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 סמך א'מ .0

 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים

 

 מהות המכרז .1

 

לאספקת דלק הצעות לקבל מבקשת בזה  ("העירייה" -)להלן  עיריית הוד השרון

במסמכי כל כמפורט ה ,הוד השרון עיריית והתקנה ואחזקה של מערכות דלק לרכבי

 להלן.  המכרז

 

 המכרז מסמכי .2

 

 המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ותנאיו: ,המסמכים א.

 

 מסמך א'. -תנאי המכרז והוראות כלליות  .1 

 מסמך ב'. -הצעת הקבלן  .2

 ג'.מסמך  -נוסח ערבות בנקאית למכרז  .3

 ד'.מסמך  -הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח  .4

 '.המסמך  -ה חוז .5

 .מסמך ו' –נוסח ערבות בנקאית לביצוע  .6
 

 כל המסמכים המפורטים לעיל יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי החוזה". .ב

 

בימים א'  ₪  1,000כנגד תשלום במזומן על סך של את מסמכי המכרז ניתן לרכוש  ג.

 ,םחוזים ומכרזימחלקת במשרדי  14:00 – 08:00עד ה' )כולל(, בין השעות 

בהוד השרון. עלות הרכישה כאמור לא תוחזר בכל  34יהושע בן גמלא  וברחב

 מקרה. 

3. (-) 
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 השירותים המבוקשים .4

 

 :המוקשים במסגרת מכרז זה הינם השירותים

ליטר  9,000 -אוקטן בהיקף משוער של כ 95אספקה דלק מסוג  4.1

 לחודש.

 ליטר בחודש. 5,000 -היקף משוער של כ אספקת סולר ב 4.2

רכבים  70-)כ רכבי עירייה 100-ערכת תדלוק אוטומטי בכהתקנת מ 4.3

 .רכבי צמ"ה( 5-קטנועים ו 30-פרטיים, כ

 מערכת תדלוק אוטומטי.ומתן שירות באופן שוטף לאחזקה  4.4

 הפקת דו"חות שונים הנוגעים לצריכת הדלק של העירייה.  4.5

  אפשרות שטיפת רכבים באמצעות מערכת התדלוק האוטומטית. 4.6

 רכבי עירייה ולמתקנים העירוניים הנייחיםל חירום של דלק אספקה שוטפת בשעת 4.7

 ולדרישותיה. בהתאם לצרכי העירייה )ככל שקיימים(

 .הכל כמפורט במסמכי המכרז

 

הערכה בלבד. הכמויות שתרכוש לעיל הינם  4.2-ו 4.1הכמויות המפורטות בסעיפים 

מובהר, כי  העירייה בפועל יהיו בהתאם לצרכי העירייה, שמשתנים מעת לעת.

 העירייה אינה מתחייבת לרכוש כמות כלשהיא.

 

 תנאי סף - כשירויות המציע .5

עומדים , במועד הגשת הצעתם למכרזמציעים אשר רשאים להשתתף במכרז 

 בכל אחד מן התנאים המפורטים להלן:

(, תחנת דלק אחת לפחות מטעמו או על ידי זכיין ומציע אשר מפעיל )בבעלות 5.1

 ד השרון.בתחומי העיר הו

 תחנות דלק 200 לפחות (מטעמו מציע אשר מפעיל )בעצמו או על ידי זכיין 5.2

  בפריסה ארצית.

 וסולר. 95שנים באספקת דלק מסוג אוקטן  3מציע בעל ניסיון של לפחות  5.3
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 והמלצות אישורים .6

 

לעיל יצרף המציע את מיקום תחנת/ות  5.1להוכחת תנאי הסף המפורט בסעיף  .א

 .מפעיל בתחומי העיר הוד השרוןאותה/ן הוא הדלק 

יצרף המציע את רשימת מיקומי תחנות  5.2להוכחת תנאי הסף המפורט בסעיף  .ב

 ישראל.אותן הוא מפעיל בהדלק 

רשימת  לעיל יצרף המציע להצעתו 5.3להוכחת תנאי הסף המפורטים בסעיף     .ג

רף יצ הגופיםלצד רשימת  אחרונות.השנים ה 3-בדלק  להם סיפק ומוסדות גופים

 המציע את הפירוט כדלקמן: 

 ההתקשרות.תקופת  1.א 

 .בנפרד וסולר בנפרד( 95)אוקטן  היקף ליטרים חודשי שסופקו  2.א 

 .ן להתקשרות, לרבות כתובת דוא"לשם הגורם הממליץ ומספר טלפו 3.א

 בדבר היותו עוסק מורשה. בר תוקף על המציע לצרף להצעתו אישור.      ד

שבון בדבר ניהול ספרים כחוק, אישור מפקיד השומה או מרואה ח על המציע לצרף.    ה

-1976התשל"ו ,אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(וכן

. 

 

וכן שהוא חברה בע"מ, יצרף להצעתו תעודת התאגדות של החברה אצל רשם החברות  ,מציע

 דוגמאות חתימתם. בצירוף  אישור עו"ד או רו"ח בדבר המוסמכים לחייב בחתימתם את החברה

 

 מסמכים נוספים .ח

, לגבי ידו בעברהמציע רשאי לצרף להצעתו המלצות על עבודות שבוצעו על 

 ( לעיל.ג) 6התקופה שקדמה לתקופה שבסעיף 

 

 מכרזהשתתפות בערבות ל .7

, ₪ 30,000על סך ילת כדין ערבות בנקאית חתומה ומבוהמציע יצרף להצעתו  א.

