
 

 קול קורא 
 

 על גבי אצטדיון טדי בירושלים  של מיצג תאורה אומנותי ואספקה, ייצור לקבלת הצעות לעיצוב
 

 כללי .1

"( מבקשת החברה)להלן: "מ "בע בירושלים ופנאי תרבות, ספורט קרית לניהול עירונית חברה - אריאל .1.1
מיצג תאורה אומנותי אשר יוצג על ל תתיאומנו תאורהגופים העוסקים במאמנים ו/או מ בזאת הצעות

 . ", לפי העניין(האצטדיון"-" והמיצג)להלן: " גבי אצטדיון טדי בירושלים, אשר מנוהל על ידי החברה

החברה מעוניינת לקבל הצעות למיצג תאורה אומנותי אשר יוקרן ו/או יוצג על גבי חלקו החיצוני  .1.2
פרטים אודות האצטדיון הרלוונטיים לצורך הגשת  .רבבמהלך שעות הע האצטדיוןגג וההיקפי של 

 .(2)במסמך אההצעה, מצורפים 

 מספר דגשים לעניין דרישות המיצג ותכולתו: .1.3

שעות בשעות _ 3מיצג התאורה יכיל הדמיות גרפיות דינמיות, בעל תנועתיות. המיצג יוצג לאורך  .1.3.1
 באופן מעגלי. שעות בשעות הערב )שעון חורף( 5)שעון קיץ( ולאורך  הערב

כלל המיצג יכיל מרכיבים ממלכתיים ולא יכיל כל רכיב אשר עלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או  .1.3.2
 אלימותו/או תוכן מיני. 

על המציעים להתחשב במרחב האצטדיון בהינתן מרחק האצטדיון מבתי המגורים ומכבישים  .1.3.3
צג לא יפגע בתנועה בכבישים )לרבות סנוור הנהגים( ולא יקרין תאורה על גבי מבני בסביבתו. המי

 ציבורית.המגורים בסביבת אצטדיון. מידע אודות מרחב האצטדיון ניתן לקבל בכל מפה 

התיאומים הנדרשים או /לבצע את כל הפעולות ויידרש ביצוע המיצג ל החברהיבחר על ידי אשר  המציע .1.4
 ועד לביצוע מושלם, לרבות אך לא רק:  של המיצג באצטדיון ואספקהר צורך עיצוב, ייצול

 .המיצגעיצוב  .1.4.1

 .האצטדיון מדידת שטח .1.4.2

 .פן הצבתווהמיצג ואתכנון  .1.4.3

 למיצג והצגתן לאישור סופי של החברה.ביצוע הדמיות  .1.4.4

 ייצור המיצג, לרבות רכישת כל החומרים הנדרשים לכך. .1.4.5

 הובלת המיצג לאצטדיון. .1.4.6

י האצטדיון )הזמנת ההתקנה בפועל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של התקנת המיצג על גב .1.4.7
 החברה(

שידרשו על ידי גורמי הרישוי ו/או התכנון הגשת חישובים סטטיים, הצהרת מהנדס וכל התנאים  .1.4.8
 .ו/או הרגולטור הרלוונטי

 המיצג.הגשת דו"ח ע"י יועץ בטיחות להצבת  .1.4.9

 . תכנון הנדסי מפורטהגשת סקיצות, תוכניות ו .1.4.10
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 דרישות בטיחות. .1.4.11

 .הצבת והתקנת המיצג באצטדיון והפעלתופיקוח וניהול מלאכת  .1.4.12

העברת מלוא החומרים הנדרשים לעניין תפעול ותחזוקת המיצג לאחר התקנתו, לרבות ביצוע  .1.4.13
 חפיפה והדרכה של נציגי החברה על אופן התפעול והתחזוקה של המיצג.

החברה רשאית לדרוש ניסוי תאורה חלקי במסגרתו ידרש המציע להביא ולהתקין מיצג חלקי  .1.4.14
 כפי שיסוכם עם החברה, לצורך בחינת עמידת המיצג בדרישות וצרכי החברה.

הרשימה המפורטת בסעיף דלעיל הינה רשימה חלקית ועל המציע שיבחר יהיה לבצע את כל הפעולות  .1.5
 .חברה ולהשלמת הצבתו והתקנתו באצטדיוןיעות רצונה של הלשב המיצגהדרושות לצורך הפקת 

תהא  במיצגיה יהצפמובהר בזאת כי בלבד.  החברהתהיה של  במיצג, הבעלות והקניין והפעלתו לאחר הצבתו .2
ום נוסף למעט התשלום שיגיע לו בגין התמורה הנקובה האמן לא יוכל לגבות כל תשל חופשית לקהל הרחב.

