11/10/2021
מכרז פומבי מס'  – 18/2021לאספקת תוכנות ושירותי תמיכה למערכות פיננסיות ,גביה ואוכלוסין ,רווחה,
מערכות נלוות ושירותי ענן למועצה המקומית גדרה – מענה לשאלות הבהרה

לכבוד
משתתפי המכרז הנ"ל
במשרדי המועצה המקומית גדרה (להלן " -המועצה") התקבלו שאלות ובקשות בנוגע למכרז לעיל במספר
מקבצים ולהלן השאלות ותשובות המועצה.
הבקשה לשינוי תנאי הסף – נדחתה
מקבץ .1
עמוד

סעיף ותת
סעיף

שאלה

תשובה

מס"ד
.1

8

4.1.9

.2

9

5.1

.3

13

7.8

נראה כי נפלה טעות סופר בתוקף הערבות.
נבקש לדעת מהו תוקף ערבות המכרז הנדרש.
נא אישורכם כי הכוונה לשני עותקים הינה:
א .מקור.
ב .העתק (העתק צילומי של המקור).
נא אישורכם כי נפלה טעות סופר ועלות
המכרז  ₪ 1,000ולא  ₪ 3,000כפי שמצוין
בסעיף.

מועד תוקף הערבות הוא 24.1.2022

.4

155

נבקש אישורכם כי הצהרת הסודיות במועד
הגשת המכרז יחתם על ידי מורשי החתימה
החותמים על המכרז בלבד.

מאשרים
עלות המכרז ₪ 1,000

מאשרים

ביטוח
.5

151

1

.6

151

2

.7

151

2.9

יימחקו המילים "ולטובת המועצה ביחד
ולחוד"
יימחקו המילים "במשך כל עת רלוונטית
לחוזה זה ו".
יימחקו המילים "וכל עוד קיימת אחריות
שבדין" ובמקומה יצוינו המילים "ולמשך 3
שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם".
לאחר המילים "ו/או המועצה" יתווספו
המילים "בכפוף להרחבי השיפוי שלהלן".
יתווספו המילים "אין באמור כדי לגרוע
מזכויות המבטחים על פי הדין".

הבקשה נדחית.

מקובל.
מקובל.

.8

151

3

.9

151

5

.10

152

6

.11

152

.12

153

7
נספח ג'

יימחקו המילים "פוליסות הביטוח" ובמקומן
יתווספו המילים "אישור הביטוח".
תמחק המילה "הפוליסות" ובמקומה תתווסף
המילה "האישור".
יימחקו המילים "והמצאת פוליסות הביטוח
הבקשה נדחית.
ו/או".
יימחקו המילים "בכל מקרה".
הבקשה נדחית.
תמחק המילה "בכל".
יימחקו המילים "קבלני המשנה ,עובדיהם
וכל מי שבא מטעמם".
יימחקו המילים "באופן מלא ובלעדי".
הבקשה נדחית.
יימחק קוד .302
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.

אחריות
מקצועית
מקבץ  3ו .4
עמוד

מס"ד
.1

130131

.2

7

סעיף ותת
סעיף

תשובה

שאלה
לדידנו חלה טעות בהערכת העלויות למערכות
נשוא מכרז זה שכן אינן משקפות את מחירי
השוק.

ראה מסמך  2חדש  ,שיש להגישו
במקום המקורי.

נבקש מהמועצה לעדכן את טבלת המחירים
מעלה בהתאם.
4.1.2

בהקשר לתכנית ההדרכה ; להבנתינו הלקוח
מבקש לקבל את מתודולוגית ההדרכה
וההטמעה

מאשרים

בנוסף הרשות מבקשת לקבל מידע
גם על הדרך שבה המציע מכשיר
את עובדיו המעניקים שירות
הנדרשים להכשרת עובדי הלקוח כחלק
מאספקת השירותים הנדרשים ולאו דווקא את למועצה.
מערך ההדרכה של המציע ?