" מבקשיודגש, כי שם " ג'.מסמך כלפי הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה 

 . ההבנקאית חייב להיות זהה לשם המציע במכרז ז ערבותה

במידת הצורך ועל פי דרישת  1.3.18ליום הערבות תעמוד בתוקפה עד  .ב

 90העירייה, מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת עד 

 יום נוספים.

צדדית -הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פניה חד .ג

 של העירייה.

ם לא נתקבלה לאחר שיחתם חוזה עם מי הערבות תוחזר למציעים שהצעת .ד

 גםמודגש, כי יכול שהערבות תוגש לחילוט  שיקבע ע"י העירייה כזוכה.

 באמצעות הפקסימיליה, הכל כמפורט בטופס כתב הערבות.

העירייה רשאית שלא לדון בהצעה שלא צורפו אליה האישורים הרשומים לעיל  .ז

 או אחד מהם.
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 מסמכי המכרזהכרת  .8

 

 החוזה.המכרז ולהכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי  ,ציע ללמודעל המ .א

 

 הצהרות המציע .9

 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל  א.

פרטי המכרז ומסמכי החוזה ידועים ונהירים לו, כי יש לו את כל הידיעות, 

ל מכל בחינה שהיא הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות וכי הוא מסוג

המציע יחתום  הכל כמפורט במסמכי החוזה. -לבצע את העבודות נשוא המכרז 

 על כל מסמכי המכרז.

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז או אי  .ב

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. -הכרת התנאים באתר 

 

 הסתייגויות ותיקונים ,שינויים .10

 אסור למציע למחוק או לתקן או לשנות את מסמכי החוזה. א.

העירייה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון משום הסתייגות  ב.

המציע מתנאי המכרז.

לא  -הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל  .ה

 דון כלל.ית
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 הבהרת מסמכי החוזה  .11

ימצא המשתתף במסמכי המכרז סתירות, שגיאות, אי התאמות, או שיהיה לו  .א

ל כל סעיף או פרט, יהיה רשאי לפנות ספק כלשהו בקשר למובן המדויק ש

לעירייה, באמצעות עו"ד חזי קינן, מנהל חוזים ומכרזים בדוא"ל:                   

hasharon.muni.il-Michraz@hod,  בשעה:  12.11.2017ולהעביר עד ליום

בלבד, עם אישור  פתוח  Word-SM במסמךשאלות הבהרה בכתב  ,13:00

 :בלבד מסירה, ובמבנה שלהלן

 

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה

פרק 

וסעיף 

 רלבנטיים

 נוסח השאלה

    

    

את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני  במייל יש לציין

 . 09-7759548/9יש לוודא קבלת השאלות בטלפון מס'  ומספר טלפון.

יודגש, כי העירייה לא תענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לנציגי העירייה  ב.

. כן יודגש, כי העירייה איננה וכמפורט לעיל בלבדהמצוינים לעיל בלבד 

 מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.

ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה  ג.

 ק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.חל

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל ד.

 תחייבנה את העירייה.  -שהוא. רק תשובות בכתב 

העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס  .ה

אלות המשתתפים. שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לש

השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו בכתב 

לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום, בדוא"ל או בפקסימיליה לפי 

ידי רוכשי מסמכי המכרז, והמציע יחתום עליהם וייצרף -הפרטים שנמסרו על

 .אותם להצעתו

 

 יהרכוש העירי -מסמכי החוזה  .12

 

מסמכי החוזה הינם רכושה של העירייה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים  א.

בהשאלה למטרת הגשת הצעות לעירייה, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה 

אחרת. מקבל מסמכי החוזה לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת 

הגשת הגשת הצעתו, ויחזירם לעירייה לא יאוחר מאשר המועד האחרון ל

להלן, וזאת בין שהגיש הצעה לעירייה ובין אם  15כאמור בסעיף  -ההצעות 

 לאו.

כי רשאים להשתתף במכרז רק מציעים אשר רכשו את  ,מובהר בזאת ב.

מסמכי המכרז מהעירייה.

mailto:Michraz@hod-hasharon.muni.il?subject=מייל
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 החלטות העירייה .13

 

העירייה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול כל הצעה שתהיה גבוהה מאומדן  .א

 יוגש לועדת המכרזים.המכרז, אשר 

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא. ב.

העירייה תהא רשאית למסור לביצוע את כל העבודה נשוא המכרז/החוזה או  ג.

 הכל לפי ראות עיניה. -חלק הימנה 

לא ישונו מחירי ההצעה של הקבלן  ( לעילג)הופחת היקף העבודה כאמור בס"ק  .ד

 .פרטיהם בגלל השינויל

לבצע את  ובכושרו ובניסיונו העירייה תהא רשאית להתחשב ביכולתו של המציע .ה

 העבודות בטיב מעולה ובמועדים המפורטים במכרז.

 משתתףעדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה, לחקור ולדרוש מולו ו. 

