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 שרוןשירותי שאיבות ושטיפות ביוב לתאגיד פלגי  –בקשה להצעות מחיר 

 כללי,

תאגיד פלגי שרון פונה בזאת למציעים לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי ביובית, ברחבי העיר כפר סבא כוכב 
 יאיר וצור יגאל 

השירותים הכלולים בהצעת המחיר הינם: שאיבת שוחות ביוב, שטיפת שוחות ביוב, פתיחת סתימות, שאיבת 
 תב  הכמויות המצורף לבקשה זו.בורות רטובים של תחנות שאיבה, כל זאת בהתאם לכ

 העבודות הנדרשות:

 העבודות מסווגות  לשתי הגדרות כדלקמן:
 

 עבודות דחופות על פי קריאת נציג התאגיד    .א
 פתיחת סתימות בקווי ובשוחות ביוב •
 שטיפת קווי ביוב לשחרור סתימות •
 שאיבת מים, מי גשמים ו/או מי שופכין, בורות שופכין וכד' •

 
 כחלק מתוכנית העבודה השוטפת עבודות אחזקה   .ב

 שטיפת קווי ביוב בלחץ מים •
 שטיפת שוחות בקרה בלחץ מים •
 שאיבת בורות רטובים ושטיפתם בתחנות שאיבה •

 דרישות  טכניות לצורך ביצוע העבודות

ביובית אחת דו תכליתית עם שני מיכלים האחד לשטיפה והשני לשאיבה. נפח על הקבלן להחזיק לפחות  .א

 מ"ק כל אחד. 4פחות המיכלים יהיה ל
ליטר/דקה ומיכל מים לשטיפה  300אטמוספרות לפחות לספיקה של  150לחץ עבודה משאבת שטיפה: 

 יש להציג מסמך מ"ק. 4בנפח 

 יש להציג מסמךיש לציין הספק המשאבה  –משאבת פינוי שפכים 

 יש להציג מסמך .ומעלה 2010משנת ייצור  -שנת ייצור הביובית 

 יש להציג מסמך. רשיון בר תוקף לשאיבת שפכים הקבלן יהיה בעל 

 יש להציג מסמך קיום היתר בתוקף מהמשרד להגנת הסביבה, להובלת שפכים.
 הביובית תצוייד במשאבות ואקום בעלות אפשרות ליניקה ודחיסה בעזרת ברז דו כיווני. .ב

כלי עבודה ידניים , כמו כן הקבלן יחזיק ציוד נוסף כגון צינורות, משאבות ביוב טבולות,  סולמות  

 יש להציג מסמך וכו'.מחסומים 

 יום בשנה, לרבות חגי ומועדי ישראל כולל יום כיפור. 365שעות ביממה  24במשך נתנו יהשירותים י .ג

. הדרישות הטכניות במידה והקבלן אינו עובד בשבת ובחג יהיה עליו לתת מענה בדמות קבלן משנה

המסמכים את  מקבלן המשנה זהות לאילו של הקבלן הראשי והמציע נדרש להציג ולהגיש בשמו 



 

 
 

 

 הרלוונטיים. קבלן המשנה והקבלן הראשי יחתמו על כל המסמכים. 

 יש להציג מסמך רשיון עסק .ד
 יש להציג מסמך  הסכם עם אתר מאושר לפינוי השפכים .ה

 בכל זמן ביצוע העבודותהעובדים ילבשו מדים זוהרים (מחזירי אור) תקניים  .ו

 קריאת שירות

במסגרת חוזה זה ייצא הקבלן לעבודה לאחר קבלת הזמנת עבודה בכתב או ע"י הודעה בקשר ו/או בכל  -
 צורה אחרת.  

