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 מועצה אזורית דרום השרון

 
 שירותי ייעוץ בתחומים שונים למתן   – 4/2021 קורא קול

 
הבאים: יועץ  שירותי ייעוץ בתחומים  למתן    קורא   קול   במסגרת  הצעות   בזה  מזמינה   המועצה 

בודק חשמל  מהנדס  יועץ  תנועה,  קונסטרוקטור,  בטיחות,  יועץ  מפורט  כ   ,ואגרונום  נגישות, 

 ל הקורא. בקו

לעיי  בתנאים  ניתן  הקוראן  לקול  הגשרוה ול  ,המפורטים  טפסי  את  מאתר  יד  ההצעה,  ת 

 .www.dsharon.org.ilהאינטרנט של המועצה, בכתובת: 

  ידנית "מועד ההגשה"(  במסירה    –להלן  )  30:08בשעה      2112.13.ליום  עד  תוגשנה  הצעות  

 .  ין המועצה, קומה א' בבנעצהבלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המו 

 הוי כלשהם. י ז המעטפה לא תישא סימני 

 . םיהצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיונ 

  03-9000674בטלפון    גב' דנה גל ל   10:00שעה    08.12.21הבהרה ניתן להגיש עד ליום  ות  לשא

 Dana@dsharon.org.ilאו במייל: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 רב, בכבוד
 

 אושרת גני גונן 
 

אזורית  ראש המועצה ה
 השרון דרום 
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 הוראות למשתתפים 

 :כללייםתנאים  .1

דאזורצה  מוע .1.1 השרוןית  בזאת  המועצה"ן:  )להל   רום  מזמינה  ונותני  "(  יועצים 

שירות העומדים בתנאים הנדרשים כמפורט במסמכי ההזמנה, להציע מועמדותם  

במאגר   ייעולהיכלל  שוניםשירותי  בתחומים  המועיי   עבור  ץ  רשימת    צה.שובי 

 .וז להזמנה 1 בנספחמפורטים  וניסיון  נאי סףת ,הייעוץ תחומי 

  בכל תחום   תיםיועצים ונותני שירו  3עד    ליצור מאגר של  המטרת הקול הקורא הינ .1.2

 . שובי המועצהיעדים המקומיים של יועבור הו

שירותיםיוע .1.3 נותן   / על  אשר    ץ  יחתום  בהליך  טרם  ועעם  סכם  ה יאושר  הישוב  ד 

 . ביצוע עבודה ספציפית

א  הזמנה .1.4 משום  זו  הזמינה  ו/או  לקבל  מכרז  הזמנה  אלא  במכרז  להשתתף  נה 

 .בלבד הצעות להיכלל במאגר 

מי   .1.5 עם  ומתן  משא  לנהל  רשאית  ותהיה  הצעה  כל  לקבל  חייבת  אינה  המועצה 

 ממגישי ההצעות ו/או אחרים בהתאם להוראות הדין.  

   בכל מקום בו הכתוב הינו בלשון זכר, הכוונה היא גם בלשון נקבה. .1.6

לעועהמ .1.7 שומרת  לחצה  הזכות  את  חדשה,  צמה  הזמנה  לפרסם  מהזמנה,  בה  זור 

לקיים תחרות בין המציעים השונים או חלקם, או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא  

   לנכון.

המועצה רשאית לפי שיקול דעתה לצרף למאגר יועצים חדשים מעת לעת, לפנות   .1.8

במ נכללו  אשר  יועצים  לגרוע  ו/או  נוספים  יועצים  בללאיתור  ונמצאו  תי  אגר 

   מתאימים, והכל בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה של המועצה.

