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 ציונה-עיריית נס
 

 22/6 'מס מכרז
 ציונה-להפעלת צהרונים בגני הילדים בנס

 

 לשאלות הבהרהתשובות 
 
 

ובות העירייה בהמשך לפרסומו של המכרז שבכותרת ובעקבות שאלות אשר התקבלו ממציעים פוטנציאליים, להלן תשובות העירייה לשאלות כאמור. מובהר כי רק תש
 תחייבנה והעירייה אינה מאשרת או מסכימה להנחות יסוד של שואל השאלה או לאמור בשאלה עצמה.

ר על האמור במסמכי המכרז ככל וקיימת סתירה בין מסמכים אלו ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המשתתפים לצרף מסמך זה מסמך הבהרות זה גוב
 חתום על ידם בחתימה וחותמת בכל עמוד.

טופס הצעת המחיר וכי יש להגיש את הצעת המחיר במכרז על גבי הטופס  –נוסח מעודכן של נספח ג' למסמכי המכרז  ףתשומת לב המציעים כי למסמך הבהרות זה צור
 המצורף.

 

מספר  שם המסמך ס'
 עמוד

מספר 
 סעיף

 תשובה שאלה/ הסגה

 מכרז  .1
 הסכם
 הסכם

4 
33 
42 

1.12 
6.3 

12.1 

שבו יופעל הפרוייקט  התלמידים ממוצעמבוקש להבהיר מה 
 )ספציפית למפעיל במכרז הנוכחי, ללא תלות במפעיל הנוסף(

בשנת תשפ"ב: סה"כ תלמידים בצהרונים של 
 21תלמידים.  500המפעיל "המיועד להחלפה" הינו 

 תלמידים. 23קבוצות )צהרונים(, ממוצע לצהרון 
מטעמו": מבוקש להבהיר מה הכוונה "ככל שהמציע מציג מועמד  3.3 6 מכרז  .2

 האם צריך להציג מנהל בשלב הגשת המכרז או רק אחרי הזכייה?
תנאי הסף המתייחס לניסיון קודם במכרז זה, 

לניסיון המועמד המוצע  אומתייחס לניסיון המציע 
 מטעמו.

המציע לא מחויב בהצגת מנהל מטעמו בשלב הגשת 
 המכרז.
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מספר  שם המסמך ס'
 עמוד

מספר 
 סעיף

 תשובה שאלה/ הסגה

 מבוקש לשנות את הניסוח:  3.4 6 מכרז  .3
"המציע ו/או מי מנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מורשי החתימה 

ו/או לא הוגשו נגדם כתבי , לא הורשעו ו/או בעלי הזיקה אליושלו 
בגין עבירה פלילית"  אישום ו/או לא נפתחו נגדם חקירות פליליות

 וכו'

 הבקשה נדחית

מע"מ, בהתאם כולל  ₪ 15מבוקש כי המחיר המירבי למנה יהיה  9.11 14 מכרז  .4
 לתעריף שקבע משרד החינוך ולא פחות ממנו

בהתאם להחלטת העירייה, המציעים יידרשו לנקוב 
מחיר במחיר המבוקש עבור מנת מזון, כאשר נקבע 

 כולל מע"מ. ₪ 11של  מינימום
 

 אין להגיש הצעת מחיר נמוכה ממחיר זה.
 
 

תשומת לב המציעים כי למסמכי ההבהרות מצ"ב 
 נספח הצעת המחיר. טופס מעודכן של

מבוקש להבהיר איך בשיקלול "רכיב המחיר" בא לידי ביטוי השכר  10.2.2 14 מכרז  .5
המשולם לעובדות/השכר המוצהר לתשלום לעובדות, בהתאם 

 .15לניקוד הניתן לכך בעמוד 
יובהר: לפי המופיע בעמוד זה, הפרמטר היחיד הקובע ב"רכיב 

ניתן להבין כי גם  15המחיר" הוא התקורה ואילו לפי עמוד 
 התעריף לשעה עשוי/עלול להיות מרכיב בשיקלול.

השכר המשולם לעובד/ת בא לידי ביטוי בניקוד 
 האיכות של המציע ולא בניקוד המחיר של המציע.

