אוקטובר 2017
קול קורא לביצוע מחקר הערכה – מובילים שינוי מזרח ירושלים
.1

.2

כללי
א.

המכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל מעוניין לקבל הצעות לביצוע מחקר הערכה אשר יבחן
את ביצוע תכנית מובילים שינוי מזרח ירושלים (להלן – "התכנית") למול מטרותיה.

ב.

את ההצעות יש להגיש במעטפה חלקה וסגורה עליה יירשם "הערכת תכנית מובילים שינוי
מזרח ירושלים" ,לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט (בקומת הכניסה) ,בגבעת הג'וינט לא יאוחר
מ  19/11/2017בשעה  .12:00הצעות אשר לא ימצאו בתיבת המכרזים במועד הנ"ל ,לא
ייפתחו ולא יילקחו בחשבון.

ג.

במעטפה יש לכלול עותק מודפס של ההצעה  +דיסק און קי עם העתק דיגיטלי של ההצעה.

ד.

למען הסר ספק ,מובהר כי:
• הצעות לתיבת המכרזים בבניין הג'וינט ניתן להגיש בין השעות  8:00עד  16:00בלבד.
• אין להשאיר הצעות בידי עובדי המזמין או עובדים אחרים או מאבטחים בבניין.
• אין להשאיר הצעות על גבי או על יד תיבת המכרזים ,אלא בתוכה בלבד.
• במידה וקיים קושי להכניס את ההצעה לתיבת המכרזים יש ליצור קשר טלפוני עם
בעלי התפקיד המצוינים בשלט המצוי על גבי תיבת המכרזים.

ה.

שאלות (בכתב בלבד) ניתן להעביר לגיא אברוצקי באמצעות המייל  guyav@jdc.orgולנטע
רוזנפלד באמצעות המייל  nettar@jdc.orgעד תאריך 1/11/2017
לכל שאלה יש לכתב את גיא אברוצקי ואת נטע רוזנפלד.
.1
תשובות תשלחנה במייל לכל המשתתפים בהליך.
.2

רקע

לאחר  50שנות ריבונות ישראלית ,המציאות בשכונות ירושלים המזרחית מתאפיינת בשיעורי עוני
מאמירים ,מחסור בתשתיות ושירותים והיעדר אופק התקדמות אישי .מאז בניית גדר ההפרדה ()2005
אף הוחמרו הפערים ,וניכרת התחזקות של שתי מגמות מנוגדות :מצד אחד הקצנה דתית ,אלימות
ולאומנות פלסטינית ומהצד השני חיבור גובר למערב ירושלים והשתלבות בחברה הישראלית ,כך שמדינת
ישראל נמצאת בצומת היסטורי בעל השלכות עתידיות ביטחוניות ,כלכליות וגאו -פוליטיות מרחיקות לכת.
לאור זאת ,פיתוח חברתי כלכלי של מזרח ירושלים תוך חיזוק מגמת ההשתלבות של תושביה במרחב
האקדמי והכלכלי הישראלי הוא אתגר לאומי ראשון במעלה.

למה עכשיו? לצד ביקוש גובר לשירותים איכותיים מצד האוכלוסייה המקומית ונכונות לשיתוף פעולה עם
הממסד ,ניכרת הבנה גוברת לאורך הקשת הפוליטית בישראל כי שיפור תנאי החיים ואפשרויות התעסוקה
במזרח ירושלים הוא אינטרס לאומי .כפי שהראתה החלטה  1775לפיתוח כלכלי חברתי של מזרח ירושלים
שהתקבלה בקיץ  2014והצעת המחליטים  2864לצמצום פערים חברתיים כלכליים במזרח ירושלים
ופיתוח כלכלי שהתקבלה ביוני  ,2017ישנה כיום מוכנות ממשלתית להתייחסות לאתגר מזרח ירושלים
כאתגר בעל חשיבות לאומית.
תכנית "מובילים שינוי -מזרח ירושלים" הינה תכנית משותפת למשרד לענייני ירושלים ,עיריית ירושלים
,וג'וינט ישראל .היא פותחה מתוך רצון לפתח תכנית יישום להחלטת הממשלה העתידית על מזרח ירושלים
במהלך עירוני ממשלתי משותף ,דרך מודלים פורצי דרך בדגש על הגדרת יעדים ,התאמת כלים למציאות
הייחודית ועיצוב משותף של מנגנוני יישום אפקטיביים ,סביב תחומי חינוך ,תעסוקה ותשתיות פיזיות.
התכנית החלה את פעולתה בספטמבר  2017וצפויה לסיים את השלב הראשון שלה בפברואר .2018
.3

