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 עמודים 15, מתוך 2עמוד  (002) נספחים מכרז יועצי מחשוב(11) (002(נספחים מכרז יועצי מחשוב )11)

 חתימת המציע: _______________
  23.2.2021נספחים מעודכנים 

' א ח  פ ס ע: נ י צ מ ה י  ט ר פ ס  פ ו  ט

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

 mechrazim@che.org.ilבדוא"ל: 

למתן שירותי ייעוץ וליווי  02/2021שלבי מספר -מכרז פומבי דואנו/י הח"מ מצהירים, כי מצויים בידינו מסמכי 

, ומבקשים לשלוח לנו כל הודעה בדבר המכרז האמור לכתובת דואר אלקטרוני שונים בתחומי מחשוב ומערכות מידע

 הבאה:

  _________________ שם המציע: _______________________________ מספר תאגיד: 

  _______________________________________ שם ותפקיד איש הקשר לצורך מכרז זה: 

  _________________________ מספר טלפון : ________________________, טל. נייד : 

  _____________________________________________________ מספר פקסימיליה : 

  _____________________________________________________________ כתובת: 

  __________________________________________________ כתובת דואר אלקטרוני: 

ת ועדכונים בדבר המכרז, ואז נהיה עלולים המועצה פטורה מלשלוח לנו הודעו ברור לנו, כי אם טופס זה לא נשלח

למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים נוספים והבהרות, שהמועצה תפרסם מזמן לזמן לאחר עריכת 

המכרז, ככל שתפרסם, או שעלולים להיפגע סיכויינו לזכות בהליך, בהעדר מידע מספיק, אשר ימצא באותה עת בידי 

 המתמודדים האחרים.

 מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת הדוא"ל באמצעות "אישור קריאה".הנכם 

 בברכה,

  __________________ ; חתימה:  ___________________________ שם מלא ותפקיד: 

 ; תאריך: ___________________ __________________________ חותמת של המציע: 

 



 

 

 עמודים 15, מתוך 3עמוד  (002) נספחים מכרז יועצי מחשוב(11) (002(נספחים מכרז יועצי מחשוב )11)

 חתימת המציע: _______________
  23.2.2021נספחים מעודכנים 

ה ע צ ה ה ת  ש ג ה ס  פ ו ט  : ' ב ח  פ ס  נ

 למתן 02/2021מספר  פומבי דו שלבילמכרז הצעתי בזה גיש מאני ______________________, החתום מטה, 

 י המועצה להשכלה גבוהה.יד-לשפורסם עשירותי ייעוץ וליווי שונים בתחומי מחשוב ומערכות מידע 

  ___________________________________________________________ המציע:  שם

  ______________________  :התאגיד רישום תאריך ,___________________ :תאגיד' מס

 במקום מספר תאגיד(. מספר עוסק מורשה /המציע אינו תאגיד, יש לרשום תעודת זהותאם )

  __________________________________________________ ובת המשרד הראשי: כת

  ________________________ : פקסימיליה מספר ,מספר טלפון: ___________________

  __________________________________________________ אלקטרוני: -בת דוארכתו

  ______________________________________________________  :מספר טלפון נייד

 איש הקשר מטעם המציע לצורך הצעה זו:

  ___________________________________________________________ שם: 

  ____________________________ פקס:  מס. _______מס. טלפון: ___________

  ___________________________________________ כתובת של דואר אלקטרוני:

ם מיאת תוכן מסמכי המכרז, את תנאי המכרז וההסכ נווהב נובעיון, בח נולאחר שקראהצעתנו זו ניתנת  .1

שהיו  ,את כל הפרטים נוזמן מספיק לבדוק את נושא המכרז, ולאחר שקיבל נו, ולאחר שניתן לפיםהמצור

 כי אנו מקבלים את כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז ,אנו מצהירים .לשם הגשת הצעה נונחוצים ל

 , ללא סייג.ומתחייבים לכל הנדרש

פי -גרת הצעתנו זו, במעטפה נפרדת, עלהמוגשת במס ,מפורטת בהצעת המחיר ,ידינו-התמורה, המבוקשת על .2

 דרישות המכרז.

 שים מיום פרסום המכרז.עד לשישה חודתעמוד בתוקפה  ונספחיה חלקיה, מרכיביה, פרטיה כל על, זו הצעה .3

 ו, עד להכרזה בדבר המציע הזוכה בהליך זה.נאת תוקף הצעת אנו נאריך -היה והמועצה תבקש זאת 

, לרבות ההסכם כשהוא חתום לזה את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי המכרזאנו מצרפים  .4

ידי הנ"ל -ל אחד מעמודיו חתום עלידי המציע באמצעות מורשי החתימה שלו, וקובץ מסמכי המכרז כשכ-על

 בראשי תיבות.