 הזמנת העבודה תכיל תאור, זמן משוער לסיומה ו/או אחד מנתונים אלה. -

   :ביצוע העבודות 

במסגרת חוזה זה מתחייב הקבלן לצאת לעבודה על פי הוראת  המזמין ו/או המפקח, בכתב ו/או בע"פ 
בפגישה אישית או  טלפונית.  המזמין יקבע האם העבודה דחופה או יזומה והקבלן מתחייב לפעול לפי 

 קביעת המזמין, תוך פרקי הזמן הבאים :

. יקבעו מספר תעריפים לפי מועד לאחר קבלת ההזמנה תייםיאוחר משע מיד, אך לא - עבודות דחופות .א
 הקריאה כמפורט להלן:

 זמן פעולה משעת הקריאה הגדרת תעריף זמן קריאה יום קריאה

 שעות 2 רגיל 07:00-18:00 ה-א

 שעות 2 מיוחד 18:00-07:00 ה-א

 שעות 2 רגיל 07:00-15:00 שישי וערב חג

 שעות 2 מיוחד *15:00-07:00 שבת וחג

 07:00ועד יום לאחר החג (ראשון) בשעה  15:00הכוונה מערב החג (שישי) בשעה  -*

תחשב כאילו  17:45מובהר כי שעת ומועד הקריאה הוא הקובע את התעריף. לדוגמה קריאה שתיפתח בשעה 
 היא עבודה בתעריף רגיל .

להתחיל  התאגיד ועל הקבלן עבודות אלו תבוצענה תוך הזמן שנקבע ע"י  - עבודות יזומות .ב
 בעבודתו לכל המאוחר תוך יום מקבלת ההוראה לכך בכתב ו/או בע"פ.

 . התאגידהקבלן יבצע את העבודות על פי סדר העדיפויות שייקבע ע"י  .ג

אם הקבלן החל בעבודה מסוימת והמפקח קבע שיש לבצע עבודה דחופה יותר, על הקבלן להפסיק את 
עבודה הדחופה יותר, בהתאם להוראות החדשות שיקבל מהמזמין ו/או העבודה שהחל בה ולבצע את ה

 .מהמפקח

כל עבודה דחופה או יזומה תחתם ביומן עבודה ע"י נציג התאגיד כאישור על ביצוע העבודה. הגשת  .ד
 החשבונות בסוף כל חודש מחויבת בצירוף יומן  העבודה חתום.

אי עמידה בלוחות זמנים ₪.  500ה קנס בסך אי עמידה בלוחות הזמנים בעבודות דחופות תגרור אחרי .ה
 לכל יום.₪  300בעבודות יזומות תגרור אחריה קנס בסך 

דקות יחשב כאי עמידה בלוחות זמנים  30אי מתן מענה טלפוני בעבודות דחופות בתוך פרק זמן של  .ו
 ₪. 500ותגרור אחריה קנס בסך 

מקרה מחיר עבור כל אחד מהשירותים יהיה קבוע וללא כל תוספת גם אם העבודה  כליובהר כי ב .ז
 התארכה אל מעבר לתכנון.

 



 

 
 

 

 ציוד בטיחותי וציוד בטיחות : 

הקבלן יצטייד ויפעיל בכל עבודותיו, על פי מפרט זה, ציוד בטיחותי וציוד בטיחות, בהתאם להוראות 
ל פרטי הלבוש, הכלים, האביזרים והמתקנים הדרושים הבטיחות ובהתאם לכל דין.  הציוד הבטיחותי כול

להבטחת שלום עובדיו, התושבים, כלי הרכב וכל רכוש אחר העלול להימצא בסמוך לאתר העבודה, בהתאם 
                                     לנדרש בחוק ובתקנות הבטיחות.                                                                  

ם, ציוד הבטיחות יכלול, בין היתר, בגדי עבודה, נעלים, מגפים, לבוש זוהר, גדרות בטיחות, פנסים מהבהבי
 , חגורות, חבלי משיכה וכד' כנדרש על ידי חוק הבטיחות והוראותמכשירי ניטור סולפיד מכויליםסולמות, 

 המפקח, המשטרה והמזמין.