להיכלל   .1.9 ההצעה  הכנת  בגין  הוצאה  ו/או  עלות  בכל  בלעדי  באופן  יישא  המציע 

אלו,  , ולא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין פעולות  והגשתה  במאגר היועצים

   ר.לול אותו במאגוזאת בין אם ייכלל במאגר ובין אם יימצא כי אין לכ

ייעוץ/ ענף משנה אחד אולם  מציע   .1.10 רשאי להגיש מועמדות להיכלל ביותר מתחום 

ענף   ייעוץ/  תחום  לכל  הפרטניים  והן  הכלליים  הן  הסף,  תנאי  בכל  לעמוד  עליו 

 משנה בו מבקש להיכלל במאגר היועצים 

לפנות  .1.11 ניתן  זו,  להזמנה  הנוגעת  הבהרה  שאלת  בכל 

 . Dana@dsharon.org.ilבדוא"ל:

 ו. דות להזמנה זו, הסכים לכל תנאיה והם מקובלים על ידגיש מועממועמד המ .1.12

 תנאי סף  .2

 :)במצטבר( מציע העומד בתנאים הבאים  מועמדותרשאי להגיש 

2.1. * לפחות  של  ניסיון  בעל  הינו  השנים שקדמו    3המציע  שנים במהלך חמש  )שלוש( 

ה בתחום/ים  ייעוץ  שירותי  במתן  ההצעות,  להגשת  האחרון  רלוונטי/ים  למועד 

העב מוגשת  לפחות  ורו/ם  עבור  משרדי    2צעתו,  כגון:  ציבוריים  גופים  )שני( 

 . ממשלה, רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, תאגידים סטטוטוריים וכיו"ב

השנים    10שנים לפחות, במהלך    10נדרש לניסיון של    –יועץ תנועה מכין תוכניות  * 

 .עה וחניהנון הסדרי תנו שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, בתכ  
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תנועתית  *יועץ     דעת  חוות  להכנת  של    -תנועה  לניסיון  לפחות    10נדרש  שנים 

דעת    10במהלך    חוות  בהכנת  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  שקדמו  השנים 

 . תנועתיות 

 .1בנספח  המפורטיםעומד בתנאי הסף הספציפיים המציע  .2.2

 -מובהר בזאת כדלקמן  

רפרנט מטעמו אשר יספק את השירותים  הינה להעמיד    בנוסף, אם כוונת המציע 

  בפועל )הרפרנט חייב להיות עובד שכיר של המציע(, על הרפרנט לעמוד בתנאי הסף  

 בעצמו )בנוסף לעמידתו של המציע בתנאי(.הנ"ל  

 : סמכים להגשהמ .3

 :ישורים המפורטים להלןים והא המסמכ  כליצרף להצעתו את   מציעכל 

מסמכי   .3.1 ה כל  )ככל  וההודע  ירוףבצ  , קוראהקול  למציעים  ע" /ורכ שנעת  י  נשלחו 

 יו(.לותף, בשי המשתדו )כשכל דף חתום ע" י-ל כשהם חתומים ע(, המועצה

נות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי  תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיוצירוף   .3.2

 .1, כמפורט בנספח  דין

 . 2פס המסומן כנספח פירוט ניסיון קודם ע"ג הטו .3.3

יצרף   .3.4 תעוד המציע  מורשה  ת  להצעתו  נר  וואיש עוסק  חשבונות  בדבר  פנקסי  יהול 

ניהול חשבונות( התשל"ו )אכיפת  ציבוריים  גופים  פי חוק עסקאות  על  -ורשומות 

1976 . 

 .משתתףהרת והצעת ההצ  - 3ף להצעתו את נספח המציע יצר .3.5

 אופן ומועד ההגשה .4

כלל   בס  המסמכיםאת  יש    3עיף  המפורטים  אולשלה  ורג ה סלמעטפיס  להכנלעיל  ת של 

המעטפה  ,  המועצה, קומה א' בבנין המועצה  רדי גזברותשמב המכרזים  המעטפה לתיבת  

 .08:30בשעה  13.12.21וזאת עד ליום  , לא תישא סימני זיהוי כלשהם

 . ה על המשתתףמין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה תחולנ כל , מוצאותל הה כ

 בחינת ההצעות   .5

פח  סנ הכספית, המצורפת כ  הצעתותבחן    , הסף  י בתנא  תדמעו  הצעתו   אשר  משתתף .5.1

3. 