 

 

 עמודים 15, מתוך 4עמוד  (002) נספחים מכרז יועצי מחשוב(11) (002(נספחים מכרז יועצי מחשוב )11)

 חתימת המציע: _______________
  23.2.2021נספחים מעודכנים 

על  זכויותינו או חובותינות א לאחר להעביר כי לא נהיה רשאים ,אנו מצהירים בזה, כי ידוע לנו ואנו מסכימים .5

 .הכל כמפורט בהסכם )נספח י'(, קצתןו מא כולן שייחתם עמנו, באם נבחר כמציע זוכה, ההסכם פי

שערכנו תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או חלקי, עם המשתתפים אנו מגישים הצעה זו מבלי  .6

האחרים או משתתפים פוטנציאליים או מי מטעמם במכרז זה לגבי איזה מן הפרטים המפורטים בו ואשר 

 ידינו.-מוצעים על

 .ם לפי מכרז זהשמוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל השירותי נעשה, כי אנו מצהירים בזאת .7

 אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי כל האמור לעיל נכון לפי מיטב ידיעתנו.

 ___________   _______________________   _______________________  
 חתימה שם מורשה חתימה תאריך 

 ___________   _______________________   _______________________  
 חתימה שם מורשה חתימה תאריך 

 



 

 

 עמודים 15, מתוך 5עמוד  (002) נספחים מכרז יועצי מחשוב(11) (002(נספחים מכרז יועצי מחשוב )11)

 חתימת המציע: _______________
  23.2.2021נספחים מעודכנים 

 1976-, תשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים נספח ג': 

)שם מלא של המציע( מס' תאגיד /  נושא ת.ז שמספרה ............, מורשה חתימה מטעם ............  אני הח"מ ...............
, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה "(המציע" -)להלן  עוסק מורשה............................

 כדלקמן: מתחייב ומצהיר בזאת ,לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 הנני מכהן/ת בתפקיד _____________ במציע.    .1
 הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע .2
העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה  .3

 .שביצעתי

 ב לחוק2הצהרה סעיף  -הצהרה קיום דיני עבודה 

למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ובעל הזיקה למציע, ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים  עד .4

, 1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

חלפה שנה אחת לפחות ממועד  עד למועד האחרון להגשת הצעות, -ואם הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור 

 ההרשעה האחרונה בעבירה.

 .1981-"שליטה" משמעם: כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א-המונחים "אמצעי שליטה", "החזקה" ו .5

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2כמשמעותם בסעיף  -לענין תצהיר זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה"  .6

 "החוק"(.)להלן:  1976-התשל"ו

 לחוק 1ב2הצהרה סעיף  –ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 

)להלן: "חוק שוויון זכויות"( אינן חלות  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .7

 על המציע, או שהן חלות עליו והוא מקיים אותן.

לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד עובדים  100אם המציע יזכה במכרז שבכותרת והוא מעסיק  .8

לחוק שוויון זכויות, ובמידת  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. -הצורך 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9
__________ 

 חתימה                                                                                                                           

 אישור עורך/ת הדין

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 
עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ברחוב ___________ בישוב/

ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

             ___________   _________________________               _________ 

 חתימת עו"ד            חותמת ומספר רישיון עורך דין                 תאריך 



 

 

 עמודים 15, מתוך 6עמוד  (002) נספחים מכרז יועצי מחשוב(11) (002(נספחים מכרז יועצי מחשוב )11)

 חתימת המציע: _______________
  23.2.2021נספחים מעודכנים 

 המציעהיועץ מטעם להוכחת ניסיון תצהיר  נספח ד: 

ת"ז ............................, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה  נושא/תאני הח"מ ............... 
 בזאת כדלקמן: ה/ומצהיר ת/לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מתחייב

הוא הרישום שלו  , שמספר)שם המציע( _________________ תצהירי זה בשם ת/הנני נותן .1

 . ("המציע" :________________ )להלן

 , ומוסמך/ת לעשות תצהיר זה בשמו.במציע בתפקיד ___________________ ת/הנני מכהן .2

 : _________________________. היועץ הוא ]יש לסמן את החלופה הנכונה[:היועץ המוצע הוא .3

 המציע. 