מציע יצוין שמו של הקרבת האצטדיון, במקום שיקבע על ידי החברה, . בליך זהמכוח ה בחוזה ההתקשרות
 המציע הזוכהמעבר לכך לא תהיה כל זכות קניינית ו/או מוסרית של  .החברה, בנוסח ובדרך שתקבע הזוכה

   בלבד.  לחברהואלו יהיו קנויות  מיצגב

ואשר יכלול את כלל התחייבויותיו המפורטות לעיל  חברהיחתום על חוזה אשר ייערך על ידי ה הזוכה המציע .3
 ולהלן, לרבות התחייבויות שנטל על עצמו במסגרת הצגת הצעתו.

החברה רשאית להזמין מהמציע הזוכה בהליך זה מיצג תאורה אומנותי נוסף אשר יוצג על גבי היכל הפיס  .4
 אשר מנוהל על ידי החברה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.ארנה ו/או על גבי מתקן אחר 

 תנאי סף להשתתפות בהליך .5

 :שלהלןהסף  זה מי שעומד בתנאי בהליךרשאי להשתתף 

של מיצגי תאורה אומנותיים על גבי מבנים ואספקה עיצוב, ייצור ( עבודות 3)שלוש ביצע והשלים לפחות  .5.1
( השנים שקדמו למועד 7) שבעוזאת במהלך מיצגים, מ"ר, בכל אחד מה 20,000-בשטח כולל שלא יפחת מ

  .בהליךהאחרון להגשת הצעות 

כשהוא מלא ומושלם על כל  (1מסמך א')להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף להצעתו את 
 . במסגרתו את אופן עמידתו בתנאי הסף כאמור ולפרט פרטיו

 הגשת מענה לקול קורא .6

 במסגרת הצעתם, הצעה אשר תכלול את המרכיבים הבאים:על מגישי ההצעות להגיש 

, לרבות הצגת של מיצגי תאורה אומנותיים מסוג זהואספקה עיצוב, ייצור הצגת ניסיונו של המציע ב .6.1
 .מיצגי תאורה אשר הוצבו על ידו באצטדיונים

אשר   וכן התייחסות לציוד/חומריםלעיל ולהלן התייחסות לכל הפחות לאמור סקיצה הכוללת מפרט  .6.2
 המציע מתכוון לעשות בו שימוש, תרשים העמדה כיו'.

והתייחסות לדרישות  תרשים העמדההכוללת את  power pointהמציע יוכל לצרף להצעתו מצגת 
 המפורטות לעיל ולהלן.

הצעה בהמיצג ואספקת עבור כלל השירותים הנדרשים לעיצוב, ייצור מחיר המציע יציע  – הצעה כספית .6.3
 .פאושלית כוללת ומלאה
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 פרופיל המציע. וכן לצרף את   1יש למלא את מסמך א' – פרטים אודות מגיש ההצעה ועסקיו .6.4

 אופן בחירת ההצעות הזוכות .7

 .י החברהיוסמך על יד צוות היגוי אומנותי אשרההצעות הזוכות יבחרו על ידי  .7.1

לא תהא  החברהליך זה אינו מהווה מכרז והנו במסגרת פטור ממכרז )פטור בגין יצירת אומנות(. ה .7.2
, ואף תוכל לבקש מהזוכה שינויים ועדכוני מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא

  .עיצוב

המיצג  במסגרת שיקול דעתה בבחירת הזוכה בהליך זה, תיקח החברה במסגרת שיקוליה את התאמת .7.3
לצביון העיר ירושלים ולקרית הספורט בה ממוקם האצטדיון, את נראותו ויופיו של המיצג, את נסיונו 

 של המציע בביצוע מיצגים דומים וכן את הצעתו הכספית.

של החברה ובהתאם לפרמטרים  על פי שיקול דעתה הבלעדיהבחירה במציע הזוכה בהליך זה תעשה  .7.4
ו/או הצעות אשר  בירושלים. יובהר כי הצעות אשר אינן  תואמות את צביון החיים המצוינים לעיל

 עלולות לפגוע ברגשות הציבור ו/או בתקנת הציבור יפסלו על הסף.

