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לכבוד: 

המציעים למכרז פומבי מס' 2022/ 10   

 

שלום רב, 

הנדון: מכרז פומבי מס' 2022/ 12  מכרז מס' 10/2022- לאספקה, הקמה ותחזוקת מערכת CRM לניהול קשרי 
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 ____________________________
             חתימה וחותמת המציע 

לקוחות בעיריית קרית אונו 

מסמך שינויים והבהרות 

עיריית קרית אונו מתכבדת ליתן מענה והתייחוסת לשאלות שונות בקשר עם מכרז פומבי מס' 2022/ 10  לאספקה, 
הקמה ותחזוקת מערכת CRM לניהול קשרי לקוחות בעריית קרית אונו, כחלק ממסמכי המכרז והוראותיו, 

כדלקמן: 

1. מובהר גם כאן  - על כל מציע לצרף את כתב הערבות הבנקאית להבטחת הצעתו בתוך ניילונית משודכת 
לכריכה הפותחת את מסמכי ההצעה. 

2. כמו כן מובהר בזאת כי על כל מציע מתבקש לסמן את עמוד ההצעה באמצעות דגלון או מדבקה. 

3. ראו נא בהמשך מסמך הבהרות זה - נספח הצעת המציע המתוקן בהתאם לשאלה 30, ובכלל, אותו יש 
ולהשלים ולהגיש במקום נספח ההצעת המציע שפורסם. 

  .4

 

5. להלן המענה לשאלות ההבהרה: 

תשובה  פירוט השאלה  סעיף  פרק  מס"ד  

 

נראה כי ישנה טעות סופר שכן ניסיון בהתקנה והטעמה 1.    3.2 תנאי סף 
אינו יכול להיות על פני 3 שנים מלאות אלה רק ניסיון 

של תחזוקה . 

על כן נבקש לאשר שגם לקוחות להם המציע התקין 
והטמיע את המערכת לפני שנת 2019 ומספק עבורם 
שירותי תחזוקה למערכת 3 שנים מלאות לפחות בין 

השנים 2019-2021 יחשב כעומד בתנאי הסף. 

הבקשה מתקבלת 
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             חתימה וחותמת המציע 

נבקש לאשר שגם לקוחות להם המציע הקים את 2.    3.3 תנאי סף 
המערכת לפני שנת 2019 ועדיין מספק עבורם שירותי 
תחזוקה למערכת בין השנים 2019-2021 יחשב כעומד 

בתנאי הסף. 

הבקשה מתקבלת 
ובתנאי שהלקוחות 
מוגדרים כפעילים 
ומקבלי שירותי 

תחזוקה אצל המציע. 

הבקשה אינה  נבקש להסיר את הדרישה לתו תקן זה או לחלופין נבקש   3.5 תנאי סף    .3
מתקבלת  כי המציע יתחייב כי ככל ויזכה במכרז יפעל לקבלת תו 

התקן האמור. 

יש לתת לפי גבול  ביטוח אחראיות מקצועית משולב עם חבות המוצר – ביטוח אחראיות     .4
האחריות שנרשם  במכרז התבקש סכום ביטוח של 4,000,000 ₪  מקצועית משולב 
.במכרז. כיסוי  עם חבות המוצר 
הסייבר בפוליסת  ובפוליסה קיים סכום ביטוח של 500,00$ )כ-

המשרד – מספיק.   )₪ 1,6000,000

נתבקשו תנאים  כמו כן התבקש כיסוי לסייבר, בפוליסה אחראיות 
התואמים את תנאי  מקצועית ולא ניתן להוסיף . 

כללביט 2018 

קיים כיסוי לסייבר בפוליסת המשרד. 

התבקשו גם תנאי ביט בפוליסת אחראיות מקצועית-
אין תנאי ביט ולא ניתן להוסיפם לפוליסה. 

 

יש לתת כפי שנדרש  ביטוח צד שלישי וביטוח חבות מעבידים-במכרז  ביטוח צד שלישי     .5
במכרז.  התבקש תנאי ביט והפוליסה הינה פוליסה משרדית  וביטוח חבות 

ללא תנאי ביט  מעבידים 
תוספת העלות – 
עניינו של הספק לא  במידה ויהיה צורך נוכל להוסיף תנאי ביט לפרקים אלה 

של העירייה.  בתוספת תשלום של כ- 350 ₪ עד תום תקופת הביטוח. 