 מזמין והמפקח ובהתאם להוראות הדין.הקבלן יצטייד בשילוט עפ"י הוראות ה

  הקבלן מתחייב לבצע את ההוראות של הממונה על הבטיחות מטעם המזמין ולקיים את הוראות הדין.  

 אספקה ושימוש בציוד בטיחותי יכלל בסעיפי המכרז ולא ישולם בנפרד.

ציוד בטיחותי, כלי עבודה, רתכות, משחזות וכל ציוד  לביצוע העבודה, יתאים לתקן הבטיחות של משרד 
 העבודה. 

  מובהר בזאת כי ככלל העבודות יבוצעו תמיד ע"י שני עובדים מטעמי בטיחות

 ש"ח 2,000אי מילוי הנחיות הבטיחות יגרור אחריו קנס על סך 

 לבצוע העבודהטכניות הנחיות 

מובהר בזאת כי בכל סוגי העבודות לא תתאפשר הגלשת שפכים לסביבה בכל מקרה ועל הקבלן לנקוט  .1
במידה והוגלשו שפכים על הקבלן בכל האמצעים לרבות ביצוע מעקפים על מנת למנוע הגלשת שפכים. 

אי נקיטת אמצעים אלה יגרור אחריו קנס גבוה בסכום שיראה לשאוב את השפכים או לשטוף אותם. 
 תאגיד ללא כל זכות סירוב.ל

 .בכל קריאה מהקריאות המפורטות מטה יתייצבו מטעם הקבלן הזוכה שני אנשי צוות .2

הגלשה של שפכים אינה מקובלת בשום מקרה ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים על מנת   .3
 למנוע הגלשה לרבות יצירת מעקפים, שאיבת הביוב באמצעות משאבה וחסימות. הגלשה

 ושימוע על הפסקת התקשרות.₪  3,000שאינה באישור תגרור אחריה קנס בסך 

 פתיחת סתימות בקווי ביוב :  .1

, שתי השוחות הסמוכותפתיחה וסגירת מכסה או רשת, שאיבת תאים, שטיפת הקטע הסתום וניקוי 
 משולבות, מכונת לחץ או עבודה ידנית.  העבודה לפחות, לקטע הסתום.  העבודה תתבצע על ידי ביוביות

תכלול שטיפה בלחץ ושאיבה ופינוי הפסולת והנוזלים לרבות החומר המוצק שגרם לסתימה או עלול 
מ'  20לרבות הכביש במידה וגלש ביוב עד למרחק של לפחות  לגרום לסתימה וכן ניקוי אתר העבודה

צע בכל קוטר של צינור, בכל סוג של צינור או שוחה .  העבודה תבומהשוחה ובהתאם להנחיות התאגיד
 ובכל עומק של צינור או שוחה.  הקבלן מתחייב לבצע עבודות אלו, בכל ימות החול, שבתות וחגים ובכל

 שעות היממה.

 ניקוי שוחות ביוב .2

ניקוי שוחות ביוב, יבוצעו באופן שוטף, באחריות הקבלן או עפ"י הוראות המפקח ויכלול שאיבת 
 נוזלים, שטיפת התא בלחץ מים, ניקוי ופינוי מוצקים, חיתוך שורשים, בכל סוג וגודל, ניקוי שוחות

מפסולת ושמנים, ניקוי יסודי של הרשתות והמכסים וסילוק הפסולת, לאתר פסולת מאושר על ידי 
שעות  המשרד להגנת הסביבה.  הקבלן מתחייב לבצע עבודות אלו, בכל ימות החול, שבתות וחגים, בכל

 היממה.



