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הסכם

שנערך ונחתם ב_________ ביום__________ לחודש________ שנת________
בין:

מועצה אזורית עמק הירדן

לבין:

________________

הואיל

והמועצה מעוניינת לקבל שירותי אספקת חומרי ניקוי ,עבור מוסדות המועצה;

והואיל

והספק עוסק באספקת חומרי ניקוי והוא בעל הניסיון והיכולות להעניק שירות
זה למועצה;

והואיל

והספק זכה במכרז מס' ( 3.1/2017להלן" :המכרז") לאספקת חומרי ניקוי;

והואיל

והספק הצהיר כי הינו עוסק מורשה וכי הוא מנהל ספרי חשבונות כדין;

והואיל

והמועצה קיבלה את הצעת הספק למכרז והסכימה להתקשר עמו בהסכם זה
ובהתאם לתנאים הקבועים בו.

להלן " -המועצה"
אחד
מצד

להלן " -הספק"
שני
מצד

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:
.1
א.

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

ב.

כלל מסמכי המכרז יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

השירותים
.2
א.

הסכם זה הינו הסכם לאספקת חומרי ניקוי למועצה ולמוסדותיה (להלן:
"אספקת המוצרים"" ,השירותים") ,ובכלל זה מוסדות החינוך במועצה ,עמותת
המייסדים ומרכז יד לבנים (להלן – "מוסדות המועצה").

ב.

רשימת המוצרים הנדרשים מפורטת בנספח א' להסכם זה להלן – "המוצרים").

ג.

המועצה מעריכה את כמות המוצרים החודשית אשר תוזמן על ידה כמפורט
ברשימה המצורפת כנספח א' להסכם .למען הסר ספק מובהר ,כי כמות זו הינה
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אומדן בלבד והיא אינה מחייבת את המועצה .המועצה תזמין מוצרים אך ורק על
פי צרכיה ושיקול דעתה המוחלט ולא תשמע כל טענה מצד הספק על כמות
מוצרים קטנה או גדולה מהאומדן האמור.
ד.

תוקף המוצרים שיסופקו יהיה לכל הפחות  60ימים מיום אספקת המוצר ,למעט
במקרים בהם התוקף המקסימלי הינו קצר יותר.

ה.

על כל המוצרים שיסופקו לעמוד בתו תקן ישראלי.

ו.

יובהר כי במקרה שהמוצרים שיסופקו למועצה ,כולם או חלקם ,יימצאו לקויים,
או שתוקפם לא יעמוד במגבלה הקבועה בס"ק ד' לעיל ,מתחייב הספק להחליפם
באופן מיידי למוצרים חדשים ,ללא כל תמורה נוספת .מודגש בזאת כי הקביעה
כי מוצר הינו פגום תהיה קביעה בלעדית של המועצה .אין בכך כדי לפגוע בכל
זכות אחרת של המועצה לקבלת פיצוי מכוח הסכם זה ו/או על פי כל דין.

ז.

כחלק מהשירותים ,על הספק הזוכה להוביל את המוצרים המוזמנים למוסדות
המועצה ,בהתאם למוסד המזמין כפי שיוגדר בהזמנה ,וכן לפרוק את המוצרים
ולהכניסם למוסד המזמין ,והכל במסגרת התמורה אותה תשלם המועצה בעבור
אספקת המוצרים ,כמפורט להלן.

הזמנת המוצרים
.3
א.

הזמנת מוצרים תתבצע על ידי נציגי המועצה הרשומים בסעיף  16להסכם זה ,ועל
ידם בלבד.

ב.

כל הזמנת מוצרים שתגיש המועצה לספק הזוכה תנקוב בסוג המוצר הנדרש,
בכמות המוצרים הנדרשת ,באתר אליו יש לספק את המוצרים ,במועד בו יש
לספקם ,וכל פרט אחר הנדרש לצורך הזמנת המוצרים.

ח.

לא תצא הזמנה שעלותה קטנה מ.₪ 400-

ט.

על הספק הזוכה לספק את המוצרים שיוזמנו תוך  2ימי עבודה לכל היותר מיום
הוצאת ההזמנה על ידי נציג המועצה.

תקופת ההתקשרות
.4
א.

הסכם זה ייכנס לתוקף במועד חתימתו ויהיה תקף למשך ( 36שלושים ושישה)
חודשים (להלן" -תקופת ההתקשרות").

ב.

מובהר כי ששת ( ) 6החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות מהווים תקופת
ניסיון והמועצה תהיה רשאית ,בהודעה מראש של  15יום ,להודיע על הפסקת
ההתקשרות.