 ידי המציע ביחסי עובד מעסיק-מועסק על. 

 קשור עם המציע בהסכם התקשרות. 

  שותף במציע.בעל החזקות או 

]יש לסמן את החלופה  העונה על אחת משתי החלופות הבאותלפחות לפי הוראת חשכ"ל  2המוצע הוא יועץ  יועץ ה .4

 הנכונה[:

  בעל תואר  מהנדס או בעל תואר שני ( 1)יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר:  –חלופה אחת

וייעוץ בנושאי מחשוב ומערכות מידע ללפחות בליווי שנים  7בעל ניסיון מקצועי מעל ( 2) ;או שלישי

  הינם גופים ציבוריים. 3לקוחות, מתוכם לפחות  5

  על ב( 2) ;בעל תואר אקדמאי ראשון( 1) יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר: –חלופה שנייה

, מתוכם לקוחות 5בליווי וייעוץ בנושאי מחשוב ומערכות מידע ללפחות שנים  10ניסיון מקצועי מעל 

 הינם גופים ציבוריים. 3לפחות 

 .מצורפים קורות חיים 

 להלן פירוט הניסיון המקצועי של היועץ המוצע בליווי וייעוץ בנושאי מחשוב ומערכות מידע: .5

 :1לקוח  .5.1

 שם הלקוח

 

 _______________ 

 גוף ציבורי 

 תקופת מתן השירותים

 מועד תחילת מתן השירותים: )__/___/___(

 מתן השירותים: )__/___/___(.מועד סיום 

 התקשרות פעילה 

 פירוט השירותים שניתנו
 

 



 

 

 עמודים 15, מתוך 7עמוד  (002) נספחים מכרז יועצי מחשוב(11) (002(נספחים מכרז יועצי מחשוב )11)

 חתימת המציע: _______________
  23.2.2021נספחים מעודכנים 

 

 

 פרטי איש קשר

 שם פרטי ומשפחה: _________________

 תפקיד: _________________________

 טלפון נייד: ______________________

 דוא"ל: _________________________

 :2לקוח  .5.2

 שם הלקוח

 

 _______________ 

 גוף ציבורי 

 תקופת מתן השירותים

 מועד תחילת מתן השירותים: )__/___/___(

 מועד סיום מתן השירותים: )__/___/___(.

 התקשרות פעילה 

 פירוט השירותים שניתנו

 

 

 

 

 פרטי איש קשר

 שם פרטי ומשפחה: _________________

 תפקיד: _________________________

 ______________________טלפון נייד: 

 דוא"ל: _________________________

 :3לקוח  .5.3

 שם הלקוח

 

 _______________ 

 גוף ציבורי 

 תקופת מתן השירותים
 מועד תחילת מתן השירותים: )__/___/___(

 מועד סיום מתן השירותים: )__/___/___(.
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 חתימת המציע: _______________
  23.2.2021נספחים מעודכנים 

 התקשרות פעילה 

 פירוט השירותים שניתנו

 

 

 

 

 פרטי איש קשר

 פרטי ומשפחה: _________________ שם

 תפקיד: _________________________

 טלפון נייד: ______________________

 דוא"ל: _________________________

 :4לקוח  .5.4

 שם הלקוח

 

 _______________ 

 גוף ציבורי 

 תקופת מתן השירותים

 מועד תחילת מתן השירותים: )__/___/___(

 השירותים: )__/___/___(.מועד סיום מתן 

 התקשרות פעילה 

 פירוט השירותים שניתנו

 

 

 

 

 פרטי איש קשר

 שם פרטי ומשפחה: _________________

 תפקיד: _________________________

 טלפון נייד: ______________________

 דוא"ל: _________________________

 

 

 :5לקוח  .5.5
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 חתימת המציע: _______________
  23.2.2021נספחים מעודכנים 

 שם הלקוח

 

 _______________ 

  ציבוריגוף 

 תקופת מתן השירותים

 מועד תחילת מתן השירותים: )__/___/___(

 מועד סיום מתן השירותים: )__/___/___(.

 התקשרות פעילה 

 פירוט השירותים שניתנו

 

 

 

 

 פרטי איש קשר

 שם פרטי ומשפחה: _________________

 תפקיד: _________________________

 ______________________טלפון נייד: 

 דוא"ל: _________________________

 

 מכרזים לפחות שכללו את הפעולות הבאים: 5היועץ המוצע בעל ניסיון בכתיבת  .6

 :1מכרז  .6.1

  שם הלקוח

 

תקופת מתן השירותים 

 לצורך המכרז

 מועד תחילת מתן השירותים: )__/___/___(

 מועד סיום מתן השירותים: )__/___/___(.