 

 

ראה תשובה לשאלה  נראה כי ישנה טעות סופר שכן ניסיון בהתקנה והטמעה   3.2 תנאי סף    .6
2 לעיל  אינו יכול להיות על פני 3 שנים מלאות אלה רק ניסיון 

של תחזוקה . 

על כן נבקש לאשר שגם לקוחות להם המציע התקין 
והטמיע את המערכת לפני שנת 2019 ומספק עבורם 
שירותי תחזוקה למערכת 3 שנים מלאות לפחות בין 

השנים 2019-2021 יחשב כעומד בתנאי הסף. 

הבקשה אינה  נבקש כי מציע אשר חברת בת בבעלות מלאה שלו אינה   3.2 תנאי סף    .7
מתקבלת. נדרשת  בעלת הניסיון הנדרש יחשב כעומד בתנאי הסף. 
עמידה מלאה בתנאי 
הסף של המציע 

בעצמו 

הבקשה אינה  נבקש כי מציע אשר התקשר בעצמו מול 3 לקוחות   3.2 תנאי סף    .8
מתקבלת  מהמגזר המוניציפאלי והשתמש בקבלן משנה לצורך 

ביצוע השירותים יחשב כעומד בתנאי הסף. 

ראה מענה לשאלה 2  נבקש לאשר שגם לקוחות להם המציע הקים את   3.3 תנאי סף    .9
לעיל  המערכת לפני שנת 2019 ועדיין מספק עבורם שירותי 

תחזוקה למערכת בין השנים 2019-2021 יחשב כעומד 
בתנאי הסף. 
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הבקשה אינה  נבקש כי מציע אשר חברת בת בבעלות מלאה שלו הינה   3.3 תנאי סף    .10
מתקבלת. נדרשת  בעלת הניסיון הנדרש יחשב כעומד בתנאי הסף. 
עמידה מלאה בתנאי 
הסף של המציע 

בעצמו 

הבקשה אינה  נבקש כי מציע אשר התקשר בעצמו מול 3 לקוחות   3.3 תנאי סף    .11
מתקבלת. נדרשת  מהמגזר המוניציפאלי והשתמש בקבלן משנה לצורך 
עמידה מלאה בתנאי  ביצוע השירותים יחשב כעומד בתנאי הסף. 
הסף של המציע 

בעצמו 

הבקשה אינה  נבקש לאפשר כי המציע אשר חברת בת בבעלות מלאה   3.4 תנאי סף    .12
מתקבלת.   שלו הינה הבעלים של התוכנה יחשב כעומד בתנאי הסף. 

   

 

הבקשה אינה  13.1-ימחקו המילים "אחריות מקצועית" תמחק  סעיף 13-ביטוח  סעיף 13-ביטוח    .13
מתקבלת.  המילה "כל"  

  

13.2 – יימחק ובמקומו יצוין "הביטוחים יורחבו לשפות 
את העירייה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן" 

 

13.3-תמחק המילה "60" ובמקומה תצוין המילה "30" 

הבקשה אינה  אחראיות מעבידים-ימחקו קודים 304  מסמך ו'-אישור  מסמך ו'-אישור    .14
מתקבלת.  קיום ביטוחים  קיום ביטוחים 

 
 

ביטוח אחראיות מקצועית-יימחקו המילים "כולל 
הרחבה לנזקי סייבר" 

ימחק גבול אחריות 4,000,000 "ובמקומו יצוין 
  " 2,000,000

יימחקו המילים "כלל ביט 2018 או נוסח דומה לו"  

ימחקו קודים 302,304,307,315,318,329 

 

ביטוח צד ג'-יימחקו קודים 318,304 

 

פירוט השירותים: מחקו קודים 038 

נוסח כתב ערבות  נודה לעדכון גובה ערבות הביצוע כך שתתאים להוראת   6 ערבות לביצוע    .15
הביצוע – אינו  החוק בעניין ערבות מכרזים קרי 5% מגובה 