מטרת העל של התכנית
העלאת איכות החיים במזרח ירושלים :צמצום פערים חברתיים במזרח ירושלים דרך פיתוח מנועי
צמיחה כלכליים( .לתפוקות ותוצאות מפורטות יותר ,ראו מודל לוגי בנספח א')

.4

קהל היעד
 30משתתפים בכירים ,פקידות ממשלה בכירה ועיריית ירושלים ,הנמצאים בצמתי קבלת החלטות
בנוגע למזרח ירושלים ובעלי יכולת להוציאן לפועל בתחומי חינוך ,תעסוקה ותשתיות פיזיות .אלו
משתתפים המסוגלים לגבש דרכי עבודה משותפות עם גורמי ממשל משיקים והמסוגלים להניע שינוי
בתפיסות ודרכי עבודה בגופים אליהם שייכים.

.5

הנחות עבודה:
שיפור במצב תושבי מזרח ירושלים בתחומי חינוך ,תעסוקה איכותית ,ותשתיות פיזיות ,יוביל
א.
לשיפור באיכות החיים לכלל תושבי ישראל
הקניית ידע ומיומנויות נרחב ,אקדמי ומעשי ,במגוון תחומים על מזרח ירושלים לגורמי ממשל,
ב.
יעלה את תחושת האחריות שלהם על מצב תושבי מזרח ירושלים ,יאפשר חשיבה יצירתית
רב תחומית ויוביל למסלולי התערבות מחוללי שינוי במציאות מזרח ירושלים וברי יישום.
"ידע" בהקשר התכנית כולל צרכי תושבי מזרח ירושלים ,סיבות שורש ,פתרונות ודרכי פעולה
ג.
אפשריות בקונטקסט פוליטי-אזרחי במזרח ירושלים ,הכרות עם השטח והבנת הקשר בין מצב
מזרח ירושלים למצב כלל מדינת ישראל.

.6

גאנט המיזם (מתעדכן)

יונ17-

יול17-

אוג 17-ספט 17-אוק 17-נוב 17-דצמ 17-ינו 18-פבר 18-מרץ 18-אפר 18-מאי 18-יונ 18-יול 18-אוג 18-ספט 18-אוק 18-נוב18-

רתימת
משרדי
ממשלה
משתתפים
ועיריית
ירושלים
הכשרת
משתתפים
ופיתוח ידע
כתיבת
תכניות
התערבות
בינתחומיות
מחקר הערכה

.7

מטרות ההערכה:
א.

בחינת האופן בו יושמה הפעילות בתכנית במספר היבטים:
תכנון מול ביצוע
.1
אפקטיביות של מתודות פעולה שונות
.2
נקודות לשיפור ולשימור לקראת המשך התכנית
.3

ב.

בחינת המידה בה הושגו מטרות התכנית:
באיזו מידה הושגו התוצאות המצופות (על פי המודל הלוגי ,ראה נספח).
.1
לא נדרש להתייחס בהצעה למדידת התוצאות הסופיות ,קרי אלו הצפויות בין  24ל 48
.2
חודשים.
נדרש מהמציע לפרט אילו תוצאות יבחנו באיזו נקודת זמן ביחס לגאנט.
.3
בחינת השלב המקדים לתכנית
אפקטיביות דרכי בחירת המשתתפים
.1
דיוק בחירת המשתתפים
.2
בחינת תפוקות ותוצאות ספציפיים (פירוט בנוסף למוגדר במודל הלוגי):
תשתית (מפת שותפים ,כלים ,הכרות וידע)
.1
עלייה בהיכרות משתתפי התכנית עם צרכי וחסמי מזרח ירושלים בתחומי
א.
החינוך ,תעסוקה ותשתיות פיזיות
עלייה בהיכרות משתתפי התכנית עם חסמים שלטוניים ליישום מדיניות
ב.
עלייה בהיכרות ארגוני המשתתפים עם צרכי וחסמי מזרח ירושלים בתחומי חינוך
ג.
תעסוקה ותשתיות פיזיות
גיבוש כלים חדשים ודרכי עבודה להתמודדות עם חסמים שלטונים אלה
ד.
ה .אימוץ מודלים חדשים על ידי המשתתפים וארגוניהם בעקבות ההכשרה

ג.