עם המציע הזוכה בהליך יחתם הסכם בנוסח שיקבע על ידי החברה ואשר ישקף לכל הפחות את  .7.5
 ויות המציע על פי מסמכי הליך זה.התחייב

החברה רשאית לקבל את ההצעות בשלמותן ו/או בחלקן וכן להחליט להזמין חלק מהמיצג ו/או חלק  .7.6
 והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. מרכיבי המפרט הטכני

 מפגש וסיור מציעים, הבהרות ושינויים .8

שרון שליו דהאן , בפניה לבאצטדיון עם נציגי החברהמציעים המעוניינים בכך, רשאים לתאם סיור  .8.1

 . 12:00בשעה , 3.10.19וזאת עד ליום  sharon_s12@hotmail.comבאמצעות דוא"ל: 

, שאלות לוי-גב' דנה מלכהיהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות ל 12:00בשעה   24.9.19שלישי  עד יום .8.2

. , במבנה שלהלןבלבד WORDבקובץ , mldana@jerusalem.muni.ilבדואר אלקטרוני: הבהרה 
 .הליךויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ה הליךהעתק השאלות והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת ה

 מס"ד

המסמך או הנספח 

אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 נוסח השאלה

1    

 

 –פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב -הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעלכל  .8.3
 . חברהתחייבנה את ה

, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי הליךרשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות ב חברהה .8.4
ר יהוו חלק בלתי נפרד , ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמוהליךה

 א"לבדובאמצעות פרסום באתר החברה ו/או  הליךה משתתפי, יובאו, בכתב, לידיעת כל הליךמתנאי ה
ידו -, יחתמו ע"י המציע ויצורפו עלמשתתפי ההליךידי -או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו עלו/

 .להצעתו

או באמצעות  mldana@jerusalem.muni.ilבדואר אלקטרוני לכתובת בהליך זה יש להגיש  ותההצעאת  .9

 , 2019לאוקטובר   10 מיוםלא יאוחר  , ירושלים1משרדי החברה, בדרך בנבנישתי לתיבת המכרזים במסירה 
  .12:00בשעה 
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 בכבוד רב,     

 
 ציון תורג'מן, מנכ"ל                
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 קול קורא מיצג תאורה  
 ( 1א)מסמך 

 מסמכי הערכת המשתתף
 

 מסמכי הערכה ובדיקת תנאי סף  
 

 פרטים על המשתתף  .1
 

       שם המשתתף: .1.1

          מס' הזיהוי: .1.2

        מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

        שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

         תפקיד איש הקשר:  .1.5

          טלפונים: .1.6

          פקסימיליה: .1.7

         דואר אלקטרוני:  .1.8

 

 להוכחת תנאי הסף  ניסיון המשתתף .2
 

של מיצגי תאורה אומנותיים על גבי מבנים ואספקה עיצוב, ייצור ( עבודות 3)שלוש ביצע והשלים לפחות  .1.1
( השנים שקדמו למועד 7) שבעוזאת במהלך ___ מ"ר, בכל אחד מהמיצגים, -בשטח כולל שלא יפחת מ
 .הליךהאחרון להגשת הצעות ב

 
מזמין שם 

 העבודות
מקום ביצוע 

 העבודות
שם ותפקיד איש 

 הקשר 
מועדי ביצוע  מס' טלפון  

 העבודות
-)שש/חח
 שש/חח(

היקף 
המיצג 

 במ"ר

 
 

     

 
 

     

 
 

     

      

 
 

     

 

יש לצרף אסמכתאות לביצוע העבודה כאמור כגון חוזה חתום עם הגוף/אישור של הגוף על ביצוע העבודות או  
 חשבוניות או תעודת השלמה וכיו'. 

 כמו כן, יש לצרף צילומים ותיעוד של העבודות כאמור.
 