 מבוקש להבהיר האם ספק הזנה נחשב קבלו משנה.  17.1 21 מכרז  .6
המציע( )מסמך הצעת  7.1סעיף  24בנושא זה ראו הפנייה לעמוד 

 המסדיר את הנושא.

על פי הוראות הסעיף, כל קבלן משנה של המציע 
יאושר מראש ע"י העירייה ובכלל זה גם ספק המזון 

 וגם מפעילי חוגים חיצוניים.
יודגש כי ידוע לעירייה כי המציע יתקשר עם קבלן 

משנה לצורך אספקת מזון וחוגים אולם העיריה 
 מבקשת לאשר ספקים אלו מראש.

 הבקשה נדחית מבוקש במקום המילה "וכן" לרשום "לחילופין" 9.3 38 הסכם  .7

 הבקשה נדחית.  מבוקש להוסיף "בכפוף לדיני הודעה מוקדמת" 9.14 39 הסכם  .8
 

יצוין כי המזמין לא דורש כי אותו העובד יפוטר אלא 
יורחק / יוחלף לאלתר מביצוע השירותים עבור 

 המזמין.
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מספר  שם המסמך ס'
 עמוד

מספר 
 סעיף

 תשובה שאלה/ הסגה

טרם הטלת קנסות העירייה תפנה למפעיל בבקשה  מבוקש כי 30.1 57 הסכם  .9
להסדרת התקלה וקנסות, ככל שוטלו, יוטלו רק לאחר שהמפעיל 

 לא תיקן את התקלה

 הבקשה נדחית.

לקח בבית המשפט -בהתאם להחלטת כב' השופטת דנה כהן   כללי  .10
על  – 12/1/2020מתאריך  46012-10-20המחוזי בירושלים בעת"מ 

וויון בין מציעים החייבים במע"מ ובין מנת למנוע פגיעה בש
מציעים שאינם חייבים במע"מ, מבוקש מהרשות כי תפעל לפי 
ההלכה שנפסקה במסגרת פסק הדין הנ"ל ותחייב מציע שהינו 

עמותה או חל"צ )ולמעט עוסק מורשה או חברה בע"מ( לפנות אל 
ימים טרם המועד האחרון להגשת  45רשות המיסים לא יאוחר מ 

מכרז לקבלת אישור רשות המיסים על חובתה של הצעות ל
העמותה או החל"צ לתשלום מע"מ במכרז זה או פטור ממע"מ 

 ולצרף את האישור כאמור כנספח להצעה

בשים לב למועד ההגשה הקבוע במכרז ולכך 
שהתעריפים המאושרים לגבייה במכרז אינם חלק 

 מהתחרות הכספית במכרז זה, הבקשה נדחית.

+  2.1ב  90 נספח ביטוח  .11
2.2  

 

הסעיפים כך שייכתבו "הרעלה וכל דבר מיק במאכל  2יש לצרף את 
או במשקה, המוגש ככיבוד במקום" בהתאם לנוסח ההרחבה 

 בפוליסות צד ג' נוסח ביט. 
 

 
 .הבקשה נדחית

משום שלא ניתן לאשר אותו יחד עם  304נבקש למחוק את קוד  3ב  90 נספח ביטוח  .12
שהם הקודים  302+  321קודים  , ולהשאיר את321קוד 

הספציפיים המתייחסות להרחב השיפוי הנדרש וההכפפה לסעיף 
 אחריות צולבת

 
 .הבקשה נדחית

"אי עמידה בתום לב  נבקש לשנות את נוסח הסעיף כך שייכתב: 2ד  91 נספח ביטוח  .13
בתנאי הפוליסה לא יפגע בזכויות מבקש האישור על פי הביטוחים 

 הנ"ל". 
 

 
 .נדחיתהבקשה 

 נבקש להוסיף סעיף לפיו:      .14
מבקש השירות מצהיר כי המבנים והמתקנים בהם מבוצעת 

הפעילות מבוטחים בביטוח רכוש )בתנאי "אש מורחב" כולל נזקי 
טבע ורעידת אדמה( וכן בביטוח אחריות כלפי צד ג'. הביטוחים 

כאמור כוללים סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי 
המפעיל, ואולם ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק 

 בזדון.