עד   .5.2 יכיל  היועצים  תחום  3מאגר  בכל  הטובה    ,יועצים  הינה  הכספית  שהצעתם 

 ביותר. 

עבודה   .5.3 מסירת  רשספציפי טרם  ועדת  בהה   אי  דעתו  ישוב,  לשיקול  הבלעדי,  תאם 

נוסלערו תיחור  בין  ך  השירותיף  ככללשבמאגר  םנותני  ליועץ    תימסר  העבודה   . 

ה את  הטובשנתן  הכספית  אלא  הצעה  ביותר,  מיוחדים  ה  נימוקים  קיימים  אם 

 לקבלת הצעה אחרת. 

ו/בב .5.4 המועצה  יהיו  והמציעים  ההצעות  לערוך  דיקת  רשאים  מטעמה  מי  כל  או 

. כל  עים או לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכוןלמצי

פעול ישתף  מהמציעים  ואחד  המועצה  עם  במה  מטעמה  כככא  ותיקבדי  ל  מור, 

ב  שתבקש ל לערוך  לעילדיקות.  וכאמור  כנדרש  פעולה  המציע  שיתף  תהיה  א   ,

 .פסול את ההצעהמטעם זה בלבד, להמועצה רשאית, 
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, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך  עוד רשאית המועצה .5.5

ו/א מידע  ו/אוו/או  נתון  הדרושים,  ו  ו   הבהרה,  המועצה  מט/לדעת  מי    ה, עמ או 

לות, לרבכת ההצעלהער פנה  ולל מסמכים שנדרשו כתנאי  מכים, כהשלמת מסות 

 .זהסף 

 כללי  .6

ות  לשנ  ו/אוחו,  מכו   מפעילים לבחור    הליך בכל עת ולא יכולה לבטל את ה   צה ועהמ .6.1

פי צרכיה  ל  כלן נימוק האת ההליך ו/או לפרסם הליך חדש במקומו ללא צורך במת

 תה. ל דעושיקו 

ה   סמכות .6.2 בהשיפוט  להליייחודית  מסויחס  זה  לבתיך    המוסמכים המשפט    רה 

 . מרכזחוז מב

 
 

 ני גונן אושרת ג
 הראש המועצ                                                                                
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 תנאי סף פרטניים להגשת הצעה   -  1נספח  

הע הפרטניים  הסף  תנאי  בכל  לעמוד  המציע  מטעם  המוצע  הרפרנט  בטבלה ל  מפורטים 

ם עבורו/ם  בהתאם לתחום/ים הרלוונטי/יכל המסמכים הנדרשים, וזאת  שלהלן ולצרף את  

 -מוגשת הצעתו
 

השכלה/   תחום הייעוץ 
הסמכה  

 נדרשת

רישיונות ואישורים  
 נדרשים 

 רישום בפנקס רלוונטי 

מכין   –יועץ תנועה  1
 תוכניות

תואר  
אקדמי  

בהנדסה  
-אזרחית

מדור  
 תחבורה 

 ס בתוקף רישיון מהנד
  

רשום  מהנדס רשוי 
בפנקס המהנדסים  

  חדבא והאדריכלים 
מהמדורים: מסלולים או  

 תחבורה או תעבורה 

 –יועץ תנועה  2
הכנת חוות דעת  

 תנועתית
 
 

תואר  
אקדמי  

בהנדסה  
-אזרחית

מדור  
 תחבורה 

 