 

  נושא המכרז/ המערכת

 

 פירוט השירותים שניתנו
  או ן מערכת  ו  .ניתוח מערכתאפי

 וןהתיבת כ על בסיס האפי י  מכרז  ו ו ולי
. י  עד לסיום ההליך המכרז

 י ו ו עד לסיום ופיקוח  לי הזוכה במכרז 
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 חתימת המציע: _______________
  23.2.2021נספחים מעודכנים 

 . נושא המכרז  יישום הפרויקט 

 ____________ :נוספים  שירותים 

_________________________ 

 שם פרטי ומשפחה: _________________ קשרפרטי איש 

 תפקיד: _________________________

 טלפון נייד: ______________________

 דוא"ל: _________________________

 :2מכרז  .6.2

  שם הלקוח

 

תקופת מתן השירותים 

 לצורך המכרז

 מועד תחילת מתן השירותים: )__/___/___(

 )__/___/___(.מועד סיום מתן השירותים: 

 

  נושא המכרז/ המערכת

 

 פירוט השירותים שניתנו
  או ן מערכת  ו  .ניתוח מערכתאפי

 וןהתיבת כ על בסיס האפי י  מכרז  ו ו ולי
. י  עד לסיום ההליך המכרז

 י ו ו עד לסיום ופיקוח  לי הזוכה במכרז 
 . נושא המכרז  יישום הפרויקט 

 ____________ :נוספים  שירותים 

_________________________ 

 שם פרטי ומשפחה: _________________ פרטי איש קשר

 תפקיד: _________________________

 טלפון נייד: ______________________

 דוא"ל: _________________________

 

 

 

 



 

 

 עמודים 15, מתוך 11עמוד  (002) נספחים מכרז יועצי מחשוב(11) (002(נספחים מכרז יועצי מחשוב )11)

 חתימת המציע: _______________
  23.2.2021נספחים מעודכנים 

 

 :3מכרז  .6.3

  שם הלקוח

 

תקופת מתן השירותים 

 לצורך המכרז

 )__/___/___( מועד תחילת מתן השירותים:

 מועד סיום מתן השירותים: )__/___/___(.

 

  נושא המכרז/ המערכת

 

 פירוט השירותים שניתנו
  או ן מערכת  ו  .ניתוח מערכתאפי

 וןהתיבת כ על בסיס האפי י  מכרז  ו ו ולי
. י  עד לסיום ההליך המכרז

 י ו ו עד לסיום ופיקוח  לי הזוכה במכרז 
 . נושא המכרז  יישום הפרויקט 

  נוספים: ____________שירותים 

_________________________ 

 שם פרטי ומשפחה: _________________ פרטי איש קשר

 תפקיד: _________________________

 טלפון נייד: ______________________

 דוא"ל: _________________________

 

 :4מכרז  .6.4

  שם הלקוח

 

תקופת מתן השירותים 

 לצורך המכרז

 תחילת מתן השירותים: )__/___/___(מועד 

 מועד סיום מתן השירותים: )__/___/___(.

 

  נושא המכרז/ המערכת

 



 

 

 עמודים 15, מתוך 12עמוד  (002) נספחים מכרז יועצי מחשוב(11) (002(נספחים מכרז יועצי מחשוב )11)

 חתימת המציע: _______________
  23.2.2021נספחים מעודכנים 

 פירוט השירותים שניתנו
  או ן מערכת  ו  .ניתוח מערכתאפי

 וןהתיבת כ על בסיס האפי י  מכרז  ו ו ולי
. י  עד לסיום ההליך המכרז

 י ו ו עד לסיום ופיקוח  לי הזוכה במכרז 
 . נושא המכרז  יישום הפרויקט 

 ____________ :נוספים  שירותים 

_________________________ 

 שם פרטי ומשפחה: _________________ פרטי איש קשר

 תפקיד: _________________________

 טלפון נייד: ______________________

 דוא"ל: _________________________

 :5מכרז  .6.5

  שם הלקוח

 

תקופת מתן השירותים 

 לצורך המכרז

 מועד תחילת מתן השירותים: )__/___/___(

 מועד סיום מתן השירותים: )__/___/___(.

