
 

 

 
 

 

 
 :6הודעה מס'  מערכות מחשוב:: 15/2022מכרז מס' 

 (משנההתחייבות קבלן )
___________חתימת המציע: _____  

 
 

 3מתוך  1עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 
 2023 פברואר 7

 
 15/2022מכרז פומבי מס' 

אספקה, התקנה ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה של מערכות תוכנה 
 (2022ומערכות נלוות עבור עיריית רהט )

 
 למשתתפים 6מס' הודעה 

 
 

 רצ"ב מענה נוסף לשאלת הבהרה נוספת שהוגשה לעיריית רהט: 
 

 מענה הבקשה סעיף עמ' המסמך 
בהתאם להוראות המכרז,  9.2.5.4 36 א'  .1

בכוונתנו להגיש הצעה 
למערכות ההנדסה וועדה 
המקומית באמצעות קבלן 

 משנה. 
בהתאם לאמור בסיפא לסעיף, 
נבקש לקבל את נוסח 
התחייבות קבלן המשנה 
)ערוכה בנוסח שיקבע ע"י 
היועץ המשפטי לעירייה(, על 
מנת שנוכל לצרפה למסמכי 

 ההצעה. 

רצ"ב הצהרה וכתב התחייבות 
של קבלן המשנה לפי סעיף 

להזמנה להציע הצעות  9.2.5.4
 למכרז. 

 
יובהר, כי על המציעים לצרף 

רה וכתב התחייבות של הצה
קבלן משנה בנוסח המצורף, 

מבוקש לגביו לכל פרק נפרד ב
לעשות שימוש בשירותי קבלן 

 משנה. 

 
 . שינוי ביתר תנאי המכרזאין למעט האמור לעיל, 

 
 על המשתתפים לצרף להצעות שלהם העתק הודעה זו. 

 
 

 בברכה,
 
 

 עיריית רהט
  



 

 

  

 
 

 

 :6הודעה מס'  מערכות מחשוב:: 15/2022מכרז מס' 
 )התחייבות קבלן משנה(

___________חתימת המציע: _____  

 
 

 3מתוך  2עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 
 5/20221מכרז פומבי מס' 

אספקה, התקנה ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה של מערכות תוכנה 
 (2022עבור עיריית רהט )ומערכות נלוות 

 התחייבות מטעם קבלן משנהכתב הצהרה ו
 למכרז הצעותלהזמנה להציע  9.2.5.4סעיף לפי 

 
 _____________________.  המציע למכרז:

 
 הפרק במכרז בגינו מבוקש לעשות שימוש בשירותיו של קבלן משנה )לסמן בעיגול(: א / ב / ג / ד.

 
 _____________________.  קבלן המשנה:

 
 _____________________.  ח.פ. קבלן משנה:

 
 _____________________.  כתובת קבלן משנה:

 
אני הח"מ, ________________ ]קבלן המשנה[ ח.פ./ע.מ. _______________ מצהיר ומתחייב 

 בזאת כדלקמן:
 
"[ פנה אליי בהצעה המציע]שם המציע. להלן: " -הריני לאשר כי __________________ .1

)להלן:  לשמש כקבלן משנה לעניין השירותים/העבודות הכלולים בפרק ______
אספקה, התקנה ומתן שירותי תמיכה שעניינו:  15/2022של מכרז מס'   "(השירותים"

, ואני "(המכרז)להלן: " (2022ותחזוקה של מערכות תוכנה ומערכות נלוות עבור עיריית רהט )
 הסכמתי לשמש כקבלן משנה של המציע לעניין אספקת השירותים כאמור לעיל. 

 
הריני לאשר כי ידוע לי כי השירותים הנ"ל ניתנים כחלק בלתי נפרד מכלל השירותים  .2

פי תנאי המכרז, ובמידה והמציע יזכה במכרז, אני אהיה חייב -ידי המציע על-המסופקים על
ידי המציע מכוח זכייתו -בלתי נפרד מאספקת השירותים על לספק את השירותים הנ"ל כחלק

במכרז, לרבות, גם במקרה של מחלוקת ביני לבין המציע, ובכל מקרה, לא אוכל להפסיק את 
 ידי המציע. -מתן השירותים לעיריית רהט בנפרד ממתן השירותים על

 
ואת כל הריני לאשר כי טרם חתימתי על הצהרה וכתב התחייבות זה, קראתי המכרז  .3

המסמכים הנלווים לו, לרבות, החוזה והמפרט הטכני המצורף לו, הבנתי את האמור במכרז 
ו/או בנספחיו לגבי מתן השירותים הנ"ל, וכן, את כל הנדרש ממני לעניין אספקת השירותים 

ידי הזוכה(, לרבות, לעניין -לעיריית רהט )כחלק בלתי נפרד מאספקת השירותים הכוללת על
יון, תנאי סף, בטוחות וכיו"ב, ובכל מקרה, לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כנגד הוכחת הניס

עיריית רהט ו/או מי מטעמה, בכל הנוגע להגשת ההצעה למכרז ו/או לכריתת החוזה עם המציע 
 )במידה ויזכה במכרז( ו/או למתן השירותים לעיריית רהט מכוח הצהרה וכתב התחייבות זה. 

 
מציע יזכה במכרז, הוראות החוזה שייחתם עמו, יחולו במלואן גם עליי, ידוע לי, כי ככל שה .4

, וכן, השירותים הנלווים להם. אי קיום הוראות החוזה לגבי וזאת ביחס למתן השירותים הנ"ל
 . ידי, וכן, הפרה -מתן השירותים כאמור, תהווה הפרה של החוזה על

  



 

 

  

 
 

 

 :6הודעה מס'  מערכות מחשוב:: 15/2022מכרז מס' 
 )התחייבות קבלן משנה(

___________חתימת המציע: _____  

 
 

 3מתוך  3עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 
את כל הוראות המכרז בנוגע לניגוד עניינים מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי קראתי  .5

ולכל  עם עובדי העירייה ו/או נבחרי ציבור, וכי ידוע לי שהוראות אלה חלות עליי באופן מלא
דבר ועניין, ואני מתחייב לפעול בהתאם להן, לרבות, פנייה יזומה לעירייה בכל מקרה של 

 היווצרות חשש לניגוד עניינים כאמור. 
 
 
 

   
 קבלן המשנהחתימת   

 
 

 אימות חתימה
 

הריני לאשר כי ה"ה ________________ ת.ז. ________________ ו_________________ 
"( ח.פ. קבלן המשנהת.ז. ________________, מורשים לחתום מטעם _________________ )"

________________, על הצהרה וכתב ההתחייבות לעיל, והם חתמו בפני על ההצהרה וכתב 
התחייבות זה, זאת לאחר שהסברתי להם את משמעות החתימה שלהם מטעם קבלן המשנה והם 

 הבינו משמעות זו. 
 
 
 

   
 חתימת עוה"ד  תאריך

 