 רישיון מהנדס בתוקף 
+ 

תעודת יועץ תנועה  
 מומחה 

רשום  מהנדס רשוי 
בפנקס המהנדסים  

באחד  ים והאדריכל
מהמדורים: מסלולים או  

 תחבורה או תעבורה 

  חשמל  מהנדס 3
  -מ 3בודק סוג 

 ומעלה  250*3
 למוסדות חינוך

 
  

תואר  
אקדמי  

בהנדסת  
 חשמל 

רישיון חשמלאי בודק  
בתוקף מאת   3סוג 

 משרד העבודה והרווחה 
+ 

מהנדס חשמל  רישיון 
 בתוקף 

+ 
רישום בפנקס  תעודת 

המהנדסים  
והאדריכלים בתחום  

 בנטי הרל

רישום בפנקס  
המהנדסים והאדריכלים  

 בתחום הרלבנטי 

מהנדס חשמל   4
  -מ 3בודק סוג 

 ומעלה  250*3
 לאירועים  –

תואר  
אקדמי  

בהנדסת  
 חשמל 

רישיון חשמלאי בודק  
בתוקף מאת   3סוג 

 והרווחה משרד העבודה 
+ 

רישיון מהנדס חשמל  
 בתוקף 

+ 
רישום בפנקס  תעודת 

המהנדסים  
והאדריכלים בתחום  

 נטי הרלב

רישום בפנקס  
המהנדסים והאדריכלים  

 בתחום הרלבנטי 

עץ בטיחות יו 5
להכנת תוכנית  
  בטיחות לאירוע

  500קטן )עד 
 אנשים(  

   
 
 

הסמכה  
כממונה  

על  
  תוהבטיח 

מאת 
מפקח  

העבודה  
 הראשי 

אישור כשירות בתוקף  
מטעם מפקח העבודה  

הראשי בהתאם  
לתקנות ארגון הפיקוח  
על העבודה )ממונים על  

-חות(, תשנ"והבטי
1996 . 
 

 

יועץ בטיחות  6
להכנת תכנית  

לאירוע   בטיחות
  500גדול )מעל 

אנשים( ואירוע 

הסמכה  
כממונה  

על  
  תוהבטיח 

מאת 

אישור כשירות בתוקף  
מטעם מפקח העבודה  

הראשי בהתאם  
לתקנות ארגון הפיקוח  
על העבודה )ממונים על  
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השכלה/   תחום הייעוץ 

הסמכה  
 נדרשת

רישיונות ואישורים  
 נדרשים 

 רישום בפנקס רלוונטי 

שמכיל אלמנטים  
 מסוכנים

מפקח  
העבודה  

 הראשי 

-חות(, תשנ"והבטי
1996 . 

יועץ בטיחות  7
למבני ציבור  

  500בשטח של עד  
 מ"ר 

 

הסמכה  
כממונה  

על  
  הבטיחות

מאת 
מפקח  

העבודה  
 הראשי 

אישור כשירות בתוקף  
מטעם מפקח העבודה  

הראשי בהתאם  
לתקנות ארגון הפיקוח  
על העבודה )ממונים על  

-נ"ו(, תשהבטיחות
1996 . 
 

 

  קונסטרוקטור 8
  -)מהנדס מבנים(
 לבדיקת מבנים 

 
    