ד.

.2

.8

יצירה של רשת בכירים בממשל מקומי ומרכזי הפועלת לקידום יעדיה במזרח
ו.
ירושלים במשותף:
( )aהרחבת מפת השותפים הקבועה של המשתתפים וארגוניהם :בין משרדי
וגופי ממשלה ובינם לבין עיריית ירושלים
( )bעד כמה ממשיכים בוגרי התכנית לקיים תכנית עבודה משותפת  -שלב
ביניים וסופי
( )cקיומה של תשתית קבועה\ מודל מבוסס למיצוי משאבים בין גופי הממשל
במזרח ירושלים
המענים (הרחבת מענה ,הסתכלות בין תחומית וכו')
באיזו מידה הורחב המענה לקהלי היעד (מספר פונים ,אפקטיביות המענה)
א.
האם קיים לפחות מענה חדש אחד לכל מנוע שינוי :חינוך ,תשתיות פיזיות,
ב.
תעסוקה
המידה בה תוצרי התכנית (המודלים להתערבות) מכלילים הסתכלות בינתחומית
ג.
על היבט באיכות חיי תשובי מזרח ירושלים
האם בכל המודלים קיים ביטוי לחשיבה תוצאתית (מדדי הצלחה ,מיקרו ומאקרו)
ד.
ה .מה רמת ההלימה בין המענים שגובשו לצרכי השטח כפי שהוגדרו

תוצרים נדרשים

תוצר
דו"ח ביניים

זמן
מרץ 2018

השתתפות בוועדת היגוי – עד פעמיים
להצגת ממצאים
דצמבר 2018
דוח סופי  -ממצאים ,תוצאות והמלצות

הצגת הממצאים בפורומים שונים
.9

מסגרת תקציב
עד  ₪ 65,000כולל מע"מ

 .10שיטת העבודה

עד  5פעמים ללא תשלום נוסף

הערות
מצגת  +תקציר מנהלים
(עד  2עמודים) בקובץ
וורד בעברית  +תקציר
וורד
בקובץ
מנהלם
באנגלית

מצגת  +תקציר מנהלים
(עד  2עמודים) בקובץ
וורד בעברית  +תקציר
וורד
בקובץ
מנהלם
באנגלית
בתיאום מראש

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.

כל הפעולות במסגרת ההערכה ייעשו על פי ההצעה שאושרה.
ביצוע ההערכה ילווה ע"י ועדת היגוי התוכנית בהשתתפות החוקר הראשי מטעם גוף המחקר.
על הגוף המעריך מוטלת חובת דיווח תקופתית לשותפים באמצעות ועדת ההיגוי בכתב ובעל
פה.
כלי המחקר ,דו"חות הביניים והדו"ח הסופי יועברו לעיון ולאישור חברי וועדת ההיגוי לפני
הפצתם.
במידת הצורך ובכפוף להרחבת התכנית ,יהיה הגוף המעריך נכון להמשך מחקר בכפוף להארכת
זמן ההתקשרות והגדלת התקציב .סעיפי ההרחבה ,משך ההתקשרות והיקף התקציב יסוכמו
עם הגוף המעריך בעת הצורך.
תשלום יועבר לגוף המבצע בהתאם לאבני הדרך:
 15%בחתימת החוזה
.1
 30%עם הגשת דוח הביניים
.2
 55%עם אישור הדוח הסופי
.3