ג.

על אף האמור בהסכם זה תהיה המועצה רשאית להביא הסכם זה לידי סיומו
בכל עת ע"י משלוח הודעה מוקדמת על כך בכתב לספק 60 ,יום לפחות קודם
התאריך הנקוב כמועד הסיום.

ד.

המועצה לא תהיה חייבת לנמק את הסיבה לסיום ההסכם.

ה.

הסתיים ההסכם כאמור ,לא יהיה הספק זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין סיום
ההסכם.
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הצהרות והתחייבויות הספק
.5

הספק מצהיר כי יש לו הידע ,הניסיון והיכולת המקצועית לספק את השירותים כראוי,
לשביעות רצון המועצה.

.6

הספק מתחייב למלא אחר כל הזמנה אותה יקבל מנציג המועצה בדקדקנות ,במקצועיות,
בנאמנות ,באופן אמין ,ביעילות ובמסגרת הזמן הנדרש בהזמנה.

.7

הספק מצהיר כי קיבל את כל הנתונים שביקש בכל הקשור למתן השירותים וכי הצעתו
במסגרת המכרז והתקשרותו בהסכם זה מבוססת על נתונים אלה.

.8

.9

א.

הספק מתחייב לעמוד במועדי האספקה הקבועים בהזמנה .אי עמידה במועדי
האספקה כאמור תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

ב.

כל מקרה של אי עמידה במועדי האספקה כאמור תהיה המועצה זכאית לפיצוי
בגין כל נזק שיגרם לה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,כתוצאה מאי עמידה במועדי
האספקה.

ג.

מבלי לגרוע מהאמור ,תהיה המועצה רשאית לבטל הזמנה בכל עת לאחר שהספק
לא עמד במועדי האספקה הקבועים בהזמנה.

הספק מתחייב ומצהיר בזה כדלקמן:
א.
()1

הספק מתחייב להעסיק במשך כל תקופת ההתקשרות עובדים
מקצועיים ומיומנים לשם מתן השירותים.

()2

המועצה רשאית לדרוש מאת הספק להחליף עובד מעובדיו אם אינו בעל
ידיעות מקצועיות או אינו מתנהג כשורה במילוי תפקידו.

()3

הספק לא יעסיק עובדים זרים אשר אין להם היתר עבודה כדין בישראל.

ב.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי כל המועסקים ע"י הספק (להלן " -המועסקים")
בכל תפקיד שהוא ייחשבו לכל דבר וענין כעובדיו ו/או שליחיו של הספק וכי בין
המועסקים הללו לבין המועצה לא ישררו בשום פנים ואופן כל יחסי עובד
ומעביד.

ג.

הספק יהיה האחראי הבלעדי לתשלום שכרם של המועסקים על ידו עבור
עבודתם ,ויהיה האחראי הבלעדי לכל תשלום ו/או זכות ו/או הטבה המגיעה
למועסקים בגין העבודה.

ד.

הספק יהיה אחראי לתשלום פיצויים לעובדיו מכל סוג שהוא שיגיעו על פי חוק
לעובדיו.

ה.

הספק מתחייב לשפות את המועצה על כל תשלום שתאלץ ,אם תאלץ ,לשלם
למועסקים שלו.

ו.

הספק יהיה אחראי להעסיק עובדים בכמות מספקת למלא את חובותיו לפי
הסכם זה והינו מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים הסוציאליים החלים
עפ"י החוק.

ז.

מובהר בזאת מפורשות כי הספק הינו עצמאי לכל דבר ,והסכם זה אינו יוצר יחסי
עובד מעביד בינו ובין המועצה.
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התמורה ותנאי התשלום
.10
א.

התמורה שתשולם לספק עבור המוצרים שיוזמנו בכל הזמנה תהיה בהתאם
למחירי המוצרים אשר פורטו על ידו בהצעת המחיר שהגיש בקובץ האקסל,
כחלק מהצעת המציע.

י.

יובהר כי התמורה כוללת את כל העבודות הכרוכות במתן השירותים ,ובכלל זה
הוצאות שכירות ,הובלה ,ציוד תפעול ותשלומים שונים ,וכן כל המיסים הישירים
והעקיפים המוטלים על השירותים ,למעט מע"מ.

ב.

התמורה הינה סופית ולא תחול כל תוספת בגין העלאות במיסוי ו/או בשכר
העבודה ו/או במדד המחירים לצרכן.

ג.

