראותסעיף34להלן"
שורה1מבוקשלמחוק"המלאה"ואתהמילה"כל"
 38
ובמקומןלכתוב"עלפידין"
שורה1לאחרהמילה"הראשונה"מבוקשלהוסיף"
 39
בכתב".
בסיפאמבוקשלהוסיף"העירייהלאתתפשרבכלהליך
כאמורלעילמבלילקבלאתהסכמתהמפעיללפשרה
מראשובכתבוזאתכתנאילשיפויכאמור"
שורה3מבוקשלשנותלחודשייםבמקום3חודשים
41.1 

 .15 

שורה1לאחרהמילה"הפרה"מבוקשלהוסיף"
 41.2
יסודית"
מבוקשלהוסיףבסיפא"שלאתוקנהעלידיהמפעילגם
לאחרקבלתהודעהמראשובכתבמאתהעירייהתוך
התקופההנקובהבהודעה".
סעיף
הגדרתהמפעיללצורך
א .נבקשכילענייןהביטוחהגדרתהמפעיללא
הביטוחתכלולאת
תכלולאת"עובדיוו/אומימטעמו"אלארק
ח 
המפעילועובדיובלבד
אתהחתוםעלהסכםזה. 
(ללאו/אומימטעמו) 

 .12 
 .13 

 .14 

.10

מסמך
ג 

איןשינויבהוראות
ההסכם
אין שינוי בהוראות
ההסכם.
אין שינוי בהוראות
ההסכם

אין שינוי בהוראות
ההסכם
אין שינוי בהוראות
ההסכם

.11

מסמך
ג

סעיף
ח40.
,תת
סעיף
40.1

ב .שורה1–נבקשלמחוקאתהמילה":כל"לפי
המילה:"דין" 

.12

מסמך
ג

סעיף
ח40.
,תת
סעיף
40.2

א .שורה-1נבקשלרשוםבמקוםהמילים":יורחב
ויכלולאתהעירייהואתהמשרדכמבוטחים
נוספים"אתהמילים:"יורחבלשפותאת
העירייהוהמשרדלענייןביטוחאחריותכלפי
צדשלישיוביטוחאחריותמקצועית"

אין שינוי בהוראות
ההסכם 


ב .שורה-2נבקשלרשוםבמקוםהמילים:"ו/או
הפועליםמטעמו"אתהמילים":ובגיןהפועלים
מטעמו"
ג .שורה-2נבקשלרשוםלאחרהמילים" 
מטעמו"אתהמילים":ולענייןביטוחחבות
מעבידיםהביטוחמורחבלשפותאתהעירייה
ו/אוהמשרדאםנקבעכימימהםנושאבחבות
מעבידכלפימימעובדיהמפעיל"
ד .שורה-2נבקשלרשוםבמקוםהמילים":בכל

א .נדחהאולם
יובהרכילעניין
א"מוצדג'
הביטוחיורחב
לכלולאת
העירייה
והמשרדבקשר
ו/אובגיןמעשי
ו/אומחדלי
המבוטחו/או
בגיןהבאים
מטעמו.
ב .מקובל
ג .מקובל
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הקשורלביצועהוראותהסכםזה"את
המילים:ביןהיתרבקשרלענייןהפעלתמסגרת
תעסוקהלאוכלוסייתאנשיםעםמוגבלויות(
מע"ש+מרכזיוםטיפוליסיעודי)

ד .מקובל
ה .נדחה.


ה .שורה3–נבקשלרשוםבמקוםהמילים":כל
תקופתהאחריותשלהמפעילעפ"יכלדיןו/או
7שניםמתוםתוקפושלההסכםלפיהמאוחר
מבינהם"אתהמילים:"כלתקופת
ההתקשרותולשנתייםנוספותלאחרתום
תקופתההתקשרות" 
.13

נספח
ג'2–
אישור
ביטוחי
ם 

סעיף א .שורה-1נבקשלרשוםלאחרהמילים":פוליסות
ביטוח"אתהמילים":ביןהיתר" 
1 

.14

נספח
ג'2–
אישור
ביטוחי
ם 

סעיף א.
1.1 

הבהרה:זהנספחג' 3/
מקובל 


.6

ביטוחהמבנה-נבקשלקבלשוויהמבנהלצרכי
ביטוח

ב.