 .11תנאי סף לגוף המציע להשתתפות בהליך
ניסיון מוכח בשני מחקרים לפחות בתחום בניית יכולות ארגוניות.
א.
ניסיון מוכח בשני מחקרים לפחות בהערכת תכניות ממשל :כתיבתן ויישומן
ב.
ניסיון מוכח בסוגיות חברתיות מזרח ירושלים ,בדגש על תחומי חינוך ,תשתיות פיזיות
ג.
ותעסוקה – יתרון
 .12אמות מידה לבחירת ההצעה
ההצעות שתתקבלנה תיבחנה בפני ועדה מקצועית על פי אמות המידה והמשקולות הבאים:
ניסיון המציעים בהערכת תכניות בעולם התוכן הרלוונטי 30%
א.
מתודולוגיה מוצעת ואיכות ההצעה 35%
ב.
התמורה המבוקשת  - 15%מובהר כי לא תשולם תקורה העולה על  ,5%על המציע לפרט
ג.
סעיפי תקציב לפי תפוקות.
התרשמות כללית 20%
ד.
 .13הוראות הגשת הצעה
מבנה ההצעה
א.
רקע של המציע/מציעים המצביע על ניסיון מקצועי רלוונטי לביצוע ההערכה הנדרשת,
.1
כולל המלצות של ממליצים רלוונטיים ודוגמאות להערכות דומות שהמציע ביצע בעבר.
הצעת מחיר הכוללת תקציב מפורט לפי עלות כוח אדם ופעולות (כולל איסוף ועיבוד
.2
הנתונים ,כתיבה ,הפקה וכו').
פירוט שאלות ההערכה המוצעות.
.3
פירוט שיטת ההערכה המוצעת (שיטות וכלי איסוף וניתוח הנתונים).
.4
קורות חיים מעודכנים של החוקר/חוקרים ראשיים ,כולל רשימת פרסומים.
.5
החוקר הראשי יציין בכתב את אחריותו לביצוע המחקר ,לדו"חות שיופקו ולפירסומם.
.6
מסמכים נדרשים שיש לצרף להצעה:
.7

א.
ב.
ג.

הצעה בנוסח המצורף בנספח א' ,חתומה על ידי המציע ,אם המציע הוא תאגיד
יש להגיש את ההצעה כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה של המציע
אישור על ניהול ספרים ע"פ חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976
אם המציע הוא תאגיד ,יש לצרף גם את המסמכים הבאים:
( )aתעודת רישום של המציע.
( )bאישור עדכני (עד שנה) מאת עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה
המוסמכים לחתום בשם המציע.
( )cאם המציע הוא תאגיד ללא כוונת רווח ,יש לצרף גם אישור ניהול תקין
תקף