משתנה  ההתקשרות השנתית 
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נוסח סעיף החוזה 
הקובע את שיעור 
הערבות הבנקאית 
)ביצוע(   ישונה כך 
שבמועד חתימת 
החוזה, ימסור 
הזוכה לעירייה 
ערבות בנקאית 
כמפורט בחוזה 
ובגובה 5% משווי 

ההתקשרות 
השנתית  

 

נדרש למלא את  נבקש להבין אלו מסמכים  אמורים להופיע במעטפת   14.4 מענה איכות    .16
טבלאות המפרט  מענה האיכות 
הטכני במילוי עמודת 
קוד המענה )נספח ב 

למסמך ד( 

הבקשה אינה  נודה להתאמה גובה הקנס באופן פרופורציונלי לעליות   14.4 תשלום קנסות    .17
מתקבלת   המכרז ולתשלום החודשי 

הבקשה מתקבלת  נודה להסרת הדרישה לגבי מגדלת גודל הקבצים ,   13 טיפול בפניה    .18
חלקית, המערכת  ולהגדרה של גדלים ראליים למערכות מסוג זה 
תאפשר קבלת 
קבצים בנפח שלא 
יקטן מ-7 מגה לכל 

קובץ  

הבקשה מתקבלת  נודה להסרה של דרישה למודל זה  או תמחרה  באופן   4  BPM   .19
נפרד, מאחר ודרישה זו אינה עומדת בהלימה לתמחור 

מכרז זה    

קיימת התכנות  נודה להברה כי היתכנות לקיום ממשק זב כרוך בקבלת   8 ממשק גביה    .20
 API לחשיפת ממשק API מצד ספק מערכת הגביה 
ממערכת הגביה. 
במידה ולא יסתייע- 
תספק העיריה קובץ 
נתונים לטעינה חד 

פעמית  

התשובה היא כן, כפי  נודה להבהרה כי פיתוחים מממשקים נוספים , יתכן   10 ממשקים נוספים    .21
שמופיע יידונו בנפרד  יהיו כרוכים בעלויות נוספות של שעות פיתוח וזאת 

בהתאם לדרישות שיעלו בהמשך 

ככלל, נדרש מחולל  נודה להבהרה כי דרישות לדחות נוספים )במידה ואינם   4 רשימת דוחות    .22
דוחות ליצירת דוחות  קיימים במערכת( יהיו כרוכים בעליות נוספות ובבדיקת 
עצמאית. דוחות  היתכנות לדרישות. 
מורכבים שלא ניתן 
יהיה לייצר באמצעות 
מחולל דוחות- יידונו 

בנפרד 

נודה להבהרה כי זכיות הקניין נוגעים למידע הקיים   2 זכיות קניין    .23
במערכת ואשר הועבר ע"י הלקוח בלבד , וכי כל מידע  רוחני 
אחר ובכללו קוד המערכת , כולל קוד שפותח ושולם 

הבקשה מתקבלת, 
יובהר כי נתוני 
הלקוחות הינם 
בבעלות העיריה, קוד 
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לפיתוח ע"י הרשות , לא תהיה לרשות כל זכות קניין 
רוחני על המערכת הקוד או חלקי קוד.   

המערכת ופיתוחה 
הינה בבעלות הספק 
ולשימוש העירייה 
ולצרכיה לתקופת 

ההתקשרות 

 

 

הבקשה אינה  נודה להסרה של דרישה זו מאחר והמענה לדרישה זו   70 תצהיר קיום    .24
מתקבלת;  כבר קיים במסך יא בעמוד 69 , כמו כן נראה כי נפלה  זכיות עובדים   

טעות סופר במסמך זה בסעיף 2 שבו רשום כי המכרז 
באשר לסעיף 2  עוסק ב "מתן שירותי גביית חובות עירוניים " 
לתצהיר קיום זכויות 
עובדים )מסמך יא(, 
אכן נפלה טעות 

סופר.  

