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.9

ההתקשרות
 4יא'

המועצה
מענה
המועצה

מענה לשאלות הבהרה

יש לצרף צילומי מסכים למודולים
במערכת וכן לכל הסעיפים המופיעים
באות M
הבקשה מתקבלת

לאור התחייבות ספקי המשנה המצורפת
במסמך א'  10נבקש כי הדרישה לצרף הסכם
התקשרות תוסר.
נבקש כי האישורים ותעודות ההסמכה שיוצגו הבקשה מתקבלת
במענה יהיו של מנהל הפרויקט ולא של כלל
עובדי המציע שיעסקו בביצוע השירותים.
נבקש כי הודעה תועבר גם לספקים שלא זכו .הבקשה נדחית

נבקש להעביר רשימה של מספר מצומצם של
לקוחות לדוגמא ולא את כלל לקוחות המציע.

הבקשה מתקבלת ובתנאי שתוצג רשימה
המעידה על עמידה בתנאי הסף ,קרי
מינימום  5לקוחות.
הבקשה מתקבלת

לאור התחייבות ספקי המשנה המצורפת
במסמך א'  10נבקש כי הדרישה לצרף הסכם
התקשרות תוסר.
ראה טבלת מחירים חדשה
לאור העובדה שלמערכת מעקב משימות,
מודול מוקד ומודול וטרינריה אין דרישות ולא
שורות תמחור ,נבקש אישורכם כי לא נדרש
לספק מערכות אלו.
הבקשה מתקבלת
נבקש כי הדרישה להעברת האלגוריתמים
תבוטל שכן מדובר בסוד מסחרי של הספק.
נבקש כי התחייבות הספק תחול על הדרישות הבקשה נדחית
המפורטות במסמכי המכרז במועד ההגשה
בלבד ,שכן לא סביר שהספק יידרש להתחייב
על שירותים שהיקפם ומהותם אינו ידוע ואינו
מוגבל.

 .10מסמך ג'
עמ' 66

קניין רוחני
 18ט'

 .11נספח ה'
עמ' 74

חלק 1

 .12נספח ה'
עמ' 119

סעיף 1

 .13נספח ה'
עמ' 122
 .14חלק 2
עמ' 136

סעיף 11
סעיף 2

 .15חלק 2
עמ' 136

סעיף 3

 .16חלק 2
עמ' 136

סעיף 5

 .17חלק 2
עמ' 136

סעיף 6

הבקשה נדחית

נבקש כי הסעיף ימחק .הרשות מקבלת זכות
שימוש במערכות הספק אשר נתמכות על ידו
באופן שוטף ,ואין זה סביר כי גורם אחר שאינו
הספק יבצע בהן שינויים.
נבקש הבהרתכם לרמת צילומי המסך הנדרשת יש לצרף צילומי מסכים למודולים
במערכת וכן לכל הסעיפים המופיעים
במענה.
באות M
לא קיימת במועצה מערכת GIS
נבקש הבהרתכם לדרישה לאור העובדה כי
בתיאור מצב קיים בעמ'  34נרשם כי לא קיימת
כיום מערכת הנדסה GIS/במועצה.
חברת סיטיקונקט
מהי מערכת המוקד/שו"ב הפועלת במועצה?
הבקשה נדחית

נבקש להעלות את המחיר שכן אינו תואם את
מחיר השוק להיקף הדרישות במפורטות
במכרז.
הבקשה נדחית
המחיר המקסימלי לסעיף נמוך מאד לאור
העובדה כי הסעיף כולל חינוך לא פורמלי,
רישום באינטרנט ותשלום למשרד החינוך.
נבקשכם להעלות את המחיר.
לאור העובדה כי המחיר כולל  5אוגדנים ,ניהול הבקשה נדחית
קרנות והיזון חוזר ,נבקש להעלות את המחיר
כך שיביא לידי ביטוי את מספר העובדים
ברשות ואת מחיר השוק לתלוש.
כידוע ,נהוג לתמחר את המערכת הבית ספרית הבקשה נדחית
ב ₪ 200 -לעמדה .לפיכך ,נבקשכם להעלות את
המחיר כך שיהיה תואם למספר העמדות.