תואר  
אקדמי  

בהנדסה  
  -אזרחית

 מבנים 

 רישיון מהנדס בתוקף 
+ 

רישום רישוי  תעודת 
בפנקס המהנדסים  

ם בתחום  והאדריכלי
 הרלבנטי 

רישום בפנקס  
המהנדסים והאדריכלים  

 בתחום הרלבנטי 

 -קונסטרוקטור 9
מהנדס מבנים  

ע  לבדיקת אירו
גשרי  )במות / 

 תאורה וכדומה(

תואר  
אקדמי  

בהנדסה  
  -אזרחית

 מבנים 

 רישיון מהנדס בתוקף 
+ 

רישום רישוי  תעודת 
בפנקס המהנדסים  

והאדריכלים בתחום  
 הרלבנטי 

רישום בפנקס  
נדסים והאדריכלים  המה

 בתחום הרלבנטי 

יועץ נגישות   10
 מתו"ס ושירות 

תואר  
אקדמי  

בהנדסה  
אזרחית /  
אדריכלות 

/ 
יכלות  אדר
 נוף 

תעודת מקצוע מורשה  
נגישות מתו"ס מאת  

האגף להכשרה  
 מקצועית 

+ 
תעודת נגישות השירות  

 מאת משרד הכלכלה 
+ 

תעודת רישום בפנקס  
המהנדסים  
 והאדריכלים 

רישום בפנקס  
 המהנדסים והאדריכלים  

 
 

לבדיקת   –אגרונום  11
 גנ"י

 
 

בעל תואר  
אקדמי  
במדעי  

הצמח/  
הגנת  

 הצומח.  

  

לבדיקת   –נום אגרו 12
כי  מוסד חינו

 וציבורי
 
 

בעל תואר  
אקדמי  
במדעי  

הצמח/  
הגנת  

 הצומח.  
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 פירוט ניסיון המציע  2נספח 

 -המציע פירוט ניסיון .א

 

 הרפרנט: פירוט ניסיון  .ב

  חייב פרנט מטעמו אשר יספק את השירותים בפועל )הרפרנט  להעמיד רהמציע    כוונתככל וב

המציע(,   של  שכיר  עובד  המציע  להיות  לניסיון  שבנוסף  יש  הרי  דלעיל,  בטבלה  כמפורט 

   -להוכיח כי גם הרפרנט הינו בעל הניסיון הנדרש בתנאי הסף, ולפרט את ניסיונו בטבלה להלן 

 

 

 

שם איש קשר   שם המזמין 

אצל המזמין 

 דותיאור תפקי

פרטי הפרויקט ומהות 

 השירותים שסופקו 

  -תקופת השירותים

 התחלה וסיום

 )יש לציין חודש ושנה( 

 

 

   

 

 

   

    

שם איש קשר   שם המזמין 

אצל המזמין 

 ותיאור תפקיד

פרטי הפרויקט ומהות 

 השירותים שסופקו 

  -תקופת השירותים

 התחלה וסיום

 )יש לציין חודש ושנה( 
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 והצהרת המשתתף הצעה - 3נספח 
 

הח"מ,   הצעתנו  אנו  בזאת  קורא  מגישים  שונים  למ  4/21לקול  בתחומים  ייעוץ  שירותי  תן 

השרון דרום  אזורית  ובחנו  ו,  למועצה  שקראנו  מסמכי  לאחר  כל  את  זהירה  הקול  בחינה 

___________,  הננו  ,  הקורא הבאים:  בתחומים  ייעוץ  שירותי  לתת  מציעים 

 בזה כדלקמן:   צהירים ומתחייביםמ_, ________ו__________

, בין המצורפים אליו ובין שאינם  הקול הקוראהבנו את כל האמור במסמכי   .1

אליו,   הנחמצורפים  ו/או  הדרושות  הבדיקות  כל  את  להגשת  ערכנו  וצות 

בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על  ו,    הצעתנו זו

אמירו  פרסומים,  ידי  מצגים,  על  פה  בעל  שנעשו  כלשהם  הבטחות  או  ת 

במסמכי  ו/א   המועצה  האמור  על  אלא  מטעמה,  מי  ו/או  עובדיה  הקול  ו 

מכי  בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במס  הקורא

ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או    הקול הקורא

 אש על טענות כאמור.  אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מר

הכשירות,   .2 המומחיות,  הידע,  בעלי  והכישורים  תהרישיונואנו  ההיתרים   ,

נשוא   השירותים  את  לספק  הקוראהדרושים  כל    הקול  את  ולקיים 

 . ההתחייבויות המפורטות

הצעתנו זו  ו  בקול הקוראאנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים   .3

ולראייה אנו מצרפים את כל    ראול הקוהק עונה על כל הדרישות שבמסמכי  

מבלי לגרוע מכלליות האמור, אנו עומדים בכל תנאי  המסמכים הנדרשים.  