מקבץ 5
מס"ד

עמוד סעיף ותת

השאלה

תשובה

סעיף
1

5

 .2תנאי הסף "בעל ניסיון בכל אחת מהשנים 2020 , 2019
להשתתפות

באספקת תוכנות ושרותי תמיכה למערכות

במכרז ,סעיף פיננסיות יחד עם מערכות גביה ואוכלוסין,
משנה 2.1.4

ורווחה לשתי רשויות עם  8,000בתי אב

נדחה

לפחות ,בכל אחת מהן"
הסתמכות על נתון "מספר בתי אב" ברשות
הינה בעייתית ,מכיוון שהנתון אינו מופיע
בפרסום רשמי ,ועשוי להיות מפורש באופן
שונה בין רשות לרשות ,ובין מציע למציע.
אבקשכם:
א .להמיר את תנאי הסף למספר תושבים
(שהינו נתון רשמי המופיע בפרסומי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה המתפרסמים אחת
לתקופה ולפיכך ניתן לאימות).
ב .לחילופין  -לפרט ולדייק מהו "בית אב"
לצורך עמידה בתנאי הסף.
2

10

3

13

4

16

לצורך היערכות ניאותה להגשת המענה ,נא
5.5

תאריך הגשה נדחה ל 21.10.2021

אשרו כי יותן רווח של לפחות  10ימי עבודה בין שעה 16.00

פרסום תשובות המועצה לשאלות שהוגשו
למכרז לבין המועד האחרון להגשת הצעות.
"את מסמכי המכרז ניתן לרכוש" ...נא אשרו כי מאשרים רכישב באמצעות כרטיס אשראי

7.8

ניתן לבצע תשלום באשראי באופן טלפוני

דוחים את האפשרות להשתמש במסמכים

ולהשתמש בקובץ הפרסום שנמצא באתר

שהורדו מאתר האינטרנט

הרשותי להכנת המענה למכרז.
בהמשך לשאלה מספר  ,1ובגלל הבעייתיות של ראה מענה לשאלה  1במקבץ זה .ניתן
נספח – 1.3

המונח בתי אב,

תיאור ניסיון אבקש כי בסעיף  3ניתן יהיה לרשום "יותר
קודם

מ "8,000מבלי לציין את המספר המדויק ,בשל
הסיבות שפורטו בשאלה הנ"ל.

לציין יותר מכמות של  8,000בתי האב
ללא צורך בציון המספר המדויק

5

49

6

49

"הספק הנבחר נדרש לנהל את אתר

הספק אינו נדרש לנהל את אתר

האינטרנט הרשותי  ...בהתאם להחלטות

האינטרנט הרשותי אלה להשתלב בו.

 .3אתר

הרשות ".נא אשרו כי נפלה טעות סופר ,וכי

האינטרנט

המכרז לא כולל אחריות כלשהי על אתר

הרשותי

האינטרנט הרשותי מלבד שיקוף נתונים מתוך
המערכות נשוא המכרז וביצוע פניות ופעולות
במערכות הנ"ל.

 .4מערכת

נא אשרו כי לא נדרשת מערכת רוחבית לניהול נדחה

לניהול

מסמכים ,וכי המענה לניהול המסמכים יינתן

נדרשת מערכת לניהול מסמכים ברשות

מסמכים

באמצעות היכולת להצמדת כל קובץ  /מסמך

ללא הגבלת משתמשים.

וארכיון

לכל רשומה רלוונטית על פני המערכות נשוא

ממוחשב

המכרז.
אם הרשות מעוניינת בכל זאת במערכת
רוחבית לניהול מסמכים ,נא תמחרו אותה
בהקדם בהתאם למחירי השוק ,במחיר שלא
יפול מ ₪ 100למשתמש לחודש.

מקבץ 6
מס' עמ'
.1

7

סעיף

שאלה

תשובה

4.1.5

על פי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,
תשמ"א 1981-למציע אסור לבקש מעובדיו,
מנהליו או מי מטעמו מידע אודותיהם מן
המרשם הפלילי ,ובקשה כזו מצדו מהווה
עבירה פלילית ,הנושאת סנקציה בצידה .כיוון
שכך ,נבקש כי הצהרת המציע תתייחס למיטב
הידיעה או רק למציע עצמו ולא לעובדים.