פרק וסעיף

נוסח השאלה

מס"ד

המסמך

 .18עמ' 8
עמ' 24

סעיף 6.1
נוסח ערבות המכרז

 .19עמ' 11

מסמך א' סעיף 12

בסעיף  6.1צוין כי הערבות תוצמד
למדד המחירים לצרכן בעוד בנוסח
הערבות אין שום אזכור למדד.
 .1נבקש הברתכם האם
הערבות צמודה למדד או
אינה צמודה למדד.
 .2נבקש קבלת נוסח ערבות
מעודכן הכולל את פרוט
המדד ותנאי ההצמדה (ככל
והערבות צמודה למדד).
לאור העובדה כי בחינת האיכות
קודמת לבחינת הצעת המחיר נבקש כי
המכרז ינוהל באופן דו שלבי ,משמע
הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת
ותפתח רק לאחר שלב בחינת האיכות
להצעות וניקודו.

 .20עמ' 38

מודלים תפעוליים-
סע' ו' -מע' מוקד

נא הבהרתכם כי לא נדרש לספק
מערכת מוקד במסגרת תכלות המכרז.
ככל ונדרשת מערכת מוקד נבקשכם
להוסיף שורת תמחור בטבלת הצעת
המחיר.

ראה טבלת מחירים חדשה

 .21עמ' 38

מודלים ארגוניים-
סע' ה' -מע' מעקב
משימות והחלטות

נא הבהרתכם כי לא נדרש לספק
מערכת מעקב משימות והחלטות
במסגרת תכלות המכרז .ככל ונדרשת
מערכת מעקב משימות והחלטות
נבקשכם להוסיף שורת תמחור בטבלת
הצעת המחיר.

ראה טבלת מחירים חדשה

 .22עמ' 38

מודלים תפעוליים-
סע' ז' -מע' וטרינריה

נא הבהרתכם כי לא נדרש לספק
מערכת וטרינריה במסגרת תכלות
המכרז .ככל ונדרשת מערכת וטרינריה
נבקשכם להוסיף שורת תמחור בטבלת
הצעת המחיר.

ראה טבלת מחירים חדשה

נבקש להוסיף כי רישיון השימוש
בתוכנה מוענק למועצה במגבלות
שלהלן ,והמועצה מתחייבת בזה כלפי
הספק כדלקמן:
 .1.1לא להעתיק ,לשכפל ,לתרגם,
או לשנות את התוכנה (או
לנסות לעשות את כל אלו או
פעולות דומות לאלו) שלא
בהתאם להוראות הסכם זה
ושלא לצורך שימוש פנימי
רגיל וסביר;
 .1.2לא לתת רשיון משנה לשימוש
בתוכנה ו/או לחשוף אותה,
לצד ג' כלשהו;
 .1.3לעשות שימוש בתוכנה אך ורק
לצרכיה ושימושיה של
המועצה עצמה בהתאם
להוראות הסכם זה
ולהנחיותיו המקצועיות של
הספק;
 .1.4לא להסיר ,לא למחוק ולא
לשנות בתוכנה ו/או בכל

הבקשה נדחית

 .23עמ' 66

ראה נוסח ערבות חדש

הבקשה נדחית

העותקים שלה ו/או בתיעוד
את הודעת הספק על היותו
בעל הזכויות (לרבות זכויות
היוצרים) בתוכנה  -אם נכללה
הודעה כאמור;
 .1.5לא למסור או לאפשר לצד ג'
כלשהו ,בכל צורה ואופן,
לבחון ,לתרגם או להתאים (או
לנסות לעשות את כל אלו או
פעולות דומות לאלו) את
התוכנה ובכלל זה ,אך מבלי
לפגוע בכלליות האמור,
תוכניות המקור ( SOURCE
 )CODEאם תהיינה בידי
המועצה ,תוכניות המופיעות
בשפת מכונה (OBJECT
) ,CODEתיעוד ,רשימות
וכיו"ב;
 .1.6לא ליצור כל עבודה נגזרת של
התוכנה או חלקה ,ולא לעשות
כל פעולה שמטרתה פיצוח
קוד המקור של התוכנה ו/או
חשיפת התוכנה בשפת המקור,
בין באמצעות הידור חוזר
( )decompilingו/או הרכבה
הפוכה (,)reverse assemble
ו/או ניתוח או בדיקות אחרות
של התוכנה לשם ביצוע
הנדסה מהופכת ( reverse
 ,)engineeringבאמצעים
מכאניים ,אלקטרונים ,ידניים
ו/או בכל דרך אחרת;
לא לרכוש או למכור או לנסות לרכוש
או למכור כל זכות או קניין בתוכנה,
בעצמו או באמצעות צד שלישי.
 .24עמ' 66