סעיף 2 לתצהיר 
יתוקן לאספקה, 
הקמה ותחזוקת 
 CRM מערכת
לניהול קשרי 

לקוחות 

  

הבקשה מתקבלת  נודה להסרה של דרישה זו מאחר והחוק אינו מתיר לנו  טו  הצהרה בדבר    .25
ובכפוף להצהרת  כמעסיק לחייב את עובדינו לחתום הצהרה מסוג זה.  העדר רישום 
המציע שהוא עומד  פלילי 
בכל הוראות הדין 
לעניין העסקת 
עובדיו לרבות 
העסקת עברייני מין 

ככל שחלים.  

תנאי הסף מתייחס  לאור העובדה כי מהות המכרז היא אספקת מערכת   3.3  7   .26
לניסיון המציע  CRM לניהול קשרי לקוחות לרבות ניהול פניות, נבקש 
בהפעלת המערכת  לוודא כי בסעיף לא נדרש הצגת פרויקטים במוקד 106 
המוצעת במוקד  בלבד אלא בכל יחידה ברשות אשר מספקת שירות 
עירוני, אין ובה כי  ללקוחות, לרבות ניהול פניות בה מוטמעת מערכת 
מוקד עירוני יהיה   .CRM

מוקד 106 בלבד.  

ראה מענה לשאלת  נבקש כי תנאי הסף  יעודכן , בהתאם לנדרש בעמוד 21   3.4  7   .27
הבהרה 12  סעיף 5.3 . 

אכן טעות סופר-  10.10.1  לכאורה נפלה טעות סופר  בציון מספר המשקלות   11   .28
המשקולות מעמ' 11,  בסעיף זה  ובעמוד 16 סעיף  1 שאינם זהים , נבקש 
סעיף 10.10.1  תיקונם . 
מתייחס למשקלות 

הנכונות 

הרשות תבצע  נבקש הבהרתכם למספר  הלקוחות תתקשר הרשות.     8  12   .29
התקשרות ל-3 

לקוחות  

מתקבל חלקית-  המחירים המוצעים נמוכים משמעותית ממחירי השוק  הצעת המציע   16   .30
מחיר ההקמה יקבע  המקובלים במכרזים דומים  במהות השירותים 
לסכום שלא יפחת מ- והתכולה. מחיר ההקמה עבור התכולה הנדרשת לרבות 

הליך הסבות , נמוכה  באופן ניכר ונבקש להעלותה 
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15,000 ₪  ולא יהיה  לטווח מחירים  מקובל שלא יפחת מ-30,000 אלף ₪ 
מעבר ל-35,000 ₪   ומקסימום 50,000 ₪ . 

מצורף בסיום מסמך 
זה מסמך ג'- 
הצעת המציע 

המתוקן 

הבקשה מתקבלת  נבקש כי הדרישה להמצאת פוליסות ביטוח המהוות   4.3  17   .31
מסמך עסקי חסוי של הספק תוסר, והספק הזוכה 

יידרש להמצאת אישור עריכת ביטוחים חתום בלבד.  

כמות העובדים  נבקש  הבהרתכם לכמה עובדים )רישיונות( נדרשים לכל   6.2  21   .32
המוערכת לצורך  אחד מסוגי התפקידים המפורטים . 
הדרכה היא כ-90 
עובדים. רשימה זו 
כוללת כ-50 עובדי 
שטח, כ-20 עובדי 
משרד ומנהלים, כ-20 
עובדי מוקד ומרכז 

שירות לתושב. 

הבקשה מתקבלת  מבוקש כי לאחר המילה "מוטבת" ייכתב "בגין מעשי   13.2  25   .33
או מחדלי הקבלן".  

 

הבקשה אינה  מבוקש כי תקופת ההודעה תעמוד על 30 יום, כמקובל.   13.3  25   .34
מתקבלת 

 

הבקשה מתקבלת  מבוקש כי המילים " העתקי הביטוחים כשהם   13.4  25   .35
מאומתים ימסרו" תמחקנה ובמקומן ייכתב "העתק 

אישור קיום הביטוחים כשהוא מאומת ימסר".     