מאשרים

4.1.6

נבקש להוסיף לרשימת המאשרים גם את
מנמ"ר הרשות.

15

.2

7

מאשרים

סעיף

שאלה

תשובה

מס' עמ'
.3

7

4.1.6

נבקש לוודא שנוסח ההמלצה הוא נוסח מומלץ
בלבד ,וכי ניתן להגיש נוסח שהוגש למכרז אחר,
המאשר את עמידת המציע בתנאי הסף.

מאשרים ובתנאי שמדובר באישורים
מהחצי שנה שקדמה למועד ההגשה
למכרז

.4

8

4.1.8

נבקש להחליף את המונח "מחזור עסקים"
ל"מחזור כספי" נתון אותו יכול רו"ח לאשר.

מאשרים כאפשרות נוספת.

.5

8

4.1.9

נבקש לוודא כי כוונתכם לתאריך .17.1.2022

תוקף הערבות שונה ל 24.1.2022

.6

9

5.1

נבקש להגיש הצעה על גבי מסמכי המכרז
המופיעים באתר הרשות.

נדחה

.7

17

7

נבקש כי הספק יידרש להוכיח את תנאי הסף
 2.1.4באמצעות נספח  ,1.3ללא צורך באישורים
מהרשות.

ניתן כאפשרות נוספת

.8

48

651-656

נבקש הבהרתכם למספר הפקחים אשר יעבדו
בתחנת העבודה.

אחד לכל היותר

.9

49

710

נבקש הבהרתכם לדרישה והאם מדובר ב"תיק
ספק" ?

כן

.10

49

706-708

נבקש הבהרתכם לדרישות ,שכן תכולת המכרז
אינה כוללת מערכות הנדסיות ,רישוי ובניה
וכד'.

ספק שאינו ספק של מערכות אלה אינו
חייב להציג את הנתונים

.11

49

711-715

נבקש הבהרתכם אם הספק נדרש לספק אתר
לרשות ,שכן דרישות אלו אינן רלוונטיות
למערכות המידע אותן נדרש המציע לספק.

ראה מענה לשאלה  5במקבץ .5

.12

49

713

נבקש הבהרתכם לדרישה שכן מדובר במודול
נפרד.

ראה מענה לשאלה  5מקבץ .5

.13

76

122

CRMנבקש הבהרתכם אם נדרשת מע'

נדרשת מערכת ליהול קשרי לקחות.

.14

130

22

שורה ראשונה – טווח המחירים המצויין אינו
תואם את גודל הרשות ואת תכולת השירותים
הרחבה לרבות:

ראה מענה לשאלה  1מקבצים  3ו  4לעיל.

718

-

-

מערכות ליבה
מערכות נוספות שכל אחת מהן עומדת
בפני עצמה כדוגמת -מערכת לשכה
משפטית ,חינוך לא פורמלי ,מע' ניהול
פניות)...
כל הפיתוחים העתידיים שיפתח
הספק עבור לקוחות אחרים
כל טרנזקציות התשלומים
רישום באינטרנט
עשרות טפסים דיגיטליים ותהליכים
מקוונים

מס' עמ'

סעיף

שאלה

תשובה

  10מסכים חדשים לכל מערכתמרכזית
  10דו"חות חדשים לכל מערכתמרכזית
 התחייבות להתממשקות לכל מערכתעתידית שתותקן ברשות
 ועודלאור המפורט לעיל ובהתאם לגודל הרשות,
נבקש כי הסכום יוכפל.
.15

143

17

לאור העובדה כי מדובר במספר רב של תקופות
הארכה ,נבקש כי במידה והרשות תחליט לממש
את זכותה להארכת התקשרות ,יוצמד סכום
התמורה למדד המחירים לצרכן.