 
 .הבקשה מתקבלת

אישור קיום   .15
 ביטוחים

  304נבקש למחוק את קוד  צד ג'  92
 .הבקשה נדחית
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 וחותמת: ______________________חתימה 

מספר  שם המסמך ס'
 עמוד

מספר 
 סעיף

 תשובה שאלה/ הסגה

אישור קיום   .16
 ביטוחים

חבות   92
 מעבידים

  304נבקש למחוק את קוד 
 .הבקשה נדחית

הוראות   .17
למשתתפים 

 במכרז

קריטי כדי להבין מה  –לא צוין מתי הצפי לפרסום תוצאות המכרז  18.1 22
טווח הזמן בין פרסום התוצאה לסיום ההערכות ופתיחת שנה ב 

 אנשי צוות באותה תקופת זמן היערכות 50, לרבות גיוס של כ 1.9

העירייה מודעת ללוח הזמנים הקצר במכרז זה 
ותעשה ככל אשר ביכולתה על מנת לקבל החלטה 

 זה בהקדם.במכרז 
 –נספח ג'   .18

 הצעת מחיר
בהמשך לפרוטוקול ישיבת המציעים ולהודעת העירייה בעניין   

 עדכון תעריפים, מצ"ב נוסח מעודכן של טופס הצעת המחיר.
 יש להגיש הצעת מחיר אך ורק על גבי הטופס המעודכן המצ"ב.

 

הבהרה   .19
כללית 

 למציעים

תצייד  להבהיר כי במהלך שנת הלימודים תשפ"ג העירייה מבקשת  
העירייה את כלל הגנים במדיחי כלים וזאת במסגרת זכייתה של 

 העירייה בקול קורא של המשרד להגנת הסביבה.
מערכת כלים רב ערך לאספקת המזון כולל יעל כן, על המציעים לה

צלחת, מכסה וסכו"ם נירוסטה הכולל: סכין, מזלג וכף  פעמית
ועל פי הנחיות ולניקיון במדיח כלים תואמים לשימוש ילדים 

 לכל ילד. משרד הבריאות
 מערכת הכלים הרב פעמית תסופק אחת לשנה.

דרש אספקה של קערות וכלי הגשה מנירוסטה, אחת יבנוסף, ת
ים הלוקחים לשנה, בהיקף שיהיה מותאם למספר הקבוצות והילד

 חלק בפעילות.
באשר לחומרי הניקוי הדרושים, השנה הראשונה בלבד חומרי 

הניקוי למדיח הכלים יסופקו ע"ח העירייה, כאשר החל מהשנה 
השנייה לפעילות, המציע הזוכה יידרש לרכוש את חומרי הניקוי 

 ולשאת בעלויות חומרי הניקוי בעצמו.

 

 

 

  

 

 



 

 
 11מתוך  5עמוד 

 וחותמת: ______________________חתימה 

 
 

 מתוקן - מסמך ג'
 

 ציונה-נסעיריית 
 

 6/22מס' פומבי מכרז 

  להפעלת צהרונים בגני הילדים בנס ציונה

 הצעת המציע

 לכבוד 
 ציונה -עיריית נס

 
 א.ג.נ., 

 

 בזאת כי:אני הח"מ מצהיר  .1

בהתאם לכך וכי תנאי העבודה וכל הנתונים האחרים המשפיעים על העבודה, ידועים ומוכרים לי, וכי והבנתי את כל מסמכי המכרז  קראתי בעיון .1.1
 קבעתי את הצעתי.

  .הוראות למשתתפים-הנדרשות להשתתפות במכרז כמפורט במסמך ב' הכשירויות הנני מצהיר כי אני עומד בכל  .1.2

וכי הצעתי זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות )במקרה  המכרזהנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא  .1.3
 .התאגיד מסמכי היסוד שלתאגיד( עפ"י 

האדם, המשרד, המתקנים והציוד שיידרש על מנת לבצע את השירותים נשוא -ברשותי, או יש בכוחי להעמיד לצורך ביצוע התחייבויותיי את כל כח .1.4

 המכרז והכל כמפורט במסמכי המכרז. 