הבקשה אינה  נבקש להוסיף סעיף חדש בו התחייבויות הספק יסופקו    29   .36
מתקבלת    בכפוף למגבלות מגיפה ו/או הגבלת פעילות מכול סוג 

שאינה קשורה לספק במישרין ו/או בעקיפין. נבקש כי 
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. 

התשובה היא כן, כפי  נבקש להבהיר כי ממשקים למערכות אינם כלולים   10  52   .37
שמופיע יידונו בנפרד  במחיר ההצעה ובגינם תושלם תמורה על פי ביצוע 

בפועל . 

כלל סעיף 10 מורכב  נבקש הבהרתכם לאמות המידה  לקביעת ציון האיכות   10.2  54   .38
מ30% המחולקים  לכול אחד מהסעיפים. 
לשלושת תתי-

התבחינים.  

שאלון שביעות רצון  נבקש לקבל את השאלון /הדירוגים לסקר שביעות רצון   10.3  54   .39
מצורף כנספח שאלון  הלקוחות . 

שביעות רצון בעמ' 83 

הבקשה אינה  מבוקש כי המילים ")המזמינה( ועובדים של הנ"ל"  מבקש האישור   56   .40
מתקבלת  תמחקנה.  

הבקשה אינה  מבוקש כי:  אחריות   56   .41
מתקבלת  מעבידים 
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תשובה  פירוט השאלה  סעיף  פרק  מס"ד  
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 ____________________________
             חתימה וחותמת המציע 

א.  קוד 304 ימחק.  

המילה "ביט" תמחק. כיודע לעורך המכרז לא ניתן 
להוסיף מלל לפי הוראות הפיקוח על הביטוח. יובהר כי 

נוסח הפוליסות לא יפחת מנוסח ביט". 

הבקשה אינה  מבוקש כי:   ביטוח אחריות   58   .42
מתקבלת  מקצועית כולל 

א. קוד 304, 307, 315, 318 ו-329 ימחקו.  הרחבה לנזקי 
יצוין קוד 321. סייבר 

ב. לאחר המילים "ביטוח אחריות 
מקצועית" ייכתב "משולב "חבות מוצר". 

ג. כחלופה להרחבת נזקי סייבר יוצג ביטוח 
סייבר.  

המילים "כלל ביט 2018 או נוסח דומה לו" תמחקנה. 
כיודע לעורך המכרז לא ניתן להוסיף מלל לפי הוראות 

הפיקוח על הביטוח.  

ביטוח צד ג'   58 מבוקש כי: 43.  

א. קוד 304 ו318 ימחקו. יצוין קוד 321. 

 

הבקשה מתקבלת 
חלקית.  

קוד 304- הבקשה 
אינה מתקבלת.  

קוד 318- יוחלף בקוד 
 321

 

הבקשה אינה  מבוקש כי קוד 038 ימחק.  פירוט   59   .44
מתקבלת  השירותים 

הבקשה אינה  מבוקש כי תקופת ההודעה תעמוד על 30 יום, כמקובל.  ביטול/ שינוי   59   .45
מתקבלת  הפוליסה 

הבקשה אינה  נבקש כי המצהיר יחתום בשם הספק בלבד, שכן אין  1.ב'   60   .46
מתקבלת   בידיעתו המידע על כל בעלי הזיקה. 

הבקשה מתקבלת.   נבקש כי במועד הגשת ההצעה ייחתם הנספח כחלק  מסמך מיד'   74   .47
ממסמכי המכרז. 

 

1. יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום כנדרש בתוספת חותמת החברה. המסמך מהווה חלק 
בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

2. נספח הצעת המציע המתוקן בהתאם לשאלה 30, ובכלל, מצורף בעמוד הבא.  
3. הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז.  
4. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים 

הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 
5. יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי. 

 



 
 
 
 

 
בברכה, 

עיריית קריית אונו 
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6. מסמך ג'- הצעת המציע 
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הצעת המציע - מתוקן 

 
לכבוד 

עיריית קרית-אונו  
 

 
                מכרז מס'   10/2022 לאספקה, הקמה ותחזוקת מערכת CRM לניהול קשרי לקוחות 

 
 

1. אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז.  
 