שורה-1נבקשלרשוםבמקוםהמילים":במלואו
ערךכינונם"אתהמילים":בערךכינונם"

ג.

שורה-2נבקשלרשוםבמקוםהמילה":מקובלים"
אתהמילה":מכוסים"


א .שוויהמבנה
מוערךבכ7
מיליון₪.
המדוברבאומדן
לצרכימידע
בלבד.
באחריותהזוכה
לערוךאתביטוח
המבנהבמלוא
ערךהכינוןשל
המבנה.
ב .ללאשינוי.
ג .ללאשינוי .

נספח סעיף א .שורה-1נבקשלמחוקאתהמילה":כל"לאחר
.15
המילה":בגין"
ג'2–
1.2 
ב .שורה-2נבקשלמחוקאתהמילה":כל"לפני
אישור
המילה":דין"
ביטוחי
ג .שורה-3נבקשלהעמידאתגבולותהאחריותלסך
ם 
של6,000,000₪"
ד .שורה4–נבקשלרשוםבמקוםהמילים:"לכל
הגבלה"אתהמילים:"להגבלה" 
ה .שורה-4נבקשלרשוםלאחרהמילים":אבדן
מסמכים"אתהמילים":עדל20%מגבולות
האחריות"
ו .שורה-4נבקשלמחוקאתהמילים":הזמנת
חומרים"אינהרלוונטיתלמהותהשירותים
ז .שורה-5נבקשלמחוקאתהמילה":איחור"אינה
רלוונטיתלמהותהשירותים,ככלשלאתאושר
בקשתנונבקשלרשוםלאחרהמילה"איחור"את
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א.נדחה 
ב.נדחה 
ג.נדחה 
ד.נדחה 
ה.מקובל 
ו.מקובל 
ז.מקובלתהתוספת
המצויינת .
ח.מקובל .
ט.נדחה 

.16

נספח
ג'2–
אישור
ביטוחי
ם 

סעיף
1.3 

.17

נספח
ג'2–
אישור
ביטוחי
ם 

פסק
ה
לאחר
סעיף
1.3 

.18

נספח
ג'2–
אישור
ביטוחי
ם 

פסק
ה
לאחר
סעיף
1.4 

.19

נספח
ג'2–
אישור
ביטוחי
ם 

 2

.20

נספח
ג'2–
אישור
ביטוחי
ם 

המילים":עקבמקרהביטוחמכוסה"
ח .שורה-8נבקשלרשוםלאחרהמילים:מסיה
כלשהי"אתהמילים":למעטמסיבתאיתשלום
פרמיהו/אומרמהו/אואםקיימתפוליסההאחרת
המכסהאתאותההחבות"
ט .שורה8–נבקשלרשוםבמקום":12חודשים"את
המילים"6חודשים" 
שורה-3נבקשכיגבולהאחריותיהיהבשקלים
ויעמודעלסךשל20,000,000₪
שורה4–נבקשלרשוםבמקוםהמילים:"לכל
הגבלה"אתהמילים:"להגבלה"
שורה-4נבקשלמחוקאתהמילה":אדים"
שורה-6נבקשלרשוםלאחרהמילים":זיהום
תאונתי"אתהמילים":פתאומיובלתיצפוי"
שורה7נבקשלרשוםלאחרהמילים":מוצרים
שיוצרוו/אוסופקו"אתהמילים":בתתגבלו
אחריותשל2,000,000₪למקרהולתקופה"
א .שורה-3נבקשלרשוםלאחרהמילים:עבורכל
אחדמיחידיהמבוטח"אתהמילים":אולם
אחריותהעירייהכלפיהמפעיללאתכוסה".
ב .שורה-5נבקשלהוסיףלאחרהמילים":כרכוש
צדשלישילצורךפוליסהזו,"אתהמילים:"
למעטהחלקשבופעלובמישרין" 
א .שורה-2נבקשלרשוםבמקוםהמילים":
מורחבלכסות"אתהמילים":מורחבלשפות"
ב .שורה-3נבקשלרשוםלמחוקאתהמילים":
ו/אומימהם"ככלשלאתאושרבקשתנונבקש
לרשוםלאחרהמילים":ו/אומימהם"את
המילים":ככלשיחשבולעובדיהמפעיל"
ג .שורה-5נבקשלרשוםלאחרהמילים":
ועובדיהם"אתהמילים":היהוהמפעיליחשב
למעבידם"
ד .נבקשכיגבולהאחריותיהיהבשקלים,
6,000,000₪לתובעו-20,000,000₪למקרה
ולתקופה 
שורה-2נבקשלמחוקאתהמילים":והן
תחודשנהמאליהןמדישנהלתקופהשלשנה
נוספתכלעודההסכםיהיהבתוקף"