 הצעתי זו מוגשת באופן עצמאי ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים. .1.5

את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין  שולם על ידי העירייה למציע הזוכה כמפורט בהוראות למשתתפים ובהסכם כוללתהתמורה שת .1.6
 וסוג הכרוכות בביצוע השירות על פי תנאי המכרז.



 

 
 11מתוך  6עמוד 

 וחותמת: ______________________חתימה 

 ידוע לי כי כל השירותים צריכים להינתן על ידי על פי כל דין. .1.7

והה של ידוע לי, כי ביצוע העבודה, על פי מסמכי המכרז, מחייב שמירת סודיות, בכל הנוגע למידע שיגיע לרשותי או מי מטעמי וכן שמירה על רמה גב .1.8
נוגע אמינות ומהימנות ואני מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ונהלי העירייה, במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין ה

 לצנעת הפרט. 

 ידוע לי, כי בביצוע העבודות והשירותים נשוא מכרז זה, אני מתחייב למלא אחר כל הנהלים הקיימים בעירייה, והכל בכפוף להוראות כל דין. .1.9

 הנני מסכים ומתחייב: .2

 .המכרז מסמכי כמפורט בכל םרותייש ציונה נס לעיריית לספק .2.1

 . העירייה של המלאה רצונה לשביעות, האחרים המכרז מסמכי ובכל ונספחיו בהסכם, שתתפיםלמ בהוראות המפורטות ההוראות כל אחר למלא .2.2

ף להבטחת קיום הצעתי הנני מצרף ערבות בנקאית בנוסח מסמך ה' למסמכי המכרז. ידוע לי ואני מסכים כי העירייה תהיה רשאית לדרוש הארכת תוק .3
 הערבות הבנקאית.

 מים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:י 14ולות המפורטות דלקמן, וזאת תוך  את כל הפע אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע .4

 .01/09/22לצרכי רישום והערכות כאשר הפעילות בפועל תתחיל ביום  01/07/22להיות ערוך לביצוע השירותים החל מתאריך  .4.1

 המכרז. להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה להבטחת קיום תנאי ההסכם כמפורט במסמכי .4.2

 להמציא לכם אישור קיום ביטוחים בנוסח מסמך ז' למסמכי המכרז. .4.3

 להעסקתי מניעה אין כי, 2001-א"התשס לקטינים שירות למתן המכוון במוסד מין עברייני של העסקה למניעת החוק לפי, המשטרה להמציא אישור .4.4
 .המכרז נשוא השירותים במתן עובדיי ולהעסקת

 בהתאם לדרישות העירייה לצורך השלמת ההתקשרות בחוזה.להמציא כל מסמך/אישור  .4.5

לעיל, כולן או מקצתן, אאבד את זכותי לבצע את העבודות והשירותים נשוא  4בסעיפים אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות  .5
נשוא הצעתי  העבודות והשרותיםאחר לביצוע  קשר עם מפעילמצורפת להצעתי זו, ולהתמכרז זה והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית ש

 והכל כמפורט במכרז.
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עם הגשת כן ידוע לי שבחילוט הערבות כאמור לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי  .6

 הצעתי למכרז.

 ידוע לי כי: .7

 ידי על תוגש ההצעה. , אלא לצורך אספקת מזון / חוגים/הפעלות חיצוניותזה מכרז לפי השירותים בביצוע משנה יקבלנ להפעיל רשאי אינו קבלןה .7.1
 .זה מכרז לפי השירותים למתן הבלעדי האחראי שיהיה והוא בלבד המציע

 ותגרום לפסילת ההצעה.אי מילוי מדויק ומפורט אחר כל הדרישות, הוספת הסתייגויות ו/או הגשת  הצעה שלא לפי התנאים יכול  .7.2

 העירייה תהא רשאית לפנות בהתאם לשיקול דעתה ללקוחותיי לקבלת מידע והמלצות אודותיי. .7.3

העירייה תהא רשאית לדרוש ממני פרטים, לרבות בדבר אפשרויותיי הכספיות, והמקצועיות כתנאי להתקשרות עמי, ואהיה חייב לספק לעירייה את  .7.4
 ורך בחינת ניסיוני.הפרטים, וכן לפנות ללקוחותיי לצ

העירייה שומרת לעצמה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר פתיחת מעטפות ההצעות, להשלים ו/או לתקן  .7.5
 בהתאם לדרישות המכרז כל מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו בתנאי

 הסף של המכרז.