בתום כל חודש קלנדרי יגיש הספק למועצה חשבון חודשי בגין אספקת המוצרים
שנדרשו באותו חודש .לחשבון יצורפו ההזמנות שהוגשו לספק על ידי נציג
המועצה.

ד.

התשלום יבוצע לפי חשבונות שיוגשו ע"י הספק למועצה ויאושרו על ידה .מובהר
כי המועצה תהא רשאית להפחית מן התמורה לפי שיקול דעתה באם לא סופקו
לה השירותים בהתאם להוראות הסכם זה.

ה.

התמורה תשולם בתוך שוטף  90 +ימים מיום הגשת החשבון ,לאחר אישור
גזברות המועצה וכנגד חשבונית מס ערוכה כדין.

ו.

הספק מצהיר כי ידוע לו שהתמורה כוללת כל תשלום מכל מין וסוג שהוא בגין
כלל התחייבויותיו כלפי המועצה ,לרבות את שכר העובדים המועסקים על ידו
לצורך מתן השירותים.

ז.

בפרט מצהיר הספק כי התמורה כוללת את כל ההוצאות הכלליות ,לרבות מסים,
הוצאות נסיעה ,ביטוחים ,היטלים והתייקרויות העלולות להידרש לביצוע
השירותים בכל היקפם ושלמותם ,וכי בשום מקרה המועצה לא תהיה חייבת
לשלם לו יותר מהתמורה כאמור.

אחריות ונזיקין
.11

הספק יהיה אחראי לכל נזק שהוא ,לרבות נזק גוף ו/או נזק רכוש ,ולכל נזק אחר שייגרם
למועצה ו/או לכל עובד ו/או לכל צד שלישי ,כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מצד הספק,
הנובע ,במישרין ו/או בעקיפין ,ממתן השירותים ו/או בקשר אליהן ,בין במהלך ביצוע
השירותים ובין לאחר מכן ,בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או מי
מטעמו.

.12

הספק ישפה את הלקוח באופן מיידי ,בגין כל סכום שהמועצה תחויב לשלם ,לכל אדם
ו/או גורם שהוא בגין כל הקשור למתן השירותים ,לרבות הוצאות משפטיות שיחולו על
המועצה ו/או דמי השתתפות עצמית וזאת ללא הגבלה בסכום.

.13

המועצה לא יישא בשום תשלום ,הוצאה ,אובדן או נזק מכל סוג שהוא ,או סיבה שהיא,
שייגרמו לספק ו/או למועסקים על ידו ,או למי מטעמו.

.41

ביטוח
א.
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מבלי לגרוע מאחריות הספק עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין ,מתחייב הספק לערוך
ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית על חשבונו ועל שמו ,למשך תוקפו של הסכם

5
זה ,את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה
כנספח ב' והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן " -אישור עריכת הביטוחים"),
אותו ימציא לידי הלקוח ,לא יאוחר מ–  10ימים ממועד ההתקשרות וכתנאי
מתלה לה ,חתום בידי מבטחיו.

.41

ב.

כמו כן מתחייב הספק לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח כשהוא בתוקף
לא יאוחר מ 10 -ימים לאחר תום מועד תקופת ביטוחי הספק ,וזאת מדי שנת
ביטוח וכל עוד הסכם זה ו/או כל הסכם להארכת הסכם זה בתוקף.

ג.

מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים ,בהמצאתם ו/או
בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ולא תטיל אחריות כלשהי על
המועצה ולא תצמצם את אחריותו של הספק על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין.

ד.

הספק פוטר בזה את המועצה ו/או מי מטעמה מכל אובדן ו/או נזק שייגרם על
ידו לרכושו ו/או לרכוש צד שלישי הנמצא בפיקוחו ו/או באחריותו .פטור זה לא
יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

ה.

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הביטוחים וגבולות האחריות המתחייבים מן
האמור באישור עריכת ביטוח ,הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק,
ועליו לבחון את חשיפתו לסיכון ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.

ו.

הביטוחים ישולמו ע"י הספק במועדם וכל הוראות הפוליסות יקוימו ויכובדו
בכדי שיהיה תוקף מלא לכל הביטוחים .כמו כן ,הביטוחים יכללו תנאי מפורש על
פיו המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוח ,לצמצם את היקפו ו/או לחדשו אלא
אם כן מסר המבטח למועצה הודעה בדואר רשום בדבר כוונתו לעשות כן וזאת
לא פחות מ  60 -יום מראש.

ערבות ביצוע
א.