נדחה

.16

147

31

סכום שרירותי של  ₪ 500,000ללא קשר להיקף
הנזק אינו סביר .לפיכך נבקש כי למועצה
תיקבע סכום פיצוי הולם בהתאם לנזקים
ישירים ומוכחים אשר יגרמו למועצה.

מאשרים תיקון הסכום ל  250,000ש"ח

.17

149

נבקש להוסיף סעיף חדש בו התחייבויות הספק
יסופקו בכפוף למגבלות מגיפה ו/או הגבלת
פעילות מכול סוג שאינה קשורה לספק במישרין
ו/או בעקיפין .בתקופה של הגבלות מכול סוג
כגון סגר אשר יש בהם להביא לכדי פגיעה במתן
השירותים שאינם באחריות הספק ,לא ימצא
הספק כמי שהפר את החוזה הפרה יסודית שיש
עמה ביטול והפסקת ההתקשרות ,חילוט
ערבות ,ופיצוי בגין כול נזק או הוצאה מכול
סוג.

נדחה

.18

155

נבקש כי ההצהרה תחתם ע"י הספק הזוכה
בלבד ורק ע"י העובדים הרלוונטיים והמיועדים
לעסוק בפרויקט ולא ע"י כלל רשימת
התפקידים המפורטת (יו"ר דירקטוריון ,חשב,
סמנכ"לים.)...

מאשרים.

פסקה מתחת
לכותרת

מסמך  – 2חדש  -למסמכי המכרז
מועצה מקומית גדרה
מכרז פומבי מס' 2/2021
הצעה והצהרת המשתתף במכרז
אנו הח"מ_______________ ,ח.פ(_____________________________ .שם המציע) מצהירים
בזאת ומתחייבים כדלקמן:
 . 1קראנו בעיון את מסמכי המכרז לרבות את דרישות החומרה ותפוקות המערכות הנדרשות,
לרבות מסמכי המכרז ותנאי החוזה הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והחוזה ,בין המצורפים
אליו ובי ן שאינם מצורפים אליו ,ובדקנו את כל הגורמים הקשורים בביצוע העבודה ו/או
העלולים להשפיע עליה ,לרבות בדקנו את המקומות נשוא העבודות.
 . 2הצהרתנו זו ניתנת בנוסף וכחלק בלתי נפרד מההתחייבויות שנטלנו על עצמנו במסגרת תנאי
המכרז שבנדון.
 . 3הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו ,ואנו
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה
ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 . 4אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז וה צעתנו זו עונה על כל הדרישות
שבמסמכי המכרז ,ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את העבודה בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
 . 5אנו מצהירים כי נפעל על פי הוראות הדין הרלוונטיות ונדאג לקבל את כל האישורים הנדרשים
לצורך ביצוע העבודות ,ככל שנדרשים.
 . 6יש לנו את כל הרישיונות וההי תרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז .התוכנה
המוצעת הינה תוכנה בבעלותנו ואין כדי הפרת זכויות יוצרים של מאן דהוא.
 . 7ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמועצה איננה מתחייבת להיקף העבודות אשר יוזמנו מאיתנו
והיא רשאית לשנות את היקפן ,לתוספת או הפחתה ,לפי שיקול ד עתה הבלעדי ,ללא כל הגבלה
שהיא וללא שינוי בתמורה.
 . 8יש לנו את כל האמצעים הטכניים ,המקצועיים וכל הציוד הנדרש על מנת לבצע ולהשלים את
העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז ,ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז.
 . 9ברשותנו כוח האדם הדרוש לביצוע מלוא העבודות נשוא ה מכרז ,תוך עמידה בלוח זמנים ברמה
המקצועית ובאיכות המקצועית להם אנחנו מתחייבים על פי מסמכי המכרז.
 . 10התחייבותנו זו אינה תלויה ו/או מושפעת ו/או תושפע בצורה כלשהי ממחסור קיים ו/או עתידי
בפועלים ,סגר על השטחים ,שביתה ו/או כל סיבה אחרת שעלולה למנוע מפועלים מלהגיע
לעבודה.
 . 11אנו מוותרים בזאת על כל טענה בדבר מחסור בפועלים ו/או בכוח אדם מיומן מכל סיבה שהיא,
לרבות הסיבות המנויות דלעיל .ידוע לנו כי מחסור בכוח אדם לא יהיה צידוק ,סיבה ,טענת
הגנה ו/או עילה להפרת תנאי המכרז ו/או לעיכוב ו/או איחור ו/או הארכה בלוח הזמנים.
 . 12אנו מתחייבים להעסיק עובדים לצורך ביצוע העבודות על פי כל דין.