 דרישה כאמור, אם היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב שייקבע בה. 

 הוראות סעיף זה לא יחולו על מסמך ערבות המשתתף. 

עירייה כאמור מכל סיבה שהיא, לא ו/או לשנות את היקף השירותים הנצרכים על ידה. החליטה הכולו או חלקו רשאית לבטל את המכרז העירייה  .7.6
 .תהא למציע כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק והמחירים בהצעתו יחייבו אותו

 שהיא.ידוע לי כי העירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה  .7.7

 למשתתפים במכרז.בהוראות  15כמפורט בסעיף ידוע לי כי התמורה עבור ביצוע השירותים נשוא המכרז הינה  .7.8

לקבוע את ההצעה שתדורג  בכוונת העירייה לעירייה ישנה התקשרות קיימת עם מפעיל נוסף מכוח מכרז קודם לביצוע השירותים וכי ידוע לי כי .7.9
 חודשים מיום מתן ההחלטה במכרז. 12במקום השני כ"כשיר שני" לתקופה של 
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ידוע לי כי מכרז זה הינו עבור מסגרות הצהרונים שאינן מופעלות ע"י המפעיל הקיים וכי העירייה אינה מחוייבת לחלק באופן שווה את כמות  .7.10

 או הסברים במתן צורך וללא עיניה כראות הכלהצהרונים בין המפעילים ואף רשאית לשנות את היקף הצהרונים המופעלים ע"י כל אחד מהמפעילים, 
 .כלשהם קיםנימו

 ידוע לי כי במסגרת המכרז יובאו בחשבון שיקולי איכות / מחיר כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז. .7.11

מוסכם כי ככל ובמהלך תקופת ההתקשרות משרד החינוך יפרסם קולות קוראים הנוגעים להפעלת קייטנות בגני הילדים, יחולו כל הוראות הקולות  .7.12
 אות הנוגעות לסעיף התמורה ויחליפו את הוראות המכרז וההסכם הרלוונטיות.הקוראים על ההתקשרות ובכלל זה הור

 ידוע לנו כי נהיה רשאים לגבות מהתושבים אך ורק את הסכומים המאושרים ע"י העירייה על פי הפירוט הבא: .7.13

 סוג מסגרת

 תעריף

 כולל מע"מ ₪ 965 ילדים 20, בקבוצה מעל 14:00-17:00ה', -צהרון מלא א'
 כולל מע"מ ₪ 995 ילדים בלבד 15-19, בקבוצה בה יש 14:00-17:00ה', -א' צהרון מלא

 במועדים הבאים: 07:30-14:00עלות יומית לצהרון בין השעות 

         )שביתה )עבור כלל הילדים 

         )חופשות במהלך שנת הלימודים )עבור ילדים שאינם רשומים לצהרון 

          נוספים מעבר ללוח הימים המלאים הקבוע במכרז, במידת הצורך )עבור כלל השלמה בימי חופשה
 הילדים(

 כולל מע"מ ₪ 113

 במועדים הבאים: 07:30-16:30עלות יומית לצהרון בין השעות 

         )חופשות במהלך שנת הלימודים )עבור ילדים שאינם רשומים לצהרון 

          ללוח הימים המלאים הקבוע במכרז, במידת הצורך )עבור כלל השלמה בימי חופשה נוספים מעבר
 הילדים(

 כולל מע"מ ₪ 157

 על פי תעריפי הקול קורא לילד שאינו רשום לצהרון במהלך כל השנה, ככל שיפורסם קול קורא לעניין זה לקייטנת פסח/חנוכהעלות 
  על פי תעריפי הקול קורא 13:00-07:30יום, בין השעות  15זה, קייטנת קיץ ככל שיפורסם קול קורא לעניין  מחזור ראשון – חלופה א'
  ₪ 750 16:30-13:00יום, בין השעות  15תוספת לצהרון ליום מלא,  מחזור ראשון – חלופה א'
  ₪ 1000 13:00-07:30יום, בין השעות  15עם סיום מחזור ראשון ולתקופה של  מחזור שני – חלופה א
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 ים מחוייב באישור העירייה מראש.כמו כן ידוע לנו כי כל שינוי בתעריפ