 18ט'

האמור בסעיף זה איננו נכון .בתקופת
ההסכם  -הספק איננו נותן הרשאה
למועצה לעשות שינוי ברכיבים שיש
בהם זכות יוצרים ,ולא יינתנו שירותי
אחריות/תחזוקה למערכת ,ככל
שיבוצעו בהם שינויים כלשהם ע"י
מישהו שאיננו מטעם הספק/קבלן
משנה שלו .לאחר תקופת ההסכם
יפקעו הרישיונות שניתנו למועצה
והיא איננה רשאית להמשיך לעשות
בהם שימוש.

הבקשה נדחית

 .25עמ' 66

 18יב18 ,יג 18 ,יד

האמור בסעיף זה איננו נכון .כל
המצאה או תוצר לוואי הנובע מביצוע
החוזה שייך לספק ,והספק איננו
מעביר בעלות בהם למועצה.

הבקשה נדחית

18טו

נבקש להבהיר כי במקרה של ביטול
ההסכם ,יפקעו הרישיונות שניתנו
למועצה והיא איננה רשאית להמשיך
לעשות בהם שימוש.

הבקשה נדחית

19א

נבקש כי זכות הקיזוז תחול רק ביחס
לסכום קצוב ולא ביחס לנזקים שלא

הבקשה נדחית

 .26עמ' 67

 .27עמ' 67

הוכחו .כמו כן נבקש הודעה מראש
ובכתב של  7ימים טרם ביצוע הקיזוז.
 .28עמ' 67

20ז

נבקש להבהיר כי סיוע בהתאמת
הנתונים למערכת/תוכנה אחרת וכן
התקשרות לביצוע אחזקה שוטפת
למערכת לאחר תום תקופת
ההתקשרות יעשו בתשלום נוסף ,כפי
שיוסכם בין הצדדים.

הבקשה נדחית

 .29עמ' 71

שורת ה"לכבוד"

 .30עמ' 71

שורת "הנדון"

 .31עמ' 71

סעיף  – 1ביטוח
רכוש

 .1יש למחוק את המילים
"המבוטח השני".
 .2יש למחוק את המילה
"הראשי".
 .1לאחר המילה "סימוכין" יש
להוסיף "בקשר ל"
ככל והמערכת המסופקת הופכת
לרכוש שבבעלות העירייה ,על העירייה
לבטח אותה במסגרת ביטוחי הרכוש
של העירייה .ככל ומדובר ברכוש
בבעלות הספק ,יש למזמין פטור
מאחריות על פי סעיף  10ב' להסכם
ולכן כך או כך – יש למחוק את
הסעיף.

הבקשה נדחית

 .32עמ' 71

סעיף  – 2ביטוחי
חבויות

יש למחוק את המילה "השנתית"

הבקשה נדחית

 .33עמ' 71

סעיף  -2.1צד שלישי

 .34עמ' 71

סעיף  -2.2חבות
מעבידים

 .35עמ' 71

סעיף -2.3
מקצועית/מוצר

 .36עמ' 72

הרחבות ותנאים
מיוחדים -סעיף 8

 .1יש למחוק את המילים
"כמבוטח נוסף".
 .2בסוף הסעיף יש
להוסיף "למעט חלק הרכוש
עליו פעול במישרין".
 .1יש למחוק את המילה
"המעסיק" ולהחליפו
במילה "הספק" .בסוף
הסעיף יש למחוק את
המילה "כלשהי" ולהחליפה
במילים "כלפי מי מעובדי
הספק".
 .1לאחר המילים "נשוא
ההסכם" יש להוסיף "ע"י
הספק".
 .2יש להחליף את סעיף ד'
במילים "הפוליסה כוללת
הרחבה בגין אי יושר
עובדים".
בסוף הסעיף יש להוסיף "ואולם אין
בביטול כדי לגרוע מזכויות המבטח
וחובות המבוטח על פי כל דין".