ו ו/או מומחיותו והמציע כל מידע ו/או מסמך ו/או אישור להוכחת כשירותו, ניסיונ

 עדה את מלוא המידע ו/או המסמכים להנחת דעתה. ויהיה חייב למסור לו

ועדת המכרזים רשאית לאפשר למציע להשלים מסמכים ואישורים שעל המציע  .ז

היה לצרף להצעתו ולא צורפו להצעה ובלבד שאישורים אלה היו נכונים ובתוקף 

אי המכרז, כי אי צירופם יגרום במועד הגשת ההצעה ושלא נרשם במפורש בתנ

 לפסילת ההצעה.
 

 חובת הזוכה במכרז .14

 

 ממועדימים ( 7הרי שבתוך שבעה ) ,("הזוכה" -)להלן זכה המציע במכרז  א.

את  ,הודעת העירייה בדבר זכייתו במכרז יהא עליו להמציא לעירייהקבלתו את 

 המסמכים הבאים:

מסמך )בחוזה  13בסעיף רט כמפוהעבודות, הערבות הבנקאית לביצוע  . 1

 .ה'(

להמציא לעירייה את פוליסת הביטוח ואישור חברת הביטוח על קיום  .2

 ביטוחים כנדרש במסמכי המכרז.

 

כולם או חלקם,  המפורטים בסעיף )א( לעיל,לא ימלא הזוכה אחר התנאים  .ב

תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את הערבות המצורפת 

 .המציעלהצעת 

סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות 

שנוטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. בחילוט הערבות הבנקאית 

כאמור לעיל, לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד 

גשת הצעתו הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם ה

למכרז.
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 הגשת הצעות, מועדים .15

 

על המציע להכניס למעטפות, המצורפות למסמכי המכרז, העתק אחד של  .א

, כשהם חתומים כדין על ידי מי שמוסמך ('ועד )מסמכים א'  מכרזה חוברת

  .לחתום עליהם מטעם המציע

 

ועד הגשת את המסמכים, לרבות תיקונים ו/או עדכונים, שהופצו למציעים עד למ .ב

חוזים מנהל מחלקת לתיבת המכרזים, שנמצאת בחדר  למסור בידהמכרז, יש 

 שעה 1121..17 מיוםלא יאוחר הוד השרון  34יהושוע בן גמלא ברח' ומכרזים 

 במעטפה סגורה בציון מספר המכרז על גבי המעטפה. 13:00

 

 בברכה,

 ראש עיריית הוד השרון ,חי אדיב
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 הצעת הקבלן :מסמך ב'
 
 
 נוסח הערבות הבנקאית למכרז :מסמך ג' 

 
 
 הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח :מסמך ד'  
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 מסמך ב' .1

 הצעת הקבלן

 

 

 לכבוד

 הוד השרוןעיריית 

 א.נ.,

 232/17 מכרז מס'הנדון: 

של מערכות דלק לרכבי לאספקת דלק והתקנה ואחזקה  

 עיריית הוד השרון

 את מכרז מספר המהווים -כולם יחד  - ח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרזאני ה .1

 .מסמכי המכרז כללראיה הנני מצרף חתימתי המציע על  על כל נספחיו. ,232/17

2. (-) 

 

 אני מצהיר בזאת כי: .4

 

סיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא יהנני בעל הידע, הנ א.

 המכרז/החוזה.

ים, החומרים וכח האדם ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל הציוד, המתקנ ב.

הדרושים על מנת לבצע את העבודה נשוא המכרז/החוזה בהתאם לדרישות 

 החוזה. –ה' המפורטים במסמך   ולתנאים שבמסמכי החוזה, ובמועדים

הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי  ג.

 הוראות המכרז/החוזה.

הינם סופיים והם נו בהצעתנו עתי, כפי שנרשמו על ידכלולים בהצהמחירים ה ד.

בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות  -כוללים את כל ההוצאות 

 .בביצוע העבודה נשוא המכרז/החוזה

 

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לכל  .5

הצעתי, ולשביעות רצונה ברים שרשמתי תנאי המכרז ולמסמכי החוזה, לפי המחי

 המלאה של העירייה, וזאת תוך התקופה הקבועה בחוזה.

 

 7אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת תוך  .6

 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

 החוזה ילת להבטחת קיום תנאיציא לכם ערבות בנקאית חתומה ומבולהמ .א

 .ט בחוזהוהכל כמפור - (ו')מסמך 

.להמציא אישור על קיום ביטוח קבלן חתום ע"י חברת ביטוח .ב

כרז וכל תנאי המ המפורטים לעיל, וכי המכרז הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי .3

,ידועים ומוכרים לי וכי הגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע העבודות נשוא המכרז

 בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
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לעיל כולן  6אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .7

והעירייה תהא  , זכייתי במכרז תבוטל, או מקצתן, אאבד את זכותי לקבל העבודה

את הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו. כן ידוע לי, שבחילוט  רשאית לחלט

הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת 

 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 

ידרש ממני, בהתאם לצו התחלת יהנני מתחייב להתחיל בביצוע העבודות בתאריך ש .8

 ודה שינתן לי על ידי העירייה.העב

 

יום מהמועד האחרון להגשת  90בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של הצעתי זו תהיה  .11

 הצעות למכרז.