א .מקובל
כחלופה
נוספת.
ב .נדחה
ג .נדחה
ד .מקובל
ימחקוהמילים
"מוצריםשיוצרו
וסופקו
א .מקובל
ב .יצויןבסיפא
"למעטהפריט
עליועבדו
במישרין 
א .מקובל
ב .התוספת
מקובלת.
ג .מקובל
מקובלכחלופה
נוספת 

מקובל

 3.1

נבקשלרשוםלאחרהמילים":כמבוטחת
נוספות"אתהמילים":בכפוףלהרחביהשיפוי
לעיל"

ראותשובה
לשאלהמס'16

 3.2

שורה-4נבקשלרשוםלאחרהמילים":ו/אוכל
סיבהאחרת":אתהמילים":בתוםלב"

מקובל

נספח
.21
ג'2–
אישור
ביטוחי
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ם 
.22

נספח
ג'2–
אישור
ביטוחי
ם 

 3.3

.23

נספח
ג'2–
אישור
ביטוחי
ם 

 5

שורה-1נבקשלמחוקאתהמילים":ו/אואי
חידושן"
שורה-1נבקשלרשוםבמקוםהמילים":
צימצומן"אתהמילים:"ישונולרעה"
שורה-2-3נבקשלמחוקאתהמילים":ו/או
החידוש"
שורה-3נבקשלרשוםבמקוםהמילים":
הצמצום"אתהמילים":השינוילרעה"
נבקשלהוסיףלסיפאשלהסעיףאתהמילים":
בקשרלמסגרותהתעסוקהנשואאישורזה"

.24

נספח
ג'2–
אישור
ביטוחי
ם 

 6

שורה2-נבקשלרשוםלאחרהמילה":שינוי"
אתהמילה":לרעה"
שורה-2נבקשלרשוםבמקוםהמילים":
הסכמתכםמראש"אתהמילים":שליחת
הודעהבכתב"

.25

נספח
ג'2–
אישור
ביטוחי
ם 

לאחר
סעיף
6 

נבקשלהוסיףאתהמיליםביחסלכללהאישור
":בכפוףלתנאיהפוליסותהמקוריות
והחריגיםעדכמהשלאשונובמפורשבאישור
זה"

א .יצויןבסיפא
"בהתאםלסעיף
3.1לעיל"
ב .יצויןבסיפא
"בהתאםלסעיף
3.1לעיל" 
מקובל

.26

נספח
ג'2–
אישור
ביטוחי
ם 

כללי
לאיש
ור 

נבקשלהוסיףאתחותמתהמבטחבאישורעם
המילים:"למעןהסרספק,גבולותהאחריות
המפורטיםבאישורביטוחזהכלוליםבגבלות
האחריותהכללייםשלהמבוטחעלפיפוליסות
הביטוחשהוצאולוולאבנוסףלהם".

מקובל

.27





א .מקובל
ב .מקובל
כחלופה
נוספת
ג .מקובל
ד.מקובל
כחלופהנוספת
מקובל

 .1נבקשכיתבהירוהאםנדרשלהגישאתאישור
עריכתהביטוחיםנספחג'3/חתוםעלידי
המבטחכחלקמןההצעהלמכרז,אורקלאחר
הזכיהבו .
.בסעיף1.2(אחריותמקצועית):

 .1ראוהבהרה
בעניןזהבמסמך
שינויים
והבהרות .