לשם הבטחת קיום התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ,הספק מתחייב
להמציא למנהל לפני התחלת ביצוע השירותים וכתנאי לחתימת המועצה על
הסכם זה ,ערבות בנקאית בלתי מותנית צמודה למדד ובסך של _______ ₪
(_________שקלים חדשים) ,בנוסח הערבות המצורף להסכם כנספח ג'.

ב.

ערבות זו תישאר בתוקפה למשך ( 40ארבעים) חודשים ממועד החתימה על
הסכם זה על-ידי המועצה .הספק יקפיד להאריך את תוקפה של הערבות מעת
לעת ,כך שתעמוד בתוקף עד למועד של לא פחות מ 3 -חודשים ממועד סיום
ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא ולמסור את הערבות המעודכנת ללא
דיחוי למועצה.

ג.

המועצה תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות ,כולה או חלקה ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי של המנהל ,וזאת גם במקרה בו לא חודשה ו/או הוארכה הערבות עד
סמוך למועד סיום תוקפה.

ד.

במקרה של חילוט הערבות ,כולה או חלקה ,יעדכן הספק את סכום הערבות ו/או
יעמיד ערבות חדשה ,והכל לגובה הערבות הנקוב בסעיף א' לעיל ועל הערבות
החדשה יחולו יתר הוראות הסעיף כולו על כלל סעיפיו הקטנים.

כללי
.16

מובהר בזאת כי הספק אינו רשאי להעביר את זכויותיו והתחייבויותיו עפ"י הסכם זה
ו/או חלק מהן לאחר ויהיה אחראי אישית לביצוע כל התחייבויותיו לפי ההסכם.
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.17

נציגי המועצה לצורך הזמנת אספקת המוצרים מכוח הסכם זה יהיו  -אורי אפרת.

.18

כל סכסוך או מחלוקת בקשר להסכם זה ,ביצועו ,פירושו ,וכל תביעה בקשר להסכם זה
תובא להכרעת בתי המשפט במחוז הצפון של מדינת ישראל לפי סמכותם העניינית.

.19

הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו תחשב כאילו נתקבלה  72שעות מתאריך מסירה
למשלוח בדואר רשום.
מעני הצדדים להסכם זה:
מועצה אזורית עמק הירדן ._________-
הספק ________________________.

ולראיה באו הצדדים על החתום

______________________
המועצה
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______________________
הספק

7

נספח א'  -רשימת המוצרים הנדרשת
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נספח ב' – אישור על עריכת ביטוח
תאריך:
לכבוד
מועצה אזורית עמק הירדן
אישור קיום ביטוח
הנדון :הסכם לאספקת חומרי ניקוי למועצה האזורית עמק הירדן (להלן" :המועצה") שנחתם
(להלן" :ההסכם") ביניכם לבין _______________(להלן" :הספק")
ביום
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי בהתאם להסכם שבנדון ,ערכה חברתנו את הביטוחים המפורטים להלן
לתקופת הביטוח מיום _____________ עד ________________:

פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטחת בין היתר את הפעילות המתבצעת על ידי
.1
הספק בגבול אחריות של  ₪ 2,000,000לאירוע ,לתובע ולתקופת ביטוח .פוליסה זו אינה כפופה
להגבלה/סייג בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה,
מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה ,קבלנים ו/או קבלני משנה,
פרעות ,שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .חריג אחריות מקצועית
לא יחול על נזקי גוף .הביטוח מורחב לשפות את המועצה ,בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי
הספק בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי
המבוטח.
פוליסה לביטוח אחריות מעבידים בגין חבות כלפי המועסקים על ידי הספק ,בגבול אחריות של
.2
 ₪ 20,000,000לתובע ,לאירוע ולתקופת ביטוח .למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה כי לא תחול
על פוליסה זו כל מגבלה ו/או הגבלה בכל הנוגע לעבודות בגובה ו/או בעומק ,פתיונות ו/או רעלים,
קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם העסקת נוער ובדבר עבודה בשבתות ,חגים ובמועדי ישראל ו/או
מאי קיום הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א –  1951וחוק עבודת נשים התשי"ד  1954על
תקנותיהם ,ו/או כל הסכמי עבודה קיבוציים ו/או אחרים ,עובדי שטחים ,עובדים זרים ,עובדים
המועסקים על ידי חברות כח אדם .פוליסה זו מורחבת לשפות את המועצה במידה ונטען כי הן
נושאות בחבות מעבידים כלפי מי ממעוסקי הספק.
ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מ ₪ 2,000,000 -למקרה ותקופה המכסה
.3
את חבותו של המבוטח בגין היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה רשלנות ,טעות או השמטה על
ידי המבוטח או על ידי כל אדם שהועסק ו/או מועסק ו/או יועסק על ידי המבוטח לרבות ומבלי
לפגוע לגבי תביעות בגין נזק גוף ,נזק נפשי ,מחלה ,חולי או מוות וכן נזק כלכלי טהור .הפוליסה
לא תכלול כל הגבלה ביחס לאבדן מסמכים ,חריגה מסמכות או הפרת זכות יוצרים שנעשתה
בתום לב ,הוצאת דיבה או שם רע או פגיעה בפרטיות ,מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי
הספק ,אבדן השימוש ואו העיכוב כתוצאה מנזק מכוסה מוגבל לסך של  ₪ 400,000למקרה
ותקופה .הביטוח מורחב לשפות את המועצה בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עליו וזאת
מבלי לפגוע באחריות הספק כלפי המועצה בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו
נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .הפוליסה תכלול תקופת גילוי דיווח מוארכת של 6
חודשים במקרה והפוליסה לא תחודש על ידי המבטח וזאת בתנאי שלא נרכשה פוליסה אחרת
המכסה את חבותו המקצועית של המבוטח.