תהיה הצעתי  -יום  90במידה שהעירייה תדרוש הארכת הערבות לתקופה נוספת של 

 ימים נוספים בהתאם. 90והצהרתי זו בתוקף למשך 

 

היא  , בהתאם למפורט במסמכי המכרז, והצעתידלקלספק לעירייה  הנני מקבל על עצמי .11

 כדלקמן:

 

 אגורות הנחה בשיעור של _____  .12

ממחירון ליטר דלק אוקטן )במילים: ______________________________( 

הנמכר בתחנות הדלק בהתאם לצו פיקוח על מחירי  בשירות עצמי נטול עופרת 95

מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק( המתפרסם בתחילת כל חודש 

 רגיה והמים.באתר משרד האנ

 

 מההצעה. 70%משקל רכיב זה הינו 
 

  אגורות הנחה בשיעור של _____ .13

ממחירון המציע העדכני  )במילים: ______________________________(

 . ₪עלות ליטר סולר אחד לאחר הנחה  תעמוד על ________  סה"כ .לליטר סולר

 

מההצעה. 30%משקל רכיב זה הינו 

ידוע לי כי העבודה נשוא המכרז כפופה לתקציב מאושר ולפיכך אם יתברר כי התקציב לא  .9

אושר או כי התקציב בוטל, כולו או חלקו, או שההצעות שהוגשו למכרז חורגות בשיעור 

מהותי לדעת העירייה מן התקציב המאושר לביצוע העבודה, תהיה העירייה רשאית 

בטל את המכרז לפני שתחליט למסור את העבודה למציע. החליטה העירייה כאמור, ל

מערך  -3%יהיה המציע הזול ביותר שהצעתו אינה פסולה, זכאי להחזר הוצאות השווה ל

הערבות הבנקאית שהוגשה. מחוץ להחזר הוצאות זה לא יהיה לאף אחד מן המציעים 

 תביעה לפיצוי כלשהו.
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שטיפת רכבים באמצעות מערכת לעירייה אפשרות לבצע  ידוע לי, כי עלי ליתן .14

 במחירים הבאים:התדלוק האוטומטי 

 

 בתוספת מע"מ כדין. ₪  30רכב פרטי שטיפה חיצונית + פנימית בעלות של  14.1

 

בתוספת מע"מ ₪  35רכב מסחרי שטיפה חיצונית + פנימית בעלות של  14.2

  כדין.

 

כוללת בתוכה את כל השירותים אשר עלי לספק  ללעי הריני מצהיר, כי ידוע לי שהצעתי .15

 .בהתאם לקבוע בחוזה )מסמך ה'(

 

 בכבוד רב,

______________ 

 חתימה

 

 

שם המציע )נא לציין שם 

 מלא(:_______________________________

מספר 

 ת.ז./ח.פ.:________________________________________

 _______________________כתובת:_______________________

 פקסימיליה:________________ טלפון:____________________

 

 תאריך:___________________



 
 

 

12 
 

ג'סמך מ .2   

להשתתפות במכרז נוסח ערבות בנקאית  

 ________תאריך

 לכבוד

 הוד השרוןעיריית 

 

 שלום רב,

 

 _______________ כתב ערבות מס' הנדון:    

 

  ______________________________ על פי בקשת .1

לאספקת דלק והתקנה ואחזקה של  232/17 ( בקשר למכרז מס'המבקש -)להלן 

הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל , מערכות דלק לרכבי עיריית הוד השרון

 .בלבד (םשקלים חדשי אלף שלושים)במילים:  ₪ 30,000-לסך השווה ל סכום עד

 

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

וזאת ללא כל תנאי  הוד השרון,חתומה ע"י עיריית לרבות באמצעות הפקסימיליה, בכתב, 

ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש 

 ערבות מאת המבקש.תחילה את סכום ה

 

או העתקו )במידה שיועבר אלינו  נ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זההלדרישתכם  .3

 באמצעות הפקסימיליה(.

 

מסר לנו לא יאוחר יוכל דרישה על פיה צריכה לה 1.3.18 תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום .4

וארכה על מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם ה

 ידינו.

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 

 בכבוד רב,

___________________ 

 בנק________________

סניף________________
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  ד' מסמך .3

 סעיף ביטוח בהסכם

 

 "העירייה": להלן  עיריית הוד השרון

 "הקבלן": להלן  ______________

 

 טוח סעיף בי

 דלקעם ספק  בהסכם

 
 ביטוח .1
 

כי  הקבלןעל פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב  הקבלןמבלי לגרוע מאחריות  1.1 
המוקדם משניהם,  -לפני תחילת ביצוע העבודה או העמדת החצרים לשימושו 

וכל עוד הוא ממשיך בביצוע העבודה, יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות 
שמו ועל שם העירייה, הכל כמפורט ב"אישור עריכת  שהוצאו על חשבונו, על

" המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן דלקספק  - ביטוח

 (.""אישור עריכת ביטוחכנספח א' )להלן: 
להמציא לידי העירייה,  הקבלןללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב  1.2 

ביטוח", כשהוא חתום על ידי  עריכתלפני כניסתו לחצרים, את "אישור 
 המבטח.