 . 13אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 . 14הננו מתחייבים לבצע את העבודות בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז ולפי המחירים
שהצענו בכתב הכמויות ואנו מקבלים על עצמנו לסיים את העבודות האמורות לשביעות רצונה
של המועצה תוך המועד הנקוב במסמכי המכרז.
 . 15הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,ותהא תקפה במשך ( 90תשעים)
יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז .ידוע לנו ,כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת
תוקף ההצע ה למשך ( 90תשעים) יום נוספים ,וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש ,תיפסל
הצעתנו זו ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על -פי המכרז
ו/או על  -פי כל דין.
 . 16אנו מסכימים ,כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו משום הצעה ללא  -חוזרת,
כאמ ור בסעיף  3לחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג –  1973ובקבלתה על ידכם ייכרת חוזה
מחייב בינינו לביניכם.
 . 17היה והצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים כי בתוך ( 7שבעה) ימים ממועד הודעתכם ,נמציא את כל
המסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז ,לרבות החוזה ,חתום כדין,
ערבות הביצוע והאישור על עריכת ביטוחים.
 . 18אנו מצהירים ומסכימים ,כי במקרה שלא נמציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים במסמכי
המכרז ו/או לא נמלא אחר התחייבותנו לביצוע העבודות בהתאם להצעתנו ,תהא המועצה
זכאית לסך של ( ₪ 1000אלף ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ב גין כל יום איחור מתום
המועדים הנזכרים במסמכי המכרז ,לפי העניין ,ועד למועד המצאת כל האישורים ,לפי המועד
המאוחר שביניהם.
 . 19אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו
מוגשת ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על -פי דין או
חוזה לחתימתנו על הצעה זו.
 . 20הצעתנו זו כוללת את התמורה המלאה והסופית לביצוע העבודה ,בהתאם לתנאים שבמסמכי
המכרז ולרבות האחריות הנדרשת במסמכי המכרז ,לרבות חומרים ,ציוד ,כוח אדם וכל הנדרש
לביצוע העבודות.
 .21הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציעה בשמה מוגשת ההצעה ,אנו זכאים
לחתום בשם המציעה על הצעה זו ,חתימתנו מחייבת את המציעה ואין כל מניעה על פי כל דין או חוזה
לחתימתנו על הצעה זו.
 .22בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז ,הננו מציעים לספק למועצה את כל המערכות,
הרשיונות ,התמיכה ,העבודות והשרותים המפורטים במסמכי המכרז לקבוצה א' תמורת דמי שימוש
חודשיים וקבועים כמפורט בטבלה שלהלן:
סידורי תאור המערכת תת
המערכת

 1דמי שימוש חודשיים בכל
המערכות המפורטות
במכרז זה למעט המתואר
בשורות להלן:

דמי שימוש דמי שימוש
דמי
כמות
או שירות
משוערת שימוש  /או שירות
חודשיים
חודשיים
שירות
חודשיים מינימאליים מוצעים
מרביים
18,000
27,000
1

סה"כ לשורה
כמות משוערת
* דמי שימוש
או שירות
מוצעים

 2מערכת הרווחה
 3מערכת רישוי עסקים
 4מערכת לניהול כספי של
בתי ספר כולל תשלום
באשראי
סה"כ שווי ההצעה
לקבוצה א