המפורטים   הפרטניים  הייעוץ    1בנספח  הסף  לתחומי  )בהתייחס 

ע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים  ידו הרלבנטיים(.  

להיפסל  הצעתנודלעיל,   כי  עלולה  לנו  ידוע  עוד  הזכות    מועצהל.  שמורה 

מידע/   כל  להציג  מאיתנו  ולדרוש  ו/או  שלישיים  לצדדים  ולפנות  לחקור 

מומחי ניסיוננו,  כשירותנו,  להוכחת  יידרש  אשר  נוסף  נו,  ותימסמך 

למסור   נסרב  אם  וכיו"ב.  העבודות  לביצוע  התאמתנו  המימון,  אפשרויות 

ראות   לפי  מסקנות  להסיק  הוועדה  רשאית  כאמור,  מסמך  או  עיניה  מידע 

 ואף לפסול את ההצעה.  

ול  קבכל ההתחייבויות והתנאים הכלולים  לבצע את  אנו מקבלים על עצמנו   .4

 .   בלא כל הסתייגות הקורא

כי במ  .5 בידהננו מתחייבים  ונזכה  נשוא  ול הקוראקה  , נספק את השירותים 

, הוראות הבטיחות  הקול הקוראבשלמותם, בהתאם למסמכי    הקול הקורא 

ל דין,  כל  רצון  והוראות  לשביעות  להלן,  בהצעתנו  הנקובים  המחירים  פי 

 . עדים המקומייםוהו

ותנו  מחייבת א ,  הז  קול הקורא ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת   .6

 מפורש במסמך זה. גם אם לא הוזכרה ב
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בודה  חוזית ספציפית טרם כל ע  תעשה התקשרותקשרות  ידוע לנו כי ההת .7

המזמיןמול   הישוב  המועצה ועד  וכי  דבר    ,  לכל  זו  להתקשרות  צד  אינה 

 ועניין. 

  לעיל ולהלן, הצעתי הכספית הקול הקורא  בהסתמך על כל האמור במסמכי   .8

, בהתאם  ים/ הרלוונטי  ים/ בתחוםהקול הקורא  נשוא  לאספקת  השירותים  

 -להוראות הסכם התקשרות, על נספחיו, הינה כמפורט להלן

לא    מקסימום  מחיר תחום הייעוץ )בש"ח, 
 כולל מע"מ( 

מחיר מוצע  
)בש"ח לא כולל  

 מע"מ(
  ₪ לשעה  300 מכין תוכניות  –יועץ תנועה 
הכנת חוות דעת   –יועץ תנועה 

 תנועתית 
  ₪ לשעה  350

 -מ 3מהנדס חשמל בודק סוג  
 למוסדות חינוך ומעלה  250*3

  למוסד חינוך₪  3,200

  מ 3מהנדס חשמל בודק סוג  
 ומעלה לאירועים   250*3

  לאירוע₪  1,500

עץ בטיחות לצורך הכנת תוכנית  יו
איש    500קטן עד  חות לאירוע בטי

 )שלא כולל אלמנטים מסוכנים(.

  לאירוע ₪  800

לצורך הכנת תוכנית  יועץ בטיחות 
 500מעל גדול  בטיחות לאירוע

שמכיל אלמנטים  קטן איש ואירוע 
 מסוכנים

 
 ₪ לאירוע   3,200

 

יועץ בטיחות למבני ציבור בשטח 
 מ"ר   500של עד 

)כולל סיור   ₪ למבנה 1,530
 ( בדיקה

 