ביטוח" כאמור, הינה תנאי עריכת מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור  הקבלן  
מתלה ומקדמי לתחילת עבודתו והעירייה תהיה זכאית למנוע ממנו להכנס 
לחצרים או להורות לו לפנות את החצרים כל עוד האישור האמור לא הומצא 

 לה.
 .2למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הביטוח במועד, כאמור בסעיף  1.3 

פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע -על הקבלןלעיל, לא תפגע בהתחייבויות 1
 לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.

כאמור בסעיף  הקבלןהעירייה רשאית לבדוק את אישור הביטוח שיומצא ע"י  1.4 
מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת  ןהקבללעיל ו1 .2

מצהיר כי זכות הביקורת של העירייה ביחס  הקבלןלהתאימו להתחייבויותיו. 
 הקבלןלאישור הביטוח כאמור וזכותה של העירייה להורות על תיקון ביטוחי 

כמפורט לעיל, אינה מטילה על העירייה או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות 
יא בכל הקשור לאישור הביטוח כאמור, טיבו, היקפו ותקפו, או לגבי העדר שה

על פי הסכם  הקבלןביטוח, ואין בו כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על 
 זה.

מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את  הקבלן 1.5 
ו מעת לעת לפי הצורך דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לוודא כי ביטוחיו יחודש

ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודה על בסיס הסכם זה, אף אם 
 לית אולם הינו מקויים בפועל.אההסכם פג ולא הוארך פורמ

לא המציא  הקבלןבוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהי ו  
ם פג הסכם "אישור עריכת ביטוח" אחר, או לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטר

זה, תהיה העירייה רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי 
הביטוח אם לא ישלמם לדרישתה. העירייה תהיה רשאית לנכות תשלומים אלו 

בכל דרך  הקבלןמכל סכום שיגיע ממנה לספק בכל זמן שהוא או לגבותם מ
אחרת.
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לעת על ידי  מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת הקבלן 1.6 

שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל  הקבלןהעירייה. כן מתחייב 
מעשה או מחדל אשר עלולים לגרום להתפוצצות ו/או לדליקה ו/או אשר יש 

 בהם כדי לסכן חיי אדם ו/או לגרום נזק לרכוש.
 1למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיפים  1.7 

ועליו לבחון את  הקבלןנספח הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על ל 2-ו
מצהיר ומאשר  הקבלןחשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. 

ו/או מי העירייה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 
מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור ו/או כל טענה אחרת 

 ושא גובה ו/או היקף כיסויי הביטוח שהוצאו על ידו.בנ
 

 על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 1הפרת סעיף  
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 ספח א'נ
 

 דלקספק  -אישור עריכת ביטוח 

 תאריך: ________

 לכבוד

 עיריית הוד השרון

 ,28רחוב יהושע בן גמלא 

 הוד השרון

 )להלן : "העירייה"(
 

 א.ג.נ.,

 ור קיום פוליסות ביטוחאיש הנדון:

 ___________הסכם שנחתם ביניכם ובין

 "(הקבלןלהלן: "

 חוזה מס' _______________

 _______________מיום

 
לתקופה מיום  הקבלןהננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסות ביטוח על שם 

 _________ עד ליום _______.
יסוי על פי הפוליסות אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות אנו מאשרים שהיקף הכ

 .2017 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי ביט 2014 הידוע כביט
 

 הקבלן, לכיסוי חבות על פי כל דין כלפי כל העובדים הנשלחים ע"י ביטוח אחריות מעבידים .1
 או מטעמו, לעירייה.

( לעובד אחד, ש"חמיליון  עשרים)₪  20,000,000-ך מגבול האחריות המכוסה אינו נמו

 רוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.ילא
העירייה נכללת בפוליסה זו כמבוטחת נוספת לספק ואנו מאשרים כי חבותה של העירייה  

ביחס העובדים מכוסה כאילו היא המעביד הישיר שלהם ואנו המבטחים מנועים מלטעון לאי 
 .הקבלןהעירייה והעובדים המועסקים על ידה באמצעות מעביד בין -קיום יחסי עובד

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לימי ו/או לשעות עבודה, קבלנים, קבלני  
משנה, שמוש במנופים ו/או במתקני הרמה, שמוש בפתיונות ו/או בכימיקלים ו/או ברעלים, 

 וג ו/או לתנאי העבודה.העסקת נוער או כל מגבלה אחרת ביחס לאופי ו/או לס
 

, על פי כל דין )לרבות לפי חוק מוצרים פגומים תש"ם ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
( למקרה ש"חמליון  עשרה) ש"ח 10,000,000 -בגבול אחריות שלא יפחת מ -( 1980

ולתקופת הביטוח, בגין ארועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מכל מעשה או מחדל של 
 /או כל מי שפועל מטעמו. הביטוח יחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.ו הקבלן

 הקבלןהפוליסה אינה כוללת כל חריג הקשור באחריות מוצרים ו/או באחריות המקצועית של  
בכל הנוגע לחבותו כלפי "העירייה" ו/או עובדיה ו/או צד שלישי אחר כלשהו בגין מכלול 

 הסכם הנדון.על פי ה הקבלןהתחייבויות 
הפוליסה אינה כוללת כל הגבלה הקשורה בחבות הנובעת משימוש בכלי רכב למעט כזו  