 הצעת מחיר .8

 התמורה: "להלן) מ"מע בהפחתת ביחס לצהרונים מתוך הכנסותיי  ידי-על התקורה המוצעת  את זה במסמך לרשום עלייידוע לי כי  .8.1
 "(.המוצעת

 . תיפסלנה – 3%-יכללו תקורה בשיעור נמוך מ אשר הצעות כי ידוע לי  .8.2

, השני העותק לעומת האחד בעותק  הנקובים תקורהה באחוזי התאמה אי של במקרה. זהים להיות חייבים ההצעה עותקי ידוע לי כי שני .8.3
 .יותר יםהגבוה תקורהה יאחוז נקובים בו העותק לפי תקורהה אחוזי יתוקנו

 התקורה המוצעת על ידנו הינה כדלקמן:, המכרז מסמכי בכל ולהלן לעיל האמור כל על בהסתמך .8.4

 מע"מ מהפעלת הצהרונים. בהפחתתתקורה בשיעור של ____% מתוך הכנסותיי החודשיות 

  והמוצרים לעבודות הנדרשת האחריות ולרבות המכרז שבמסמכי לתנאים בהתאם, העבודות לביצוע והסופית המלאה התמורה את כוללת זו הצעתנו .8.5
 . ונספחיו המכרז במסמכי הנדרשים

 לסמן( מועמד מטעמי לביצוע  השירותים:הצעתי כוללת / לא כוללת )יש  .8.6

 המועמד מטעמי לביצוע השירותים הינו: ____________________

 ת.ז.: ____________________________

 ₪1515 16:30-07:30יום, בין השעות  15ולתקופה של  7עם סיום מחזור ראשון  שני  מחזור – חלופה א
בהתאם לתעריף צו הפיקוח  ילדים לפחות 28הכוללת  13:00-08:00יום , בין השעות  15, קייטנה ציבורית חלופה ב

 לקייטנות ציבוריות
בהתאם לתעריף צו הפיקוח  ילדים לפחות 28הכוללת  13:00-16:00יום , בין השעות  15תוספת צהרון לקייטנה ציבורית,  חלופה ב

 לקייטנות ציבוריות
 כולל מע"מ 1,420₪ 07:30-16:30בין השעות   יום 15קייטנה מיוחדת מחזור ראשון,  חלופה ב
 כולל מע"מ 1,000₪ 07:30-13:00יום בין השעות  15קייטנה מיוחדת מחזור ראשון,  חלופה ב
 כולל מע"מ ₪ 1,420 07:30-16:30יום , בין השעות  15עם סיום מחזור ראשון ולתקופה של   קייטנה מיוחדת מחזור שני, חלופה ב
 כולל מע"מ 1,000₪ 07:30-13:00יום , בין השעות  15עם סיום מחזור ראשון ולתקופה של   קייטנה מיוחדת מחזור שני, חלופה ב
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 חתימה: __________________________

 ספק המזון המוצע על ידי הינו: ____________________ .8.7

 . ₪עלות מנה לילד כולל מע"מ הינה בסך של ____ 

 זה. נמוכה ממחיר כולל מע"מ. אין להגיש הצעת מחיר  ₪ 11למנה ע"ס נמלי תשומת לב המציעים כי במסגרת המכרז נקבע מחיר מי

 :ולראיה באתי על החתום

 
     ת.ז. או מס' ח.פ.:     שם המציע:

 
            כתובת: 

 
     פקסימיליה:        טלפון: 

 
     חתימה + חותמת:       תאיך:
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 שור עו"ד/רו"חא

 

 אני הח"מ ........................... עו"ד/רו"ח, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם על ידי:

 

 ה"ה ................................ ת.ז. ..................... )ימולא כשהמציע הוא תאגיד(

 

 ה"ה ............................... ת.ז. ...................... 

 

  וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ................. ולחייב את התאגיד.

 

 

_____________________     _________________  

 עו"ד        תאריך  

 