 ____________________שם המשתתף: _       
 חתימת וחותמת המשתתף: ____________       
 תאריך: _______________________       

 

 עו"ד  אישור

אני מאשר כי החתימות דלעיל הינן חתימותיהם של ____________________, אשר רשאים לחתום 
מחייבות את  החברהולהתחייב על פי דין בשמו של ____________ ]המשתתף[ וכי חתימותיהם בצירוף חותמת 

 המשתתף לכל דבר ועניין.
      ____________  ___________ 
 עו"ד           תאריך            
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 קול קורא מיצג תאורה  
 ( 2מסמך א)

 מפרטים ודרישות 
 

 מפרטים ודרישות טכניות
 

      במערכות אותן הוא מספק.\ב לתמיכה טלפונית בימי עסקים בכל תקלה בציודיספק התאורה מחו .1

           מספק.במערכות אותן הוא  \ב למעבדה פעילה למתן מענה לתקלות בציודיספק התאורה מחו .2

מנפח המיצג וכן  15%בהיקף של  קי חילוף עבור המיצגחל לספק במסגרת המיצג גםב יספק התאורה מחו .3

   מקרה של תקלה כלשהי.בכל זמינים לציוד אותו הוא סיפק זהים להחזיק חלפים 

                                         ב לתת שלוש שנות אחריות לציוד אותו הוא מספק.יספק התאורה מחו .4

באותו  הישראליהתואם את התקן כל התאורה ואביזרי התאורה יהיו בעלי תו תקן ממקור מדינת היצור  .5

 .התחום

מהנדס חשמל והמפקח על ומטעם החברה יועץ התאורה אישור המיצג והתקנתו יחוייבו באישור וליווי  .6

         הפרויקט.

            .מטעמה פרויקטהמנהל החברה ואספקת ציוד התאורה תעשה בתאום עם  .7

 פק למתחם הפרויקט.והובלת הציוד שנרכש תבוצע ע"י ספק התאורה ותס .8

 התקנת המיצג תבוצע על ידי הספק, אלא אם סוכם אחרת בין הצדדים. .9

ורה והחשמל אותם הוא תפעול מערכות התאבעניין אופן  החברהספק התאורה מחויב לתדרך את צוות  .10

  סיפק.

אחריות ב  ל ספק התאורה לתת הוראות תחזוקה ותפעול לכל המערכות אותם סיפק למקרה של תקלה.ע .11

, כפי שיוסכמו מנהל הפרויקט  ספקה והתקנה של הציוד על פי לוחות הזמנים שלאהספק לעמוד בזמני 

 .עם החברה

החברה ומערכת התוכן תהיה פתוחה. הספק יתדרך את המיצג יאפשר תחלופת תוכן על גביו על ידי  .12

 החברה בדבר אופן הפעלת מערכת התוכן והחלפת המיצגים.
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 קול קורא מיצג תאורה  
 מסמך ב' 

 הצעה והצהרת המציע 
 

 הצעה והצהרת המציע 
 

מגישים בזאת הצעתנו לביצוע עבודות מכוח , ההליךאנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי 
של מיצג תאורה אומנותי על גבי אצטדיון טדי בירושלים ואספקה לקבלת הצעות לעיצוב, ייצור הליך קול קורא 

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 
 

על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו  הליךכי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי ה ,ננו מצהירים בזהה .1
אתר את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, לרבות אלה הנוגעות למקום העבודה, לטיב 

ביצוע הכרוכות בהוצאות הולתנאי הגישה אליו וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על  העבודות
העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או 

 הליךו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי ה חברהההבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי 
נציג כל תביעות או דרישות  ולא הליךבלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי ה

 המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 
 

אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא  .2
 .ליךה, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי ההליךה

 

 הליךהצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי הו הליךאנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים ב .3
ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור מן 

שמורה הזכות לחקור ולפנות  לחברהעלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי  החברההמפורטים דלעיל, 
כשירותנו, ניסיוננו,  לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת

מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב. אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור, 
 רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

 

 .  תבלא כל הסתייגו הליךלבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בעל עצמנו  מקבליםאנו  .4
 

הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת לבצע הטכניים, המקצועיים וכל הציוד אמצעים כל האת יש לנו  .5
   .הליךאם נזכה ב כן לעשותואנו מתחייבים , הליךולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי ה

 
 הליךתתקשר איתנו בהסכם, נבצע את העבודות נשוא ה חברהוה הליךהננו מתחייבים כי במידה ונזכה ב .6

, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי המחירים הנקובים בהצעתנו הליךבשלמותן, בהתאם למסמכי ה
 .חברהלהלן, לשביעות רצון ה

 
זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה  הליךכן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת  .7

 במפורש במסמך זה.
 