על תיקוניו ותקנותיו וכן  1975-המכוסה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה
נזק לרכוש צד שלישי למעט חבות אותה נהוג לכסות במסגרת פוליסה סטנדרטית לביטוח 

הוצאה פוליסה כזו ובין אם לאו, חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה,  כלי רכב בין אם
מתקני הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או 

 במשקה, שביתה והשבתה וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי.
שחבות העירייה כלפיו אינה  הכיסוי על פי פוליסה זו יכלול כל חבות של העירייה כלפי כל מי 

לעיל( וכן תביעות שיבוב מהמוסד  1מכוסה על פי הפוליסה לביטוח אחריות מעבידים )סעיף 
 לביטוח לאומי.
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העירייה נכללת בפוליסה זו כמבוטחת נוספת לספק והפוליסה כוללת סעיף "אחריות צולבת"  
 וטח.לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המב

 

, המכסה במלוא ערכם )על בסיס כינון(, את כלל הנכסים ביטוח סיכוני "אש מורחב" לרכוש .3
או שהוא  הקבלןלחצרי העירייה בין אם הם בבעלותו או באחריות של  הקבלןאשר יובאו ע"י 

אחראי עבורם במקרה של אובדן או נזק, מפני הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב 
גבל לאש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שטפון, נזקי לרבות אך לא מו

נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טיס, שביתות פרעות, 
 נזק בזדון ופריצה.

הביטוח כולל ויתור על זכות תחלוף כלפי העירייה, עובדיה וכל הבאים מטעמה ובלבד  
 על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.שהויתור האמור 

 
ת חבות כלפי יאינה מהווה עילה לדחי הקבלןהפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י 

 העירייה.
 

הפוליסות תכלולנה  תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי העירייה ואנו 
 רישה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה. מוותרים על כל טענה ו/או ד

 
כמו כן אנו מתחייבים שהכיסוי על פי הפוליסות לא יצומצם ולא יבוטל, אלא אם תימסר הודעה 

 יום מראש. 60כתובה בדואר רשום לידי העירייה לפחות 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
 )חתימת המבטח(  
 
.________________ 

 המבטח( )חותמת
 

________________ 
 )שם החותם(

 
________________ 

)תפקיד החותם(
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 'המסמך  .4

 נוסח חוזה
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 'המסמך 

 

  

 

נשוא מכרז העבודות  ההוצאה הכספית לביצוע )

 (______________  מס' זה מתוקצבות בסעיף תקציבי

 

 __________שנת שנערך ונחתם ביום ____ לחודש _____

 

 הוד השרוןעיריית  בין:

 , הוד השרון28יהושוע בן גמלא מרחוב 

 "העירייה"( -)להלן 

 מצד אחד

 

 לבין:

 __________________________ 

 ________________/ח.פ. מס' ת.ז.

 כתובת _____________________

 __________________ פקסימיליה:

 טלפון: ______________________

 

 "הקבלן"( -)להלן 

 

 מצד שני

 

לאספקת דלק והתקנה ואחזקה  232/17מס' פומבי מכרז והעירייה פרסמה  הואיל

 ;, הכל כמפורט במסמכי המכרזשל מערכות דלק לרכבי עיריית הוד השרון

 

 והקבלן השתתף במכרז וזכה בו; והואיל

 

 הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן:הוצהר, לכך אי 

 

 

 מבוא, נספחים וכותרות הסעיפים  .1

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד הימנו.

 מהות החוזה  .2

לאספקת דלק והתקנה העירייה מוסרת לקבלן, והקבלן מקבל על עצמו את  א.

. מובהר, כי העירייה אינה וןואחזקה של מערכות דלק לרכבי עיריית הוד השר

מתחייבת על רכישת כמות דלק בהיקף כלשהו וכי היקף הרכישה תלוי בצורך 

 (."העבודה" -)להלן  המשתנה של העירייה. 

חוזה מספר 

232/17 
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ביצוע העבודה יעשה על פי הוראות חוזה זה על נספחיו, ובהתאם להוראות,  ב.

 דה ובין מעת לעת., בין בתחילת העבוהעירייהאורים שינתנו על ידי ילהנחיות ולב

 ., לשביעות רצון העירייההקבלן יבצע את העבודה בטיב ובאיכות מעולים ג.

 

 הצהרת הקבלן  .3

 מצהיר בזאת כי הוא מכיר את כל התנאים הקשורים במתן השירות.הקבלן  א.

הקבלן מתחייב לתת את השירות במיומנות, שקידה ראויה וברמה מקצועית  ב.

 גבוהה.

בזאת כי ברשותו ו/או בכוחו לספק את כל המוצרים הדרושים על הקבלן מצהיר  ג.

 מנת לתת את השירות.

הקבלן מצהיר כי יש ברשותו עובדים, כלים, אמצעים וכלי רכב המתאימים למתן  ד.

  השירות בהתאם לחוזה זה.

הקבלן מתחייב להחזיק משרד לרבות מכשיר פקסימיליה תקין וכן טלפון שיהיה  ה.

שעות העבודה. כמו כן מתחייב הקבלן לשאת טלפון נייד שיהיה זמין במהלך כל 

 זמין לפניות העירייה גם מעבר לשעות עבודת המשרד.