 

  נושא המכרז/ המערכת

 

 פירוט השירותים שניתנו
  או ן מערכת  ו  .ניתוח מערכתאפי

 וןהתיבת כ על בסיס האפי י  מכרז  ו ו ולי
 .עד לסיום ההליך המכרזי

 י ו ו עד לסיום ופיקוח  לי הזוכה במכרז 
 . נושא המכרז  יישום הפרויקט 

 ____________ :נוספים  שירותים 

_________________________ 

 שם פרטי ומשפחה: _________________ פרטי איש קשר

 תפקיד: _________________________

 טלפון נייד: ______________________

 __________דוא"ל: _______________



 

 

 עמודים 15, מתוך 13עמוד  (002) נספחים מכרז יועצי מחשוב(11) (002(נספחים מכרז יועצי מחשוב )11)

 חתימת המציע: _______________
  23.2.2021נספחים מעודכנים 

 

 
 

 המציע נכונות ומדויקות.היועץ מטעם אני מצהיר/ה כי כל הנתונים שמולאו לשם הוכחת ניסיון  .7

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .8

 
_____________ 

 חתימה
 

 אישור עורך/ת הדין

 

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב 
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

ת/יהיה צפוי/ה  _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

___________       ______________________        ___________ 

 חתימת עו"ד     חותמת ומספר רישיון עורך דין                 תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 עמודים 15, מתוך 14עמוד  (002) נספחים מכרז יועצי מחשוב(11) (002(נספחים מכרז יועצי מחשוב )11)

 חתימת המציע: _______________
  23.2.2021נספחים מעודכנים 

 הסודיים וכתב ויתור': הצהרה בדבר פרטי ההצעה הנספח 

)להלן: רישום: ____________________ _________, מס'_________ מ מורשי החתימה מטעםהח" ו/אני

 בזאת, כדלקמן: ים/"( מצהירהמציע"

 בחלופה הרלוונטית: Xנא לסמן  .1

  בתחומי למתן שירותי ייעוץ וליווי שונים  02/2021מספר  דו שלבי  מכרז פומביההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת

 אינה כוללת פרטים סודיים. ,  מחשוב ומערכות מידע

 במקרה של מילוי חלק זה, יש לצרף  הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן[

 :, וזאת מהנימוקים שלהלן[שבו החלקים הסודיים מושחרים ה,צעהעותק נוסף של ה

 

 

 

 

 

 

 ,עיון במסמכים ,המבקש לעיין במסמכים שונים ,למציע שהשתתף במכרזידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר  .2

בהתאם לחוק חופש המידע, , 1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 

 , ובהתאם להלכה הפסוקה.1998-התשנ"ח

אבחר  אםיעים אחרים, אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מצ .3

 כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של  .4

 חרים.המציעים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים הא

וכי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים  ,ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים .5

הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות 

 מינהלית.

 

 

                         ______________________                 ____________________ 

     + חותמת )אם נדרש( תאריך                                                               חתימה                          

 



 

 

 עמודים 15, מתוך 15עמוד  (002) נספחים מכרז יועצי מחשוב(11) (002(נספחים מכרז יועצי מחשוב )11)

 חתימת המציע: _______________
  23.2.2021נספחים מעודכנים 

ס ח נ ר: 'טפ י ח מ ה ת  ע צ ה ס  פ ו  ט

 *נספח זה ימולא ויוכנס למעטפה סגורה נפרדת שעליה ייכתב "הצעת מחיר".

 

י    )להלן: בשם הח"מ, אנ רישום ____________________  ________________, מס' 

, מגיש בזה את הצעת המחיר המציע" ו ונספחי ינתי היטב בכל מסמכי המכרז  , לאחר שעי )"

, כדלקמן:  למכרז

 

ז  עלהנחה אחו נו-המוצע  13.9בהודעת תכ"ם ה.מהתעריפים הקבועים  ידי .0 .2 פי  1. "תערי

י התק נותנ עם  ניים"שרות   הוא: שירותים חיצו

  . )במילים: ______________________אחוזים(  _____ % 

יהיה   בכל כמות שתידרש.ואחיד אחוז ההנחה 

 

 

 על החתום:

______________________                                                      _____________ 

 חתימהשם ו         תאריך                                                                             

 
 אישור

על וכל מסמכי ההצעה נחתמו  כי המסמך דלעיל  י לאשר  נ לחייב את -הנ ידי הגורמים המוסמכים 

ו ו של המציע במסמכי המכרז  י ומצג ו  , הצהרותי ו יותי יבו לצורך התחי בהסכם המציע בחתימתם 

 הכלול בהם.

                                                                             _______________________ 

 עו"ד,

 