הבקשה נדחית

 .37עמ' 73

3

נבקש להוסיף לרשימת החריגים
למידע סודי גם מידע שפותח באופן
עצמאי ומידע אשר יווצר על ידי הספק
במסגרת מתן השירותים על פי המכרז
ואשר הינו ג'נרי ,כללי ואינו ייחודי
למועצה.

הבקשה נדחית
הבקשה נדחית

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית

 .38עמ' 73

5.3

נבקש להסיר סעיף זה .זו התחייבות
גורפת אשר עלולה למנוע מהספק
לעמוד על זכויותיו מול המועצה.

הבקשה נדחית

 .39עמ' 105

דרישה 8

נבקש להסיר מתכולת המכרז את
הדרישה לאוגדן תנאי שרות לאור
העובדה שמדובר במוצר שניתן על ידי
ספק יחיד.

הבקשה נדחית

 .40עמ' 119

מפרט טכניGIS-
טכנולוגיה-ס"ק 8

נבקש להסיר סעיף זה .חתימה
דיגיטלית אינה רלוונטית לעבודה מול
מפה ונתוני  ,GISבמידה וקיים צורך
נדרשת הבהרה.

הבקשה מתקבלת

 .41עמ' 119

מפרט טכניGIS-
טכנולוגיה-ס"ק 15

נבקש הבהרה לצורך לפורמט הנתונים
הספציפי המצוין ,מדוע דרישה זו
שונה ומופרדת מסעיף  14באותו עמוד.

הבקשה נדחית

 .42עמ' 124

מפרט טכניGIS-
פיקוח-ס"ק 2

מבקשים לתחום במספר מוגדר את
כמות הממשקים הנדרשים במסגרת
המכרז ,לא ניתן להתחייב לפיתוח
מספר בלתי מוגבל של ממשקים לכל
אורך תקופת המכרז.

הבקשה נדחית

 .43עמ' 124

מפרט טכניGIS-
קהילה-ס"ק 1

מה צפי כמות המשתמשים?

אין ולא תהינה הגבלת
משתמשים

 .44עמ' 124

מפרט טכניGIS-
קהילה-ס"ק 2

נדרשת הבהרה לאופן השיתוף הנדרש,
מהו תהליך העבודה הנדרש?

הצגה של נתוני המערכת
לכלל התושבים בהרשאות
כמובן

 .45עמ' 136

הצעת המחיר -שורה
9

נבקש להסיר מתכולת המכרז את
הדרישה למערכת ממ"ד לאור העובדה
שמדובר במוצר שניתן על ידי ספק
יחיד.

הבקשה נדחית

 .46עמ' 136-137

הצעת המחיר

נבקש להסיר את אחוז ההנחה
המקסימלי בשני הפרקים ולאפשר
הגשת אחוז הנחה פתוח.

הבקשה נדחית

 .47עמ' 136-137

הצעת המחיר

בהתייחס לתכולת המכרז ,השירותים
הנדרשים הדורשים מערכות רבות
מספקי משנה ומערכות סליקה ,מחירי
המערכות נמוכים באופן משמעותי
בהתייחס למחירים הנהוגים כיום
בשוק ,נבקש להעלות את מחירי
האומדן.