 

 
 

 

 ניקוי בורות רטובים .3
ניקוי בורות רטובים של תחנות שאיבה לביוב יבוצע ע"י הקבלן תוך ביצוע חסימות בכניסה לבור 

השטיפה תהא בפנים הבור הרטוב תוך כדי שהקבלן מנקה ומפנה את הפסולת  הרטוב ומניעת הגלשה.
ורטו התחנות בהן יבוצעו ניקיונות לביובית. העבודה תבוצע במהירות וביעילות. בכתב הכמויות יפ

 ערך עם כל ציוד המגן והבטיחותיבורות רטובים והתדירות הנדרשת. בעת ביצוע העבודה יש לה

פינוי השפכים יהיה למקום מוסכם ומאושר. הקבלן יצהיר להיכן הוא מפנה את השפכים בכל עבודה. במידה 
הקבלן כי מזרים את השפכים לשוחות התאגיד או כל מקום אחר שאינו מוסכם יקנס הקבלן בסכום של  ויתפס

 ש" ח וזאת בנוסף לכך שלא יקבל תמורתו בגין שרותי השאיבה שביצע. 1000

 תנאי תשלום

 בכל חודש למשרדי התאגיד. 5-חשבון חודשי יוגש עד ה .1

ר ת כפר סבא והשני חשבון עבודות ביובית כוכב יאייוגשו שני חשבונות: האחד : חשבון עבודות ביובי .2
 צור יגאל.

 .החשבון יכיל יומני עבודה חתומים .3

 .60החשבון ישולם על פי תנאי התקשרות של התאגיד בתנאי ש+ .4

 עבודות נוספות שבוצעו שאינן כלולות בכתב הכמויות יתומחרו ע"י הקבלן ויובאו לאישור התאגיד .5

 

 המציע יגיש עם הצעתו:

 עוסק מורשהתעודת  .1

 תעודת ניהול ספרים כחוק .2

 פטור מניכוי מס במקור .3

 )1שנים. (ראה נספח  5פירוט ניסיון ועיסוק בתחום במשך  .4

 ה.סוג ביובית, יכולת שאיבה, יכולת שטיפה, נפח מיכלי שטיפה ושאיב –ציוד לצורך ביצוע העבודות פירוט ה .5

 שיונות עסק.יר .6

 הובלת שפכים בתוקףשיון ליר .7

 מט"ש לפינוי השפכים.התקשרות עם   .8

 ציוד נילווה שברשותו .9

 ץיש לפרט ציוד בטיחות שברשות הקבלן, הדרכות בחלל מוקף, עבודה בגובה ועוד. מודגש כי יוע – בטיחות .10
 הבטיחות של התאגיד יאשר את הציוד ועל הקבלן להישמע להוראותיו

 בנפרד. 1-9עבור הקבלן המשנה יוגשו כל המסמכים  .11

 )2הצהרת הקבלן (נספח  .12

 3בנוסח נספח ₪.  20,000ערבות ביצוע על סך  .13

למשרדי התאגיד ברחוב  12:00בשעה  .05/02/2017את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה עד תאריך  .14
 22התע"ש 

 

 



 

 
 

 

 

 

                                                                                        

 כתב כמויות
 

מחיר  רגיל מחיר סוג עבודה 
 מיוחד

 הערות

 90 -צינור מפתיחת סתימה ב 1
 מ"מ 400מ"מ עד 

   

  400 -מ פתיחת סתימה בצינור  2
 מ"מ 800מ"מ עד 

   

 800 -צינור מפתיחת סתימה ב 3
 ומעלה מ"מ

   

עבודות יום עבודה של ביובית  4
 שונות

 שעות עבודה) 8( 

   

 מיוחדת  יום עבודה של ביובית 5
 קוב 20

 שעות עבודה) 8( 

   

שטיפת בור רטוב בתחנת שאיבה  6
וגלעד בכוכב  , מצפה ספירבית אל

 יאיר 

   

שטיפת בור רטוב בתחנת שאיבה  7
 צור יגאל

   

שטיפת בור רטוב בתחנת שאיבה  8
אבו סנינה, מריו לזניק בכפר 

 סבא

   

הרמת משאבות בבור רטוב  9
בתחנות בית אל, מצפה ספיר 

 וגלעד

   

הרמת משאבות בבור רטוב  10
 בתחנות אבו סנינה ומריו לזניק

   

 

 

   

 

 

 



 

 
 

 

                 

 

 : פירוט ניסיון1ספח נ
ן ו י ס י נ ת  ר ה צ  ה

 .   אני הח"מ __________ (ת.ז. ____________), מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:1

). (במקרה של סוג תאגיד "המציע""הקבלן", אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ (להלן:  .2
 אחר יש לשנות בהתאם).