3,000
1,200
210

1
1
2
------

2,500
1,000
200

-------

---------

------------

הערה :דמי השימוש או השירות החודשיים המוצעים בכל שורה לא יעלו על דמי השימוש או
השירות החודשיים המרביים באותה שורה ולא יפחתו מדמי השירות או השימוש החודשיים
המינימאלים והכל באותה שורה בהתאמה .מציע שהצעתו תחרוג בלפחות מאחת מהשורות מהטווח
לעיל  ,תפסל הצעתו ולא תובא לדיון כלל.
כל הסכומים בטבלה ללא מע"מ.
במידה ולא הוגשה הצעה לקבוצה א' יש לסמן איקס על הטבלה.
 .23בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז ,הננו מציעים לספק למועצה את כל
המערכות ,הרשיונות ,התמיכה ,העבודות והשרותים המפורטים במסמכי המכרז לקבוצה ב' תמורת
דמי שימוש חודשיים וקבועים כמפורט בטבלה שלהלן:
סידורי תאור העבודה או השירות

1

תמורה חודשית עבור
אספקת חבילת הבסיס כפי
שמפורטת בנספח שירותי ענן
 - 1.7.1 -למסמכי המכרז

2.1

)חלופה ל  )2.2תמורה
חודשית עבור אספקת
רישיונות אופיס בלבד
למשתמשי המועצה ,לכל
משתמש מעבר ל 140
משתמשים כפי שמוגדרת
בחבילת הבסיס בנספח
שירותי ענן  1.7.1 -למסמכי
המכרז
(חלופה ל  ) 2.1תמורה
חודשית עבור אספקת
רישיונות פתרון מלא כמו
חבילת הבסיס למשתמשי
המועצה ,לכל משתמש
מעבר ל  140משתמשים כפי
שמוגדרת בחבילת הבסיס
בנספח שירותי ענן 1.7.1 -
למסמכי המכרז
תוספת לכל טרה אחסון
מעבור למתואר בנספח
השירותים בענן 1.7.1
למסמכי המכרז.

2.2

3

דמי שימוש סה"כ לשורה
דמי
כמות
כמות
משוערת שימוש  /או שירות
משוערת *
חודשיים
שירות
דמי שימוש
חודשיים מוצעים
או שירות
מרביים
מוצעים
30,000
1

1

50

1

240

1

360

דמי שימוש חודשיים בקו
תקשורת 100/100
דמי שימוש חודשיים בקו
תקשורת 50/50
דמי שימוש חודשיים בקו
תקשורת 100/5
סה"כ שווי ההצעה לקבוצה
ב

4
5
6

3

1,500

1

1,500

1

400

------

-------

------------

הערה :דמי השימוש או השירות החודשיים המוצעים בכל שורה לא יעלו על דמי השימוש או
השירות החודשיים המרביים באותה שורה ולא יפחתו מדמי השירות או השימוש החודשיים
המינימאלים והכל באותה שורה בהתאמה (למעט בשורות שבהן אין דמי שירות מינמלים ניתן
להציע כל סכום הנמוך מדמי השימוש המרבים וגבוה מאפס ,חובה להציע סכום בכל השורות).
מציע שהצעתו תחרוג בלפחות מאחת מהשורות מהטווח לעיל  ,תפסל הצעתו ולא תובא לדיון כלל.
כל הסכומים בטבלה ללא מע"מ.
במידה ולא הוגשה הצעה לקבוצה ב' יש לסמן איקס על הטבלה.
__________________
חתימת המציע

_______________
תאריך

אני הח"מ ________________ ,עו"ד של _________________________ (להלן" :המציע") מאשר בזה
כי ביום _________ חתמו בפני על הצעה זו דלעיל ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצעה ה"ה
__________________ ת.ז ______________ .ו ________________ -ת.ז _____________ .בשם
המציע וכי התקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי
כל דין לחתימת המציע על ההצעה למכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.
___________________
עו"ד