 השירות המבוקש .4

 5,000 -אספקה של כאוקטן לחודש ו 95ליטר דלק מסוג  9,000 -אספקה של כ .א

-קטנועים ו 30-רכבים פרטיים, כ 70-רכבים עירוניים )כ 100-לכ ליטר סולר בחודש

ת כמות המפורטת לעיל הינה אומדן בלבד והכמורכבי צמ"ה(. יובהר, כי ה 5

כמות העיריה אינה מתחייבת על רכישת משתנה מעת על פי צרכי העירייה ו

    כלשהי. במידה ויופחתו הכמויות לא יהווה הדבר עלה לפיצויי כלשהו לקבלן.

  ערכת תדלוק אוטומטי לכל רכבי העירייה.מהתקנת  .ב

בכל רכבי העירייה הקיימים וכאלה  יתקין על חשבונו ןהקבל  .1ב.

במידה וקיימות  מערכות תדלוק אוטומטי. שיירכשו/ישכרו בעתיד 

 מערכות אחרות על הרכבים יפרק הקבלן על חשבונו את מערכות אלה. 

הקבלן יהיה אחראי לתקינות, אחזקת ועדכון מערכות התדלוק באופן   .2ב.

יים צורך יחליף הקבלן על חשבונו מערכות שוטף ועל חשבונו. במידה וק

שאינן תקינות. מובהר, כי על הקבלן לתקן/להחליף מערכת שאינה 

שעות ממתן הודעה בעניי וזאת בתנאי שהרכב הגיע  24ה בתוך תקינ

 . בצהריים של אותו היום. 12:00עד השעה 

 ימים מיום 21מובהר, כי על הקבלן להתקין את מערכות התדלוק בתוך  .3ב.

שניתנה לו "פקודת עבודה". ההתקנה תעשה ככל שניתן במשרדי 

 העירייה ובמידה ולא מתאפשר להתקין במשרדי/מוסך הקבלן.
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בכל לנטרול המערכת  דייית אשר ייתן מענה מוחזיק מוקד שירהקבלן י ג.

 של תקלה/גנבה/ החלפת רכב וכו'. מקרה

ו"חות מרכזים ימים או על פי דרישת העירייה ד 30הקבלן יפיק בכל  ד.

, כמות הדלק רכביםלפי  לגבי צריכת הדלק/סולר, כאשר הדו"ח יחולק

 ומקום התדלוק. 

על הקבלן לספק מערכת תדלוק אשר תאפשר על פי רצון העיריה  ו.

 להשתמש בה גם לצורך ביצוע שטיפת רכבים במכונים שבהסדר.

 קמתחייב כי בשעת חירום ידאג לקיום אספקה שוטפת של דל הקבלן ה.

 לרכבי עירייה ולמתקנים העירוניים הנייחים בהתאם לצרכי העירייה

 ולדרישותיה.

במחירים  ביצוע שטיפת רכבים באמצעות מערכת התדלוק האוטומטי ו.

 הבאים:

₪  30רכב פרטי שטיפה חיצונית + פנימית בעלות של  1ו.

 בתוספת מע"מ כדין. 

₪  35רכב מסחרי שטיפה חיצונית + פנימית בעלות של  2ו.

 בתוספת מע"מ כדין. 
  

 התמורה . 4

מחירון ליטר דלק להעירייה תשלם בהתאם  -  95ליטר בנזין מסוג אוקטן  תמורת

הנמכר בתחנות הדלק בהתאם לצו פיקוח על  בשירות עצמי נטול עופרת 95אוקטן 

מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק( המתפרסם בתחילת כל 

  .אגורות רד האנרגיה והמים ובהנחה בשיעור של _________חודש באתר מש

 

העיריה תשלם בהתאם למחירון הקבלן העדכני עבור ליטר  - תמורת ליטר סולר

)במילים:  אגורות של _____ סולר ובהנחה בשיעור

)______________________________. 

 

 התייקרויות  .6

 (-) 

 

 מועד התשלום .7

אשר יבדוק את  נציג העירייהל ד החמישי בכל חודש,ע החשבון יוגש על ידי הקבלן

מנהל אגף החשבון על ידי  אישורמיום  יום", 45שוטף + יתבצע תוך " התשלוםהחשבון. 

 .שפ"ע בעירייה או מי מטעמו
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 תקופת ההסכם .8

לעירייה תהיה אפשרות  חודשים מיום חתימתו. 12 -ל תוקפו של הסכם זה הינו .א

חודשים כל אחת או  12תקופות נוספות בנות  בארבעלהאריך את תקופת ההסכם 

 .זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיו חלק מהן

 אי קיום יחסי עובד מעביד  .9

הקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי  א.

י הוא ליצור יחסי עובד ומעביד בינו לבין העירייה. כמו"כ מצהיר הקבלן בזאת, כ

המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין העירייה 

 לבין העירייה לבין מי מעובדיו.

בלי לפגוע באמור לעיל, מתחייב הקבלן לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את  ב.

תשלומי מס ההכנסה והביטוח הלאומי וכל מס או תשלום אחר שיידרש לשלם. 

ה תתבע לשלם סכום כלשהוא מן הקבלן ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמו במידה והעיריי

 שמקורו בטענת יחסי עובד מעביד מתחייב הקבלן לשפותה בגין כל סכום כאמור.