 .14פרסום ממצאי מחקר
זכויות היוצרים בכל תוצרי המחקר ,לרבות דו"חות ,כלי מחקר וכיו"ב ,תהיינה שייכות לשותפים:
א.
ג'וינט ישראל ומשרד ירושלים ומורשת.
השותפים שומרים לעצמם את הזכות לפרסם את הדו"חות הסופיים בפרסומים של ג'וינט ישראל
ב.
ומשרד ירושלים ומורשת בכל פרסום אחר של אחד השותפים ,תוך מתן קרדיט לחוקר על ביצוע
המחקר.
החוקר הראשי מחוייב להציג בפרסומיו את ג'וינט ישראל ומשרד ירושלים ומורשת כיוזמים
ג.
ומממנים את התכנית ולקבל אישור מוקדם מהם בטרם פרסום שהוא מעוניין להוציא.
 .15הוראות כלליות
המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי ההזמנה ,להציע הצעות ,להוסיף להן או למחוק מהם,
א.
להסתייג או לשנות מן האמור במסמכים או להתנות עליהם ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב
לוואי או בכל דרך אחרת שהיא.
בעצם הגשת ההצעה מצהיר המציע ,כי בדק את כל הדרוש לשם הגשת הצעה מלאה ושלמה
ב.
וכי לא הסתמך על מצג כלשהו של המזמין .בנוסף על האמור לעיל ,בהגשת הצעתו יראה
המציע ,כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו וכמי שערך כל בדיקה שהיתה נחוצה
לשם הכנת ההצעה והגשתה ולא תשמע מצידו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה
ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל ענין הקשור בהצעה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע
בה.
המזמין יהיה רשאי אך לא חייב ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לאפשר למציע אשר לא המציא עם
ג.
הצעתו מסמך כלשהו ,להשלים את המצאת הנ"ל ,תוך פרק זמן שיקבע על ידו ,ובלבד שכל
מסמך כאמור ,יהיה בעל תוקף ותחולה נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,כפי שנקבע
בתנאי הזמנה זו להציע הצעות .למען הסר ספק ,אין על המזמין כל חובה לדרוש מהמציע
השלמת מסמכים כאמור.
המזמין אינו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא .מובהר ,כי גם לאחר מסירת ההצעה למזמין יהיה
ד.
המזמין רשאי לדרוש הסברים ו/או הבהרות מן המציעים ,כולם או אחד/ים מהם ,לנהל מו"מ
עם המציעים כולם או אחד/ים מהם ,או עם מציעים נוספים אחרים ,הכל לפי שיקול דעתו
הבלעדי והבלתי מסוייג .המזמין יהיה רשאי להתקשר בהסכם ,עם כל מי שיחליט לפי שיקול
דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג בתנאים הקבועים בהזמנה להציע הצעות זו .בנוסף על האמור
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לעיל ובלי לגרוע מכלליותו ,יהא המזמין רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג
שלא לקבל הצעה כלשהי או לבטל הליך זה.
השותפים שומרים לעצמם את הזכות להזמין את המועמדים לראיון ולהבהרות נוספות במידת
הצורך.
המזמין יהיה רשאי שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות ו/או איכות
השירות ,או מבחינת מחירה ביחס למהות ההצעה ותנאיה.
המזמין רשאי להתחשב בניסיון קודם של המציע עם המזמין או עם גורמים אחרים ,ככל שידוע
למזמין על ניסיון זה ,לטוב ולרע .ככל שלמזמין ניסיון קודם עם המציע ,חוות הדעת של המזמין
תקבל משקל מכריע בעת הניקוד ביחס ליתר ההמלצות.
מבלי לפגוע בכלליות האמור בסע' ו לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף
מציע אשר עבד בעבר עם המזמין או עם גוף אחר מיסודו של המזמין ,שקיימת לגביו חוות
דעת שלילית .במקרה כזה ,תנתן למציע זכות טיעון בכתב לפני מתן ההחלטה הסופית .למען
הסר ספק ,מובהר כי המזמין רואה בהגשת הצעה ע"י המציע ,הסכמה לתנאי זה.
החליט המזמין לקבל הצעה כלשהי ,יודיע על כך למציע .מובהר מפורשות ,כי רק ממועד
חתימתו של המזמין על הסכם מתן השירותים נספח ד' ,יהווה הסכם זה הסכם מחייב .כל עוד
לא נחתם ההסכם על ידי המזמין ,תחשב ההצעה כהצעה בלתי חוזרת של המציע עד למועד
שבו יודיע המזמין למציע כי הצעתו לא התקבלה.
המזמין יודיע לכל מציע שהצעתו לא נתקבלה על ידיו על אי קבלת הצעתו.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית למזמין ,ההצעות המפסידות תעמודנה
בתוקפן  90יום נוספים לאחר סיום הליכי המכרז ומתן הודעה למציע הזוכה ,וזאת למקרה
שבו המציע הזוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עם המזמין או בכל מקרה שלא
תמומש הזכייה עם המציע הזוכה .בנסיבות מעין אלה יהיה המזמין רשאי (אך -לא חייב) על
פי שיקול דעתו הבלעדי להכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה במכרז.
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(פעילויות והמשתתפים בהן)