השתתפות עצמית _______________.
תאריך רטרואקטיבי

1704463156/811

.

9

כללי לכל הביטוחים:

.4

.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

שם המבוטח בפוליסות הורחב לכלול את המועצה.
הננו מאשרים בזאת כי כל הביטוחים הנ"ל הינם קודמים לכל ביטוח הנערך אם נערך
ע"י ההמועצה וכי אנו מוותרים על כל טענה או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי הספק.
הרינו מוותרים על זכות השיבוב כלפי המועצה ,עובדיהם ,משתתפי האירוע ו/או מי
מטעמם ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם
לנזק מתוך כוונת זדון.
כ"כ אנו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת
הביטוח ,אלא אם תימסר לכם הודעה על כך בדואר רשום לפחות  30יום מראש.
הרינו לאשר כי אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה בתום לב על ידי יחיד מיחידי המבוטח
לא יפגע בזכויות שאר המבוטחים.
תנאי הביטוח לא יפחתו מהתנאים הידועים כביט  2013למעט הפוליסה לאחריות
מקצועית.
הרינו מאשרים בזאת כי ידוע לנו כי האחריות בגין תשלום הפרמיות ו/או
ההשתתפויות העצמיות הנן באחריות הספק בלבד.

חותמת המבטח וחתימה
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נוסח ערבות ביצוע  -נספח ג להסכם
תאריך____________________:
לכבוד
המועצה האזורית עמק הירדן
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מספר __________________
על-פי בקשת( _______________________________________ :להלן " -המבקש") 1אנו
ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ______ שקלים חדשים (הסכום
במילים _____________ :שקלים חדשים) (להלן " -הסכום הנ"ל") ,המגיע או עשוי להגיע לכם
מאת המבקש בקשר עם מכרז ________ למתן שירותי אספקת חומרי ניקוי למועצה אזורית
עמק הירדן.
הסכום הנ"ל צמוד למדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה כפי שמתפרסם על-ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,באופן הבא:
א.

המדד היסודי-המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

ב.

המדד החדש-המדד הידוע בעת התשלום.

אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי ,יחושב סכום
ג.
הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד
היסודי .אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש נמוך מהמדד היסודי ,יחושב
סכום הערבות כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור ירידת המדד החדש לעומת
המדד היסודי .אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד היסודי,
תשולם קרן הערבות בלבד.
מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב ,ולא יאוחר מ( 7-שבעה) ימים מתאריך קבלת דרישתכם על
ידינו ,אנו נשלם כל סכום עד לסכום הנ"ל ,בתוספת הפרשי התנודות במדד ,מבלי להטיל עליכם
חובה להוכיח את דרישתכם ו/או לנמק את דרישתכם ,ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום
תחילה מאת המבקש ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש 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 ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסכום הנ"ל
(לפי שיעורו העדכני בהתאם להפרשי תנודות המדד במועד כל דרישה).
(כולל)
שנה
לחודש
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום
בלבד ,ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על-ידנו; כל דרישה על פי ערבות
זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך ברישא לסעיף זה.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ,אינה ניתנת לביטול ואינה ניתנת להסבה או להעברה
בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
מועצה אזורית עמק הירדן

1

(שם המציע מבקש הערבות).
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