 אום עם משתתפים אחרים. יבזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת מצהיריםאנו  .8
 
מהמועד  יום)תשעים(  90ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .9

 30תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך  חברהידוע לנו, כי ה .הליךהאחרון להגשת הצעות ב
, והכל מבלי לגרוע )שלושים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו

  כל דין. פי -עלו/או  הליךפי ה-על חברההמכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית 
 

 3 בסעיףחוזרת, כאמור  -משום הצעה לאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו כי תהיו זכא ,אנו מסכימים .10
 לביניכם.  מחייב בינינויכרת הסכם ובקבלתה על ידכם   1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 
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והאישורים  מציא את כל המסמכים נ כי במועד שנידרש לכך על ידכם,היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים  .11
לרבות הסכם, חתום כדין, ערבות ביצוע ואישור על עריכת  ,הליךלהמציא בהתאם למסמכי הנו שעלי

 . , בנוסח שיקבע על ידי החברהביטוחים
 

עיצוב, ייצור והתקנה של  שירותי לבצע מציעים הננו, הליךה מסמכי בכל ולהלן לעיל האמור כל על בהסתמך .12
תמורה לסך סופי ומוחלט של ________ ₪, ב במלואומיצג תאורה אומנותי על גבי אצטדיון טדי בירושלים 

 בתוספת מע"מ כדין. 

 
 ובכלל, הליךה שבמסמכי לתנאים בהתאם העבודה לביצוע והסופית המלאה התמורה את כוללת זו הצעתנו .13

 הליךה תנאי פי על העבודות בביצוע הכרוכות, שהוא וסוג מין מכל, כלליות ובין מיוחדות בין, ההוצאות כל זה
 כלי, חומרים, אביזרים, ציוד, אדם כוח לרבות, החוזה נשוא התחייבויותינו לכל מלא כיסוי ומהווה, בשלמות

 תקופת ולרבות העבודה ביצוע לצורך המתחייבות ההתאמות, והיתרים רישוי, ביטוחים, רכב כלי, עבודה
 . הליךה במסמכי הנדרשת והאחריות הבדק
 

 לרבות, דלעיל ידינו על הנקוב לסכום מעבר העבודות ביצוע בגין נוספת תמורה כל לנו תשולם לא כי לנו ידוע .14
 .וכדומה תשומות, תקורות, במיסים שינוי כל בגין לא לרבות, למדד הצמדה הפרשי בגין לא

 
 העבודות ביצוע על בעתיד יחולו אשר או החלים, שהוא סוג מכל, חובה תשלום, היטל, מס כל כי לנו מובהר כן .15

 שעליה סכום כל לנו שיגיעו מהסכומים החברה תנכה, כך לצורך. ידינו על וישולמו עלינו יחולו, זה חוזה י"עפ
  .לנו תשלום תהווה לזכאי אלו סכומים והעברת, דין כל לפי לנכות

 
ו/או  הליךבמסמכי  המציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים נלא שבמקרה אנו מצהירים ומסכימים, כי  .16

)שלושת  3,000₪זכאית לסך של  חברהה, תהא נמלא אחר התחייבותנו לביצוע העבודה בהתאם להצעתנולא 
במסמכי כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועדים הנזכרים אלפים ש"ח( 

 ין, ועד למועד המצאת כל האישורים, לפי המועד המאוחר שביניהם. י, לפי הענהליךה

 

וחתימת ההסכם אנו מתחייבים לעשות כל פעולה הצריכה לסיום העבודות עד ולא  הליךבהגשת מסמכי ה .17
ע העבודות או מועד סיום העבודות לרבות העמדת כוח אדם נוסף, כלים נוספים, הארכת יאוחר מתקופת ביצו

 ימי העבודה וכיו' הכל באחריותנו ועל חשבוננו. 
 

 

 
 זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא

 
  

 חתימה:______________________
  

 
 

 להגשת הצעה ע"י תאגיד  -אישור עו"ד 
 

)להלן: ח.פ. ___________________       עו"ד של  אני הח"מ
בשם ___________________ על הצהרה זו ה"ה  בפני חתמו__________  יוםב"( מאשר בזה כי המשתתף"

גדות של , כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאהמשתתף
 וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו 

 
__________________ _____________________             

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                        תאריך
 
 

 להגשת הצעה ע"י יחיד  -אישור עו"ד 
 

)להלן: ________________ ת.ז. ________________ עו"ד של ___________________  אני הח"מ
  על הצהרה זו.המשתתף  בפנים חת_________________  יוםב"( מאשר בזה כי המשתתף"

__________________   _____________________             
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                        תאריך