מפגשי ידע להיכרות עם הסוגיות
 oתוכן :מזרח ירושלים
 oתהליך :הובלת שינוי בממשלה
מפגשי חקר ללמידה התנסותית
סיורים
יצירת מאגר ידע :מקראה ,תשתית נתונים
מהימנה ,בנצ'מרקים לתחום שינוי
בניית רשת עמיתים בממשל מרכזי ומקומי
מנגנונים לשיח ממשל משותף מקומי\מרכזי
הבניית קול השטח לתהליכי קבלת החלטות
פיתוח מודלי התערבות בתחומים נבחרים
פיתוח תכנית יישום להחלטת הממשלה
בניית קבוצת עמיתים של בכירי משק ישראלי
ואנשי עסקים במשרד ירושלים [תכנית
בעיצוב]
הגדרת יעדים מדידים ואחידים בתחומי התוכן
פעילויות של המשתתפים בין המפגשים בתוך
המשרדים והגופים מהם הם מגיעים
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עליה בידע ובהיכרות של המשתתפים על מזרח ירושלים
פיתוח חשיבה תוצאתית בקרב גופי הממשל הרלוונטיים
היכרות עם חסמים שלטוניים ליישום תכניות במזרח
ירושלים ופיתוח חשיבה יצירתית לדרכי פתרונות
יצירת רשת בכירים בעמדות מפתח במשרדי הממשלה
ובעירייה כאדבוקטורים מושכלים למזרח ירושלים
פיתוח מודלים אינטר-דיסציפלינאריים ,אפקטיביים וישימים
לסוגיות צמצום פערים חברתיים במזרח ירושלים :לפחות
אחד לכל מנוע שינוי :חינוך \ תעסוקה \ תשתיות פיזיות
פיתוח תשתית בת שכפול לאפיקי עלייה במיצוי משאבים
מהחלטות ממשלה לרשויות מקומיות
פיתוח מודל בר שכפול לעבודה בינמשרדית ועם ממשל
מקומי אפקטיבית
פיתוח מודל תהליכי להעלאת אפקטיביות החלטות ממשלה
בתחומי ממשל מקומי
צמצום פרק הזמן מחתימת החלטת ממשלה לתחילת
יישומה בשטח

סופיות –  24-48חודשים











עליה במיצוי המשאבים
בהחלטות ממשלה למזרח
ירושלים
עלייה באפקטיביות מיצוי
המשאבים במזרח ירושלים
לחילול שינוי וצמצום פערים,
בהתאם ליעדים שהוגדרו
יצירת תשתית קבועה למיצוי
משאבים במזרח ירושלים
פיתוח תשתית בת שכפול
במיצוי
עלייה
לאפיקי
משאבים מהחלטות ממשלה
לרשויות מקומיות
צמצום פרק הזמן מחתימת
החלטת ממשלה לתחילת
יישומה בשטח
העלאת אפקטיביות החלטות
הממשלה לצמצום פערים
חברתיים במזרח ירושלים

נספח ב' :מבנה הצעה לעריכת מחקר הערכה בתכנית "מובילים שינוי מזרח ירושלים"
חלק ראשון :פרטים כלליים ליצירת קשר
פרטי המציע:
שם המציע
מס' זיהוי (ת.ז/.מס'
תאגיד)
כתובת
טלפון
דואר אלקטרוני
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כתובת דוא"ל

חלק שני :תאור ניסיון
תאור ניסיון והיכרות של המציע עם העולם המקצועי (ניתן לצרף בנפרד):
תאור ניסיון במחקר ובהערכת תכניות (ניתן לצרף בנפרד).:
חלק שלישי :הצעת המחקר (ניתן לצרף בנפרד)
חלק רביעי :התמורה המבוקשת
סכום התמורה המבוקשת עבור השירותים המפורטים בהצעה זו ,₪ _________________:כולל מע"מ.
פירוט תקציב על פי תפוקות

לחתימה על ידי מציע שהינו אדם פרטי:
אני החתום מטה ____________________ ,ת.ז ________________ .מאשר בזאת כי קראתי
את מסמכי ההזמנה להציג מועמדות להשתתפות בהליך לקבלת הצעות לעריכת מחקר הערכה לתוכנית
"מובילים שינוי מזרח ירושלים" ואני מצהיר כי ביכולתי ליתן את השירותים בהתאם להצעתי דלעיל
והתנאים המפורטים במסמכי ההליך התחרותי לקבלת הצעות.
__________________________________________
חתימת המציע
לחתימה על ידי מציע שהוא תאגיד:
אנו החתומים מטה ____________________ ,ת.ז _______________ .ו ______________ -
ת.ז ,_______________ .המשמשים כמורשי חתימה של ____________________ ,מאשרים
בזאת כי קראנו את מסמכי ההזמנה להציג מועמדות להשתתפות בהליך לקבלת הצעות לעריכת מחקר
הערכה לתוכנית "מובילים שינוי מזרח ירושלים" אנו מצהירים כי ביכולתנו ליתן את השירותים בהתאם
להצעתנו דלעיל והתנאים המפורטים במסמכי ההליך התחרותי לקבלת הצעות.

__________________________________________
חתימת מורשי חתימה  +חותמת המציע

