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 הצעת המציע 

הח"מ, מר/גב' ____________, נושא/ת ת.ז שמספרה ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי    ואנ

 לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

נותן .1 בשם    נת/הנני  זה  )תצהיר  פניה    ("המציע"_________________  במסגרת  הצעתו  המגיש 

ציבור עבור    שירותי  מתןלתחרותית   ירושלים  יחסי  המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור 

 )"הפנייה"(.   ואיחודה, בגבעת התחמושת

 ע"י המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז הנ"ל. הוסמכתי/נו כדין .2

 פנייתכם.ומודיעים בזאת על הסכמתנו להשתתף ב אנו מאשרים קבלת פנייתכם דלעיל  .3

 . 2018שנים לפחות במתן שירותי יח"צ, קרי החל מחודש פברואר   5המציע הינו בעל ניסיון של  .4

בטבלה שלהלן יפורטו לקוחות קודמים של המציע להם ניתנו שירותי יחסי ציבור אשר רלוונטיים  

 למזמין. 

 שם הלקוח  מס"ד

 

פרטי 

עם   התקשרות 

 איש הקשר 

תחילת   מועד 

וסיום  

 השירותים

מהות  הלקוח;  של  מאפיינים 

ההתקשרות/השירותים;  

הלקוח/  בין  רלוונטיות 

והשירותים  השירותים 

 המבוקשים בפנייה זו 

ההתקשרות   היקף 

לציין   )ניתן  השנתי 

מדוי או  יסכום  עולה  ק 

סך   50/100/200של    על 

 אש"ח( 

1      

2      

3      

4      

5      
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לפחות בעבודה עם לקוחות בתחום אתרי מורשת ו/או מוזיאונים ו/או אתרי  למציע יש ניסיון של שנה   .5

 תיירות, וזאת במהלך חמשת השנים האחרונות. 

לפחות   .6 של  בהפקה  קודם  ניסיון  יש  וכתבים    100למציע  תקשורת  מערכות  מול  בעבודה  פרסומים 

 מהעיתונות וזאת במהלך השנה האחרונה. 

במתן שירותי יח"צ ללקוחות מסוג אתרי מורשת ו/או מוזיאונים  למציע יש ניסיון של שנה לפחות   .7

 ו/או אתרי תיירות, וזאת במהלך חמשת השנים האחרונות. המציע מתבקש לפרט את שם הלקוחות:

 שם הלקוח  מס"ד

 

וסיום  תחילת  מועד 

 השירותים

ההתקשרות/  מהות 

 השירותים

    

    

    

 

 איש הקשר המוצע מטעם המציע הוא ה"ה ____________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ___________.   .8

 מצ"ב קורות החיים של איש הקשר המוצע מטעמנו. 

 תוך תיאום עמכם ובכפוף להסכמתכם. רק   ףככל שהצעתנו תבחר, הנ"ל יוחל

 ים: לפנייתנו זו מצורפ  .9

 פיל המציע.  לפנייה, ובכלל זאת פרו 19המסמכים האמורים בסעיף   .א

ניקוד   .ב לצורך  רלוונטי  נוסף שהינו  לכל מסמך  המידה  האיכות בהתאם  הקבועים אמות 

 . ( לפנייה3)ב()10 -( ו1)ב()10בסעיפים 

בהתאם    , נבצע את השירותיםפניההלבצע השירותים על פי    שנבחראנו מצהירים ומתחייבים כי ככל   .10

שפורטו   המצ"ב  להנחיות  ההסכם  להוראות  ובהתאם  זה  במסמך  להתחייבויותינו  בהתאם  בפניה, 

 . לפנייה

השירותים .11 למתן  מחיר  הצעת  להגיש  מתכבדים  והמוחלטת    - הננו  הסופית  החודשית  התמורה 

המבוקשת בגין מתן שירותי יחסי ציבור למזמינה בהתאם לנדרש במסמכי פנייה זו עומדת על סך של  

 תוספת מע"מ(.  ______________ ש"ח )ב -

הינה .12 לעיל  ידינו  על  המבוקשת  התמורה  כי  לאשר  וסופית  מלאה    הרינו  שירותי  מוחלטת  כל  בגין 

וכוללת את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע ובמתן השירותים, ללא יוצא  מסמכי פניה זו,  על פי    המציע

החזר נסיעות,    לתוספות כלשהן, לרבות בגין שכר טרחה, החזר הוצאות,  םהיה זכאינמן הכלל, ולא  

 עמלות או תוספת אחרת. 
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 זהו שמי/נו, זו חתימתי/נו ותוכן תצהירי/נו דלעיל אמת.  .13

 

      _______     _________________         _______________________ ________________ 

 שם ות.ז. של מורשי החתימה מטעם המציע                       שם המציע  וחותמת            תאריך                                

 

 

 אישור 

נושא/י  בפני    ו /אני  הח"מ, עו"ד, מ.ר. ________________, מאשר, כי ביום _____________, הופיע

  הם / י עליוכ  ם/ולאחר שהזהרתי אותוהמציע על הצעה זו  ת.ז. _______________, המורשה לחתום בשם  

בפני על  נכונות    ו/הצהיר   -כן    ו/ לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה  ים/ צפוי  ו/ לומר את האמת וכי יהיה

 עליה בפני.   מו/דלעיל וחתם ם/הצהרתו

 _______________ 

 עו"ד 

 