.2ניתןלערוךגםביטוח
.2הבהרהכיהכוונההינהביטוחאחריותמקצועית
אחריותמקצועית
רפואית(מניסיוננוולפיחוותדעתמומחיםבענף
רפואיתאולםאיןבכך
הביטוח,ביטוחזההינוהביטוחהמתאיםלפעילות
פתוראתהמציעלערוך
המדוברתעםאנשיםבעלימוגבלויות). 
ביטוחאחריותמקצועית
.3-אישורכיתקופתגילוימוארכתתחולבמקרהשלאי כללית. 
חידושהביטוחמכלסיבהלמעטמרמהואיתשלוםדמי
.3מקובל .
הביטוח .
.4בסעיף1.3(צדשלישי):הבהרהכיניתןיהיהלהסיר
אתהמילים"מוצריםשיוצרואוסופקו"(הפעילות
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אינהכוללתיצורמוצריםובכלמקרהישכיסוילהרעלה .4מקובל .
וכלדברמזיקבמאכלאומשקה)ושביטולההגבלה
לזיהוםמתייחסלזיהוםתאונתיפתאומיובלתיצפוי . 
.5אישורכילענייןאחריותצולבתבפסקההראשונה
בעמוד2ביטוחאחריותמקצועיתאינומכסהאחריות
מקצועיתשלהעירייהכלפיהמפעיל .
.6בסעיף1.4(חבותמעבידים):אישורכיהכוונה
לכיסויכלפיקבלנים/קבלנימשנהועובדיהםחלהיה
וייקבעכיהםעובדיהמפעיל .



.5מקובל 





 .6מקובל .





.7תקופתהביטוח(סעיף)2–אישורכיתקופתהביטוח
באישורתהיהשנההחלמ1-דצמבר2019ללא
התחייבותלחידושלתקופתנוספות(אנחנונמסור
ליעיריהאישורחדשמדישנהכלעודההסכםבתוקף) .


 .7ימחקוהמילים
"וכןתחודשנה
מאליהןמדישנה
לתקופהשלשנה
נוספת...כלעוד
ההסכםיהיה
התוקף" 

.8הבהרהבסעיף3.1כיהכוונהלהכללתהעירייה
כמבוטחתנוספת(בכלהפוליסות)הינהלהרחביהשיפוי
במפורטלעילובאישור. 



.8יצויןבסיפא: 
אולםיובהרכיבביטוח

א"מוביטוחצדג'
העירייהתיכלל
.9הבהרהבסעיף3.2כיזכויותהעירייהלאתיפגענה
מחמתהנסיבותהמפורטותבסעיףזהשנעשובתוםלב . כמבוטחתנוספתבקשר
ו/אובגיןלמעשיו/או
מחדליהמפעילו/או
.10אישורכיהאמורבסעיף3.3(הודעהמוקדמת)לא
הבאיםמטעמוובביטוח
יחולעלאיחידושהפוליסות(האישורכאמורהינו
חבותמעבידיםבהתאם
לתקופתביטוחשלשנה). 
להרחבתהשיפויבסעיף
.11סעיף6יאושרתוךהבהרהכילאיחולבאישוראו
 1.4.
בפוליסותשינוילרעהללאמתןהודעהבכתב(במקום
.9מקובל .
"ללאהסכמתכםמראשובכתב") .
.12יובהרכיהביטוחיםכפופיםלתנאיוסייגיהפוליסות
המקוריותעדכמהשלאשונובמפורשבאמורבאישור
הביטוח .

.10ימחקוהמילים"ו/או
איחידושן"וגםהמילים
"ו/אוהחידוש" .




.11ירשםבסיפא"אלא
בהתאםלסעיף3.3
לעיל" .
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נספח ב' 6/החדש
נוסח ערבות משתתף
תאריך:

לכבוד
_________
עיריית עכו
ויצמן  ,35עכו
א.ג.נ,.

הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת _______________ ת.ז/ח.פ/.ע.ר _____________ (להלן" :המציע") אנו ערבים
בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 100,000מאה אלף ש"ח) וזאת בקשר עם השתתפות
המציע במכרז פומבי  – 26/2018הפעלת רצף מסגרות תעסוקה לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלויות.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,צמוד למדד המחירים לצרכן (כללי)
בשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש אוקטובר  2018לבין המדד שפורסם סמוך לפני
יום תשלום סכום הערבות ,תוך  14יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל
עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה
מאת המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה
לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל
הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  12.3.2019ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  12.3.2019לא תענה.
לאחר יום  12.3.2019ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה או בתקשורת מקוונת לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
__________________
בנק 
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