הבקשה נדחית

 .48עמ' 136-137

הצעת המחיר -סעיף
11

המחיר עבור מערכת ניהול מידע
גיאוגרפית אינו תואם את המחירים
בשוק ,לרבות עבור המודולים
הנוספים הנדרשים כגון :ועדות
תחבורה ,שעת חירום ,ארנונה ,שפ"ע
ואחרים

הבקשה נדחית

על כן נבקש להעלות את המחיר
המקסימלי ל ₪ 3000-כמקובל בשוק.
49

50

מסמך א'

הבקשה נדחית תנאי הסף לא
סעיף  2.1פרק -2תנאים לאחר המילים" :עבור  3רשויות
מוקדמים להשתתפות מקומיות" המופיעות בפסקה הראשונה ישונו
לסעיף וכן לאחר המילים" :עם לפחות 3
במכרז
רשויות מקומיות" המופיעות בפסקה
השנייה לסעיף ,נבקש להוסיף את
המילים" :או לרשות מקומית אחת המונה
לא פחות מ 700,000 -תושבים".
כללי

עמוד  4סעיף  + 2.1עמוד  11טבלת
ניקוד – נבקשכם להרחיב ולהתאים
את תנאי סף זה לאמור ברכיב
האיכות ,כך שגם תאגידי מים וביוב
המשתמשים במערכות ליבה -גבייה
והנהלת חשבונות יכללו במסגרת
הרשויות המקומיות.

הבקשה נדחית תנאי הסף לא
ישונו

נוסח ערבות מעודכן
מועצה מקומית תל מונד
הנדון :ערבות בנקאית

על פי בקשת _________________ מספר זיהוי _________________ (להלן" :המבקשים")
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 25,200עשרים וחמש אלף ומאתיים
שקלים חדשים) וזאת בקשר עם השתתפות המבקשים במכרז מס'  02/2019להבטחת מילוי כל
התחייבויות המבקשים ע"פ תנאי המכרז.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  7ימים מדרישתכם הראשונה
בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן
כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי
לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה הסך
הכולל הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  17/10/2019ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  17/10/2019לא תיענה.
לאחר יום  17/10/2019ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב
(בנק/חברת ביטוח)

חלק מס'  :2הצעת המחיר -עלויות חודשיות קבועות
הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את הבקשה להצעת מחיר כולל המפרטים הטכניים וכי הבנתי
את כל התנאים והדרישות הנדרשים ,וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת
המחיר בהצעתי.

פרק א' :הצעת מחיר חודשית קבועה -
הנני מציע לספק את כלל השירותים נשוא מכרז זה בהפחתה בשיעור אחיד וקבוע
של ( ____%ובמילים___________________:אחוזים) ,מהמחירים המופיעים
בטבלה להלן:

מס'

מערכת

 1 .1מערכת פיננסית (כולל רכש ולוגיסטית)
מערכת ההכנסות (גביה ,כולל פורטל שרות לתושבים) ,לא כולל עיקולי
 2 .2בנקים ומשלוח לבנקים לצורכי עיקול ,כולל תשלומים באינטרנט ובמענה
קולי ואנושי עד ל 2,000 -תשלומים בחודש
מערכת החינוך -כולל רישום גני ילדים ,ורישום באינטרנט ,כולל העברה
 4 .3למשרד החינוך.
 5 .4מערכת לניהול מסמכים (עד  30עמדות) על פי התקנה בפועל
כוח אדם שכר ונוכחות -כולל כל המודולים
כולל אוגדן תנאי שירות אלקטרוני ,כולל ניהול קרנות והיזון חוזר ,תיק
 .5עובד באינטרנט ,קליטת שעונים ונוכחות בכל אמצעי דיגטלי כגון ניידים ,
טלפונים ועוד
תוכנה בית ספרית – ל 5 -בתי ספר –כולל עמדת מנהלים וכולל תשלומי
 6 .6הורים באינטרנט ללא הגבלת פעולות כולל סליקה בנקאית
 7 .7בינה עסקית  BIו BPM -עד  10עמדות
מערכת רווחה כולל יישום הרפורמה
9 .8
 1 .9מערכת ממד כולל עדכונים ותחזוקה
 .10מערכת רישוי עסקים
 .11מערכת ניהול מידע גאוגרפית
תקשורת של  100/100מבניין המועצה כולל אבטחת מידע ,גלישה ,סינון
1 .12
 2דואר יוצא ונכנס ,סינון אתרים -כולל  VPNל 50 -משתמשים ( אתרים
מרוחקים -ובכירים ברשות) עלות זו כוללת בתוכה תשתית וספק.
 1 .13מערכת לתשלומים מזדמנים באינטרנט בממשק מלא להנהלת חשבונות
5