מחיר המציע משקל בנקודות פריט 
לפני מע"מ 

  3 אפיון, התאמה, הקמה, הסבה והדרכה   

)שלא יפחת מ_15,000 ₪ ולא יהיה מעבר ל-35,000₪( 

 

  27 דמי שימוש שנתיים בתוכנה כולל רישוי צד שלישי ותחזוקת 
מערכת הכוללת עדכונים ושדרוגים 

)שלא יפחת מ-38,000 ₪ ולא יהיה מעבר ל-50,000 ₪( 

אינו משוקלל   שעות פיתוח )אופציונלי( 
בהצעת המחיר 

 
המחירים אינם כוללים מע"מ. 

2. הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז ואת דרישותיו וכל הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה, 
ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי וכי ידוע לי כי הבחירה במציע הזוכה תתבסס על שקלול 

מחיר ואיכות ההצעה או המציע. 

3. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי: 
3.1. הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז וההסכם. 

 
3.2. ברשותי ו/או יש בכוחי להשיג את ההון האנושי הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז וההסכם, 

במועדים המפורטים בהסכם.  
 

3.3. הנני מסוגל, לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי ההוראות הקבועות במסמכי המכרז. 
 

3.4. הנני פועל בהתאם ובכפוף להוראות חוק העסקת עובדים ולהוראות כל דין, לרבות חוק שכר מינימום על 
תיקוניו וידוע לי כי הפרת הוראותיהם דינם כדין הפרת הסכם זה. 
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3.5. אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את ההתחייבות נשוא המכרז וההסכם בהתאם לכל תנאי 
המכרז וההסכם לשביעות רצון העירייה ו/או הממונה מטעמה, במחיר הצעתי כמפורט להלן. 

4. אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות דלקמן, וזאת תוך 14 ימים מתאריך 
הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:  

4.1. לחתום על ההסכם ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום; 

4.2. להמציא ערבות ביצוע חתומה להבטחת קיום תנאי ההסכם כמפורט בהתאם לנוסח המפורט 
במסמך ה' למסמכי המכרז; 

4.3. להמציא פוליסות ביטוח תקפות, כמפורט בהסכם ואישור על קיומן בהתאם לנוסח האישור 
המפורט במסמך ו' למסמכי המכרז. 

5. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף 4  לעיל, כולן או מקצתן, אאבד את 
זכותי לזכות במכרז והעירייה תהא רשאית להתקשר עם חברה אחרת. 

כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת 
ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. 

6. הריני מצרף להצעתי את המסמכים והאישורים הבאים: 

6.1. המלצות ואישורים על ניסיון קודם במתן שירותים וביצוע פרויקטים בתחום  נשוא מכרז זה  מן 
הסוגים הנדרשים עפ"י מכרז זה- מסמך יג'- ניסיון המציע   

6.2. אישור רו"ח או פקיד שומה על היות הקבלן עוסק מורשה ועל ניהול ספרים כחוק. 

6.3. ערבות בנקאית בהתאם לדרישות המפורטות בתנאי המכרז, על פי הנוסח המצורף - מסמך ב'. 

6.4. אישור עו"ד/רו"ח על כך כי ההצעה חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחייב בחתימתם את הקבלן. 

6.5. מסמכי ההתאגדות של החברה. 

6.6.  מסמכי המכרז חתומים ומלאים. 

 
בכבוד רב 

 
 

                     שם מלא של המציע )באותיות דפוס(:.................................. 
 

אישיות משפטית: 
אדם/שותפות/חברה/אחר: נא לפרט   ................................. 

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

 
שמות ומספרי הזיהוי של האנשים 

המוסמכים לחתום בשם המציע: .................................. 
 

כתובת: .................................. 
 

טלפון: .................................. 
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           תאריך: ................                חתימה מלאה: ........................... 
 

 
אישור חתימה )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב( 
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             חתימה וחותמת המציע 

 

אני הח"מ ..................., עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה .................. ת.ז. ....................., ................... 

ת.ז. ..................... מוסמכים לחתום בשם ................................ , ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמך 

זה בפני. 

 

 

תאריך: ................ חתימה: ........................... 
 