 -קונסטרוקטור )מהנדס מבנים(
 מבנים  לבדיקת

  ₪ לשעה  300

מבנים מהנדס  -קונסטרוקטור
לבדיקת אירוע )במות / גשרי 

 תאורה וכדומה( 

  ₪ לבדיקת במה באירוע 600
 כולל גשר תאורה 

 

  ₪ לשעה  350 יועץ נגישות מתו"ס ושירות  
  לכל גן ילדים₪  400 לבדיקת גנ"י  –אגרונום 
לבדיקת מוסד חינוכי   –אגרונום 

 וציבורי 
  לכל בי"ס ₪  600

 
 -הנחיות למילוי ההצעה

 המוצע בכל תחומי הייעוץ אליהם מתייחסת ההצעה. יש להשלים את המחיר  •

מציע שלא ינקוב במחיר עבור תחום אליו מתייחסת הצעתו, ייחשב כאילו הציע מחיר  •

 מקסימום.

ת  ת את התמורה המלאה והסופית לאספקזו כולל  נו כי הצעת   יםמצהיר  והננ  .9

תנאי   לכל  בהתאם  הקוראהשירותים,  ההתקשרות    הקול  הסכם  ובפרט 

,  הקול הקוראלפי מסמכי    נוונספחיו, ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויותי

שהוא,   וסוג  מין  מכל  כלליות,  ובין  מיוחדות  בין  ההוצאות,  כל  זה  ובכלל 

כוח אהכרוכות באספקת השירותים, לרב ציוד, אביזרים, חומרים,  ות  דם, 

   .וכיו"ברכב, הובלות, ביטוחים, רישוי והיתרים,  כלי עבודה, כלי
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כל תמורה נוספת    נוכי לא תשולם ל  נוידוע למבלי לגרוע מכלליות האמור,   .10

)ולמעט   למדד  הצמדה  הפרשי   בגין  לא  לרבות  השירותים,  אספקת  בגין 

 (. עצהמומע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי ה

אירוע שלם/ פרוייקט שלם,    /ו עבור שעת ייעוץ מלאהידוע לנו כי המחיר הינ  .11

וכי   העניין,  משעהלפי  אנו אירוע/  /עבור חלק  לקבל    פרוייקט,  זכאים  נהיה 

 תמורה יחסית, כמפורט בהסכם ההתקשרות. 

עם   .12 תיאום  או  קשר  כל  ללא  מוגשת  זו  הצעה  כי  בזה  מצהירים  אנו 

 משתתפים אחרים.  

ז  .13 נת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה  ו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתהצעתנו 

 )תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת הצעות   90במשך 

ו  .14 תאגיד  המציע ככל  המטרות    -הינו  בגדר  הינה  הצעתנו  כי  מצהירים  אנו 

והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים  

על הצעה   התאגיד  בשם  עלזלחתום  מניעה  כל  אין  וכי  הסכם  -ו,  או  דין  פי 

 לחתימתנו על הצעה זו.  

מעותה המלאה של הצהרתנו  ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את מש .15

 זו:

 

_____________ המציעשם   זיהוי:  מס'   ________________ כתובת:    : 

_____________ פקס:   ____________ טל:  דוא"ל:    _______________ 

 _____________  __ 

 טל' נייד : _____________________  איש קשר: _______________  שם 

 

 _______________ חתימה:_______   תאריך ________  

  

 

 

 הינו תאגיד   המציעככל ואישור עורך דין 

חברת   כי  מאשר  עו"ד,   ,__________________ הח"מ,  אני 

______ ח.פ.  )להלן  ______________________,  הינו    "(המציע"  –___________ 

וכי ההצעה וכל יתר מסמכי ההזמנה המצורפים לה נחתמו על  ופעיל  ידי ה"ה  -תאגיד קיים 

  המציע __________ ו__________________ וכי חתימתם של אלה מחייבת את  ______ 

 זה ובהתקשרות על פיו.  קול הקוראבבכל הקשור והכרוך 

 

 ה________________  חותמת ______________חתימ תאריך __________ 

 