סה"כ

מחיר מקסימלי
בש"ח לחודש (ללא
מע"מ)
2,000
6,000
1,400
1,200

6,200
900
600
1,500
1,500
400
1,500

3,500
300

27,000

פרק ב' :הצעות מחיר חד פעמיות -עלויות לפי פרויקטים ותקציב מאושר
הנני מציע לספק את השירותים נשוא מכרז זה בהפחתה בשיעור אחיד וקבוע של
(ובמילים___________________ :אחוזים) ,מהמחירים
_________%
המופיעים בטבלה להלן:
מס'

מחיר בש"ח
(ללא מע"מ)

מערכת

1

מענה אנושי לכל פעולה

2.5

2

תשלום באינטרנט

1.25

3

תשלום בIVR-

1.75

4

עיקול בנק

2.5

5

מערכת ניהול וטרינריה – עלות חודשית

200

6

מערכת  – CRMניהול מוקד –עלות חודשית
מערכת מעקב משימות והחלטות –  50משתמשים –
עלות חודשית
קליטת הקדסטר (שאינו במסגרת העדכון של מפ"י)

900

250

9

קליטה שכבה ממפ"י (בנט"ל ,מעג"ל וכו') או ממנהל
התכנון (תמ"א ,תמ"מ ,תת"ל וכו')

250

10

קליטה שכבה אחרת במערכת

250

11

קליטת אורתופוטו עם פוטוגרמטריה

1,500

12

הטמעת טבלת נתונים

500

7
8

1,500

הערות:
* בשני הפרקים שלעיל יש לנקוב באחוז כמספר שלם ועד לשתי נקודות עשרוניות והנחה אשר
לא תעלה על  25אחוז הנחה .
* לא ניתן להגיש אחוז הנחה שלילי.
* למען הסר ספק מובהר ,כי המועצה תהא רשאית להזמין מהזוכה רק חלק מהמערכות
המפורטות במפרט הטכני ,ועל הזוכה להיערך ולהיות מוכן לאספקתן למועצה וזאת מכל היבט
נדרש ,לרבות תקשורת נתונים ,אבטחת מידע ,תעבורת נתונים וכל נושא אחר רלוונטי .מובהר
ומודגש בזאת כי במקרה כאמור היערכות הספק הזוכה והפתרונות שיספק למועצה יכללו את
כל השירותים הדרושים לאספקת המערכות המבוקשות בלבד ללא תשלום נוסף מעבר לקבוע
לעיל (לאחר הנחת הזוכה).
* הספק מתחייב לספק את מערכותיו על גבי שרתים הנמצאים בחוות השרתים של המציע.
* החיוב החודשי יהיה על פי השימוש במערכות המותקנות בלבד ובאישור המועצה.
* הספק מתחייב לעמוד בכלל המחירים המפורטים לעיל ,בכל כמות שהמועצה תבחר להזמין .
* ההצעה לא כוללת תשלומים לצד ג' בגין הדפסות ואגרות חיוב בבית הדפוס (תלושי ארנונה
וכו').
* המועצה רשאית להגדיל הכמויות המצוינות לעיל כמצב הקיים ב 50 -אחוז ללא תוספת תשלום
לזוכה.
* המחירים הנ"ל כוללים בתוכם רישיונות משתמשי מועצה – ללא הגבלת משתמשים .
* המחירים הנ"ל כוללים בתוכם רישיונות , BIסריקת מסמכים וניהול תהליכים ללא הגבלה

שם המשתתף_____________________________________________ :
כתובת__________________________________________________:
טל'______________________________________:

איש קשר_____________________________________________ :

חתימה וחותמת _________________________________________
תאריך_______________ :