 אחריות וביטוח  .10

הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם לכל אדם, בין נזק גוף ובין נזק רכוש לרבות עובדי  א.

ירותים המפורטים בהסכם זה הכל כמפורט מתן השהקבלן ורכוש הקבלן במהלך 

 )אישור עריכת ביטוח(. בנספח א' למסמך ד' למסמכי המכרז

יטוח צד במבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן לבטח את עצמו ואת עובדיו  ב.

  שלישי למשך כל תקופת ההסכם.

 העירייה תבוטח ביחד עם הקבלן כנהנה מן הביטוח. ג.

 א יגרעו מאחריותו של הקבלן עפ"י הסכם זה.הוראות סעיף זה ל ד.

 

 ביטול החוזה  .11

העירייה תהא רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל  דין, 

 להביא חוזה זה לקיצו וזאת במקרים ובתנאים המפורטים להלן:

יום מיום  15הפר הקבלן התחייבות מהתחייבויותיו ולא תיקן את ההפרה תוך  .א

משלוח התראה ע"י המפקח, רשאית העירייה לבטל ההסכם וההסכם יבוא לקיצו 

 כאילו נחתם ונקב מראש את תקופת ההסכם למועד ביטולו.

להסכם יוגדרו כתקופת נסיון. בתקופת יובהר כי שלושת החודשים הראשונים  .ב

הנסיון תוכל העירייה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההסכם בהודעה 

 יום מראש, ולקבלן לא יהיו טענות בגין הביטול. 30של 
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אם הקבלן הוכרז כפושט רגל או מונה לו כונס נכסים או לחלופין אם הקבלן הוא    .ג

חברה שקיבלה החלטת פירוק או ניתן לגביה צו פירוק או מונה לה מפרק או כונס 

נכסים או מנהל קבוע או ניתנה לגביה החלטה אחרת והצו, המנוי או ההחלטה 

 יום ממועד קבלתם. 60אמורים לא יבוטלו תוך ה

כל נזק שיגרם לקבלן ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטול ההסכם עפ"י הוראות חוזה  .ד

 זה יחול על הקבלן.

למען הסר ספק, במקרה של ביטול ההסכם מהעילות המנויות לעיל, הקבלן לא יהא  .ה

 תמורה מאת העירייה. זכאי לכל

 

 העברת חוזה  .12

מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין לו רשות להעביר הסכם זה לאחר/ים, או להסב  הקבלן

 זכויותיו עפ"י הסכם זה לאחר/ים אלא אם יקבל את הסכמת העירייה לכך בכתב ומראש.

 

 

 ביצוע ערבות  .13

להבטחת קיום התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, יפקיד הקבלן במועד חתימת       א.

(. שקלים חדשים אלף חמישים)₪  30,000נקאית בסך הסכם זה, ערבות הב

הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית 

ניתנת  תהיה לסטטיסטיקה על בסיס מדד הידוע ביום חתימת החוזה. הערבות

 לחילוט על פי פניה חד צדדית של גזבר העירייה או ראש העירייה.

לכל תקופת ההתקשרות, לרבות התקופה המוארכת ועד  הערבות תעמוד בתוקף ב.

 לחודשיים לאחר סיום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה.

העירייה רשאית לחלט הערבות כולה או חלקה בכל מקרה בו הקבלן לא קיים  ב.

 הוראה מהוראות ההסכם עפ"י שיקול דעתה.

 

 שמירת זכויות  .14

לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת  ארכה, ויתור, הימנעות מפעולה מצד העירייה

 זכויותיה, אלא אם כן נעשו בכתב ובמפורש בחתימת ראש העירייה.     

 

 כתובות והודעות .15

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. א.
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כל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך  ב.

אזי  –ואם נמסרה בפקס או בדוא"ל  דואר רשוםשעות מיום מסירתה כדבר  72

 .במועד שיגורה כאמור

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

________________      __________________ 

העירייה                               הקבלן                                                  
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 נוסח ערבות בנקאית לביצוע 'ומסמך  .5

 לחוזה 13סעיף 
 

 

 תאריך: ____________

 

 לכבוד

 הוד השרוןעיריית 

 

 שלום רב,

 _____________כתב ערבות מס' הנדון: 

 

 232/17מס' המבקש( בקשר לחוזה  -__________ )להלן ______ על פי בקשת .1

הננו  .לאספקת דלק והתקנה ואחזקה של מערכות דלק לרכבי עיריית הוד השרון

שלושים )במילים: ₪  30,000של ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך 

 ,המחירים לצרכן( בלבד, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד שקלים חדשים אלף

"המדד"( בין המדד  -)להלן  כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בחודש שאחריו לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט  15 -תפרסם ב יש 09/17לחודש 

 הערבות.

 

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

וזאת ללא כל תנאי  הוד השרוןחתומה ע"י עיריית יליה, לרבות באמצעות הפקסימבכתב, 

ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש 

 תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 

או העתקו )במידה שיועבר אלינו באמצעות  לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה .3

 הפקסימיליה(.

 

מסר לנו י___________ וכל דרישה על פיה צריכה לה וקף ערבותנו זה יהיה עד ליוםת .4

לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם 

 הוארכה על ידינו.

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 בכבוד רב,

 _____בנק___________

 סניף________________