: ________במסגרת הצעת הקבלן למכרז מס' לפלגי שרון בע"מ אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה  .3
 )."המכרז"

הביוב ולהלן הפרטים  ברשת סתימות פתיחת, קווים לשטיפתבביצוע עבודות הריני להצהיר שיש לי/לנו נסיון מוכח  .4
  על ידנו:הנדרשים, בהתייחס לעבודות שבוצעו 

  : התאגיד /רשות שם  .2  : התאגיד /רשות שם  .1

  :תקופת ביצוע   :תקופת ביצוע 

  עבודות שבוצעו     עבודות שבוצעו   

      

      

סוגי ביוביות  
 שהופעלו :

סוגי ביוביות   
 שהופעלו :

 

      

      

  שם גוף המזמין:   שם גוף המזמין: 

כתובת הגוף  
 המזמין:

כתובת הגוף   
 המזמין:

 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

  : התאגיד /רשות שם  .4  : התאגיד /רשות שם  .3

  :תקופת ביצוע   :תקופת ביצוע 

  עבודות שבוצעו     עבודות שבוצעו   

      

      

ביוביות סוגי  
 שהופעלו :

סוגי ביוביות   
 שהופעלו :

 

      

      

  שם גוף המזמין:   שם גוף המזמין: 

כתובת הגוף  
 המזמין:

כתובת הגוף   
 המזמין:

 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

  שם הפרויקט:  .6  שם הפרויקט:  .5

  מקום הפרויקט:   מקום הפרויקט: 

  הפרויקט: עלות   הפרויקט: עלות 

עבודות שבוצעו   
 הפרויקט:

עבודות שבוצעו    
 הפרויקט:

 

      



 

 
 

 

  קוטר צנרת:   קוטר צנרת: 

  אורך צנרת:   אורך צנרת: 

 2נספח 

 
 הרת הקבלןצה

 תאריך:______           בודכל
 בע"מ פלגי שרון

 כפר סבא 22התעש 
 

 ושטיפות ביוב לתאגיד פלגי שרוןשירותי שאיבות  הצעת מחיר ון: דנה
 

תי ו/או ידועים לי כל קדבולאחר ש הבקשה להצעות המחיר ת, הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית אאני
 ובדתיים והמשפטיים הנחוצים לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:העהנתונים 

צעתי זו מוגשת בהתאם, ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או הבמסמכי המכרז ונתי את והנני מסכים לכל האמור בה .1
  ר.הבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו-ידיעה ו/או אי-טענות המבוססות על אי

הבקשה קתי, לפני הגשת הצעתי זו, את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע העבודות בהתאם לתנאי דב .2
אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ולא תהיינה  זה ואת כל הגורמים ת המחירלהצעו

  טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור. ואלי כל תביעות ו/או דרישות 

לביצוע העבודות ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או מפרטים הטכניים הדרושים ההנני מכיר ומחזיק ברשותי את  .3
הבנה ו/או אי אחזקה של המפרטים הנ"ל והנני מוותר בזה מראש על טענות -ידיעה ו/או אי-טענות המבוססות על אי

 .רכאמו

עתי זו עונה על כל הדרישות והנני מקבל על עצמי לפעול בהתאם צההנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים  .4
   אלה.תנאים ל

 הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .5

 יני לביניכם.  בני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב נה .6
 הנדרשת.מציא את הערבות הבנקאית , אימים  ממועד ההודעה על זכייתי ז 7ה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך יה .7

, אני מסכים כי הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי תמומש על ידכם, יה ומסיבה כלשהי, לא אעמוד בהתחייבויותייה .8
 כם, כפיצויים  מוסכמים וקבועים מראש. ידוסכום הערבות יחולט על 

ע מן והציוד הדרוש לביצווים, כוח העבודה המילי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים והטכני שי .9
 העבודות נשוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז והסכם ההתקשרות. 

בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי לחתום בשם  הניעתי זו הצה .10
 חתימת הסכם ההתקשרות ובביצועבהתאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, לחתימתי על הצעה זו, ו

 ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם. 

), בוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מסיצ ני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עסקאות גופיםנה .11
 לחוק הנ"ל.  2, וביכולתי להמציא לחברה אישור בר תוקף על כך, בהתאם לסעיף 1976 -תשל"ו 

 ייעובדי ועל רמת עבודתי והצלחותרשאית לפנות לממליצים ולקבל מידע על חברה ה מצורפים בזאת מכתבי המלצה. .12
  בתחום נשוא המכרז.

 ובהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו.  המסמך הבקשה ני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתנאי נהצעתי זו תזכה ה םא .13

ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיקף, המהות והתנאים לביצוע -עתי זו הוכנה והוגשה עלצני מצהיר ומתחייב כי הנה .14
ות האחרות שיהיה עלי לבצע אם אזכה והחברה תתקשר עמי בהסכם ההתקשרות וכי לא אהיה יובוההתחייהעבודות 

מפורטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי הזכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכם שייחתם עמי 
 פי הסכם ההתקשרות ונספחיו. -אחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי על

 :2016תי על החתום ביום __________ לחודש __________אייה בארלו

 

    ' ת.ז.: סמ    ר עוסק מורשה: מספ     המציע:  םש

 



 

 
 

 

                מה:יתח

 : נוסח ערבות ביצוע3נספח 
           

 לביצוע עבודות שירותי ביובית ערבות בנקאית אוטונומית

 תאריך:______           בודכל
 פלגי שרון

 22 התעש
 כפר סבא

 

אנו ערבים בזה כלפיכם ") המציע" :להלן(  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  .1
 אשר יהיה צמוד, ,")הסכום הבסיסי" :להלן(₪)  עשרים אלף שח(במילים:  ₪  20,000  ללתשלום כל סכום עד לסך ש

 בבקשה להצעות מחיר שתדרשו מאת המציע בקשר עם השתתפותו  להלן, 2 בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 
   ולהבטחת מילוי תנאי המכרז. שירותי שאיבות ושטיפות ביוב לתאגיד פלגי שרון

  

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  ,תשומות הגישור והסלילהלמדד יהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, .2
המדד " :להלן) ('נק__ דהיינו,( 2013 שנתינואר לחודש  -15 הבסיסי הוא המדד שפורסם בכאשר המדד  לסטטיסטיקה,

 .")הבסיסי

יהיה גבוה מן המדד  ")המדד החדש" :להלן(על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון, .3
סכום " :להלן(נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד החדש  הבסיסי,
 ").הערבות

 

בלי  בכתב, מייד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .4
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, תנאי כלשהו,

   המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

שכל אחת מהן מתייחסת  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .5
    בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.ו לחלק מסכום הערבות בלבד,

 

   ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .6

 

 וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום מטה עד ליום ועד בכלל,________   ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום .7
  תר לא תחייב אותנו.כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יו;   ____________

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .8
 

 

 

 בכבוד רב         

 _____________בנק         

 



 

 
 

 

. 


	1.   אני הח"מ __________ (ת.ז. ____________), מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
	2. אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ (להלן: "הקבלן", "המציע"). (במקרה של סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתאם).
	3. אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה לפלגי שרון בע"מ במסגרת הצעת הקבלן למכרז מס' ________: "המכרז").
	4. הריני להצהיר שיש לי/לנו נסיון מוכח בביצוע עבודות לשטיפת קווים, פתיחת סתימות ברשת הביוב ולהלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לעבודות שבוצעו על ידנו:

