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 תאגיד/ע"מ מס'אני הח"מ ___________________________________________ 

, ה_____________________________________ מצהיר_____________ שכתובתי 

 בזה כדלקמן: תומתחייב מהמסכי

 

 -)להלן  29/  2018 פומבימסגרת במכרז  קראתי בעיון את כתב ההוראות למשתתפים .1

על  המכרז ואת כל מסמכי ,"(שירותיםה" -)להלן במושב יכיני  להפעלת מעון יום "(המכרז"

 -)להלן  שירותיםהמפרט  "(, ובפרט אתמכרזמסמכי ה" -כל תנאיהם ופרטיהם )להלן ביחד 

כי הבנתי את  הוהנני מצהיר ,"(החוזה" -)להלן  הכלול במסמכי המכרז החוזה "( ואתמפרטה"

ידועים ומובנים  שירותיםה אספקתוהתנאים ל המכרז פרטיהם, כי תנאיכל על  מכרזמסמכי ה

 לי, וכי בהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססתי את הצעתי.

 

וביתר  במכרז בכתב ההוראות למשתתפים מועצהלכל הזכויות השמורות ל מהאני מסכי .2

 . מכרזמסמכי ה

 

; לדחות כל הצעה או את תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו מועצהשה מהאני מסכי

לבחור את ההצעה הזוכה על יסוד הפרמטרים והמשקלות  ההצעות כולן ולבטל את המכרז;

לבעל ההצעה  שירותיםה את אספקת למסור המפורטים בכתב ההוראות למשתתפים במכרז;

הכל לפי  ;ביותר זולההיא איננה ההצעה ההנראית לה ככדאית ביותר בשבילה, אפילו אם 

, במכרז משתתפים, כמפורט בכתב ההוראות למועצהשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ה

 . מועצהלקבל כל החלטה כאמור של ה תואני מתחייב

 

 כדלקמן: בזה ההנני מצהיר .3

 

ח אדם, ויכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, כ תבזה, כי אני בעל ההנני מצהיר 3.1

 ולקיום כל ההתחייבויות נשוא שירותיםהוכל הדרוש לאספקת  שיונותיר ,שירותים

 4 להגשת הצעה, המפורטים בסעיף המצטברים בתנאים תהחוזה, וכי אני עומדהמכרז ו

 .במכרז לכתב ההוראות למשתתפים

 

יעמוד , 1.9.18ולא יאוחר מיום  שירותיםהבאספקת  במועד בו יהיה עלי להתחיל 3.2

 לרשותי כל הדרוש לכך.
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ידוע לי ואני מסכימה לכך, שאם יתברר שהצהרה כלשהי מבין הצהרותיי המפורטות  3.3

בכתב זה ו/או במסמך אחר הכלול בהצעתי למכרז אינה נכונה במלואה, תהיו רשאים 

תהיו רשאי לבטלו לאלתר מבלי שאהיה  -לפסול את הצעתי, ואם כבר נחתם חוזה איתי 

 יטולו של החוזה.זכאית לפיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו עקב ב

 

 להצעתי זו את המסמכים הבאים: פתאני מצר .4

 

 לכתב ההוראות למשתתפים 4מסמכים להוכחת עמידתי בתנאי הסף, כאמור בסעיף  4.1

 במכרז:

 

או  תצלום תעודת התאגדות ותדפיס פרטים עדכני מרשם החברות -בתאגיד  (א)

 .ממרשם רלוונטי אחר

 

, ואת העמ' הראשון )כותרת וצדדים( יעל שמהערוך עותק מסמל הארגון  (ב)

ע"י משרד  יוהאחרון )חתימות הצדדים( מהסכם להפעלת מעון שנחתם עימ

 הכלכלה.

 

ובו פירוט הנתונים  חתום ומאומת כדין, תצהיר - " לכתב ההצעה1נספח "א (ג)

לכתב ההוראות  4.3-4.4הדרושים להוכחת עמידתי בתנאים הקבועים בסעיפים 

 .בצירוף המלצות כנקוב, למשתתפים במכרז

 

קו"ח העובד שישמש כמנהל מעון מטעמי, שנערכו  - " לכתב ההצעה2נספח "א (ד)

 על ידי.

 

תצהיר חתום ומאומת כדין, על כך שלא תלויים  - נספח "ב" לכתב ההצעה (ה)

 ועומדים נגדי צו פירוק או צו כינוס.

 

 רכישת מסמכי המכרז. על שמי בדבר קבלה (ו)

 

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2לפי סעיף  תצהיר - תב ההצעהנספח "ג" לכ 4.2

 חתום ומאומת כדין. 1976-התשל"ו

 

אישור בדבר היותי עוסק מורשה, ואישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי  4.3

חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, 

 .1976-התשל"ו

 

לכתב ההוראות  4.4קורות חיים של העובד המיועד לשמש כמנהל כאמור בסעיף  4.4

 .ובהיקף הקבוע בו במכרז למשתתפים

 

 במכרז. לכתב ההוראות למשתתפים 13כאמור בסעיף  חתומים  מסמכים 4.5

 

 במכרז. לכתב ההוראות למשתתפים 21מסמכים כאמור בסעיף  4.6
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 במכרז. לכתב ההוראות למשתתפים 23ערבות בנקאית כנדרש בסעיף  4.7

 

 שירותיםה אספקתנקטתי בכל האמצעים הנראים לי כנחוצים כדי לחקור את התנאים ל .5

. כמו כן קיבלתי מכם, לשביעות רצוני המלאה, כל מידע בהתאם להוראות מסמכי המכרז

 המוקדמות לפני הגשת הצעתי זו.  יונתון שהיו דרושים לדעתי לצורך בדיקותי

 

המכרז, ובפרט  ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ,לכל האמור לעילבהתאם  .6

בזה להוציא לפועל ולספק לכם  יםמתחייב וזו והריננו הצעת יםמגיש והננאת תנאי החוזה, 

השירותים לשביעות רצונכם המלאה, בהתאם לכל הוראות מסמכי המכרז כנגד תשלום את 

 , שתשולם("המחיריםאו " "התמורה" -להלן ) ה התקפיםבקבוע בנוהלי וצווי משרד הכלכל

דים הנקובים במסמכי ובמוע באופןע"י הורי הילדים במעון, ותיגבה על ידי ישירות מהם, 

 .המכרז ובחוזה

 

)ב( לכתב ההוראות(, לצורך 2.2על תקן "מודל מעון" )כהגדרתו בסעיף  ליחס עודףלהלן הצעתי 

 בכתב ההוראות(: 34.5קביעת ציון איכות הצעתי בפרמטר משנה זה )כאמור בסעיף 

 

 תקן "מודל מעון" מחייב מס' ילדים סוג הכיתה במעון
 (מס' ילדיםמחולק ב מס' מטפלות)

 * מוצעתקן "מודל מעון" 
 במס' ילדים()מס' מטפלות מחולק 

 ____________ 0.17 15 ח'( 15)עד  תינוקות

 ____________ 0.11 22 ח'( 16-24) צעירים

 ____________ 0.09 27 ח'( 25-36) בוגרים

 ____________ 0.123 - ממוצע אריתמטי

 .לא ימולא ערך, יחשב המציע כמי שמילא את התקן המחייב עתיש למלא ערך שלא יפחת מהתקן המחייב, ולחשב את הממוצע המוצע.   *

 

 :הנני מאשרת ומתחייבת כדלקמן .7

 

וכנגד כל תשלום שישולם לי תופק , מע"מכוללים  לעיל 6בסעיף כאמור המחירים  7.1

 .ובהתאם לעניין כדין /קבלהחשבונית מס

 

, שלא כוללים, קבועים וסופיים מחירים יהיו לעיל 6בסעיף  כאמור ידוע לי שהמחירים 7.2

ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות שינויים כלשהם במדד כלשהו ו/או בשער החליפין של 

ו/או עקב  שירותיםמטבע כלשהו ו/או עקב שינויים כלשהם בשכר עבודה ו/או במחירי 

 .שינוי בשיעור המע"מ( ו/או מכל סיבה אחרת לרבותשינויים כלשהם בתשלומי חובה )

 

לי שהמחירים כוללים תמורה מלאה בעבור רווח הזוכה במכרז ובעבור כל ידוע  7.3

הפעלת מוקד הוצאותיו בקיום כל התחייבויותיו שמסמכי המכרז, לרבות הוצאות 

 לרבותהוצאות עבודה, ביטוח, הוצאות משרדיות, תשלומי חובה מכל סוג )שירות, 

  מע"מ( וכל הוצאה אחרת.

 

לא קיימת מניעה חוקית, חוזית או אחרת כי ה ומתחייבת בחתימת כתב הצעה זה הנני מצהיר .8

לפיה, ולהעברת כל הזכויות, מכל מין  שירותיםהלהגשת הצעתי, להתקשרות איתי לאספקת 

 שאספק לכם, לבעלותכם המלאה. המשרדי שירותיםוסוג שהוא, ב
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בזה ערבות בנקאית אוטונומית, ללא  פתשבהצעתי זו הריני מצר יהתחייבויותיכערבות לקיום  .9

שהוצאה עבורי לטובתכם, של בנק בנוסח הנהוג בבנק המנפיק, תנאי, 

לא  ,₪ (ת אלפיםשרע) 10,000 ________, על סך של_________/ סניף ______________

לחלט את הערבות במקרים המזכים אתכם בכך  ומייפה בזה כוחכם, באופן בלתי חוזר, צמוד,

 , כולם או מקצתם. במכרז ב ההוראות למשתתפיםבהתאם לכת

 

במקרים כאמור, כולם או מקצתם, הזכות בידיכם לממש ערבות זאת בלי כל הודעה או 

בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד  תהתראה כלשהי ואני מוותר

 לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את הערבות הנ"ל.

 

כמפורט בכתב  ילכם בזה את אישורי לבצע חקירות ובדיקות אודותי נתונות מההנני מסכי .10

לשתף פעולה בכל דרך שתידרש על ידיכם לצורך  ת, ואני מתחייבבמכרז ההוראות למשתתפים

עריכת הבדיקות והחקירות האמורות, לרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים נוספים, אשר 

 יידרשו על ידיכם לצורך בחינת הצעתי. 

 

)שישים( יום מהתאריך שנקבע כמועד אחרון  60תישאר בתוקפה במשך תקופה של הצעתי  .11

היא לא תבוטל. אם אדרש לכך בכתב על  -, ואם תתקבל הצעתי זו למכרז להגשת ההצעות

)שלושים( יום נוספים את תוקף הצעתי ואת תוקף הערבות  30-להאריך ב תידיכם, אני מתחייב

 לעיל. 9להצעה, הנזכרת בסעיף 

 

  הנני מתחייבת: שבהצעתי זו יבויותייתתקבל הצעתי ואדרש על ידיכם לקיים התחיאם  .12

 

 שבמסמכי יהתחייבויותי כלקיים את ל .בתקופת החוזה שירותיםה ספק לכם אתל 12.1

 .לכך בחוזה יםהזמנים הקבוע ותלוחבהתאם ל המכרז

 

, מוסכם בזה במפורש, שאירועים ביטחוניים כלשהם, אשר יתרחשו באזור עוטף עזה 12.2

, לרבות נפילת טילים ו/או פגזים באזור עוטף מועצהלרבות באזור בו מצוי קמפוס ה

בפרט, לא יהיה בהם כדי לזכות אותי בפטור, חלקי  מועצהעזה בכלל ובאזור קמפוס ה

, וללוחות הזמנים הקבועים בו בהתאם להוראות החוזה יהתחייבויותימקיום או מלא, 

 עליון" לכל דבר וענין הקשור בחוזה. "כח-והם לא ייחשבו כ

 

בדבר שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה, צווי ההרחבה  ית כל חובותיאלקיים  12.3

יד למלא בכל תקופת החוזה, לרבות פוההסכמים הקיבוציים החלים עלי כמעסיק, ולהק

בתקופות האופציה לפיו, אחר הוראות החיקוקים המפורטים בתוספת השניה לחוק 

ממונה על ביצועם, וכן חוק הביטוח  כלכלה, ששר ה1969-ת הדין לעבודה, תשכ"טבי

 , וכן אחר כל דין שיבוא במקומם. 1995-הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה

 

בפרט הנני מתחייבת לשלם את שכר העובדים במועד הקבוע בחוק, ולא פחות משכר 

 מינימום כדין.

 

בעלי תעודת יושר ממשטרת ישראל, ואיש  כל העובדים שיועסקו במתן השירותים יהיו 12.4

מהם לא ימצא כמורשע לפי חוק למניעת העסקה עברייני מין במוסדות מסוימים, 

 .2011 -התשס"א 
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 בזה כדלקמן: תאם תחליטו לקבל הצעתי הריני מתחייב .13

 

)שבעה( ימים ממועד קבלת ההודעה על  7לחתום על עותקים נוספים של החוזה תוך  13.1

 ., או בתוך פרק זמן אחר, כפי שייקבע על ידיכםהצעתי החלטתכם לקבל את

 

בכלל ובחוזה  מכרזשבמסמכי ה ילקיים במלואן ובאופן מדויק את כל התחייבויותי 13.2

 בפרט.

 

 15,000 על סך של ערבות בנקאית אוטונומית, -במועד חתימת החוזה  -להפקיד בידיכם  13.3

, בהתאם הוג בבנק המנפיקהנבנוסח צמודה למדד המחירים לצרכן,  ,₪ (חמישה עשר)

על ערבות זו יחולו כל התנאים  ., שתהיה ערבות לקיום החוזהלהוראות החוזה

 .המכרז המפורטים במסמכי

 

להודיע לכם על כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצעתי ו/או  תאני מתחייב .14

ד למועד באיזה מהנתונים הדרושים לבחינת הצעתי, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתי וע

; וידוע לי שתהיו רשאים למחוק אותי מרשימת המציעים במקרה במכרז ההכרזה על הזוכה

שיחול בנתונים האמורים שינוי אשר ייראה לכם מהותי, בין אם נודע לכם על כך ממני ובין 

 אם נודע לכם על כך בדרך אחרת.

 

שזכתה. לפיכך, אם ידוע לי שמציעים שהצעתם לא תזכה יהיו רשאים לדרוש לעיין בהצעה  .15

 .מראש על הסכמתי לגילוי הצעתי בפני המציעים האחרים ההצעתי תתקבל אני מצהיר

 

בזה כי מיום חתימתי על הצעתי זו, מחייב אותי החוזה על כל  תומתחייב ההנני מצהיר .16

לעיל, תחשב הצעתי  13.1המסמכים המצורפים אליו, וגם אם לא אקיים התחייבותי שבסעיף 

לביני, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה  מועצהבכתב כחוזה מחייב בין ה מועצהי הוקבלתה על יד

 .מכרזכמפורט במסמכי ה מועצהשל ה

 

והנני  מכרזבזה הסכמתי לכל התנאים הכלולים במסמכי ה נתבעצם הגשת הצעתי זו הריני נות .17

 אספקתבזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל התנאים ל תמוותר

 , לרבות סבירותם. מכרזו/או לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי ה שירותיםה

 

מילים דלעיל בלשון יחיד בלבד תתייחסנה גם לרבים, ולהיפך; ומילים דלעיל בלשון זכר 

כאשר הקשר הדברים ידרוש פירוש כזה. -תתייחסנה גם לנקבה, ולהיפך 



 

 חתימת המציע: __________________

- 6 - 

 מכרזל התנאים הקבועים במסמכי ההצעתי זו ניתנה ביום __________ מתוך הבנת כ

 ורצוני החופשי.

 

 

               בכבוד רב,

 

 ____________________ 

             חתימת המציע

 

 

 דין-אישור עורך

 

____________________________ -אני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה ש

נכונות האמור בו, וכי חתימתו/תם, עם/בלי חתם/מו בפני על כתב ההצעה דלעיל, והצהירו על 

 חותמת, מחייבת את _____________________________ לכל דבר וענין.

 

 

_________   ______________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת        ת א ר י ך 



 , משרד עו"דושות'נערך ע"י לשם 

        www.lflaw.co.il _______________ :חתימת המציע 

 " לכתב ההצעה1אנספח "

 תאריך: _______________               לכבוד

 אזורית  שער הנגב  המועצה  ה

 78100ד.נ. חוף אשקלון 

 א.נ.,

 

 הפעלת מעון למתן שירותי 29/  8201מכרז פומבי מס'  הנדון:
 

 הננו מאשרים כדלקמן: במכרז שבנדון, לכתב ההוראות למשתתפים  4.3-4.4 פיםבהתאם להוראות סעי

 

 , כדלקמן:גיל שלושיום, לגילאי לידה ועד , בהפעלה מקצועית וחינוכית של מעון 2012-2018)חמש( שנים לפחות, במהלך השנים  5ניסיון של  תבעל ההמציע .1

 

 /המסגרתשם הרשות

 בתחומה הופעל מעון

סוגי הכיתות שהופעלו 

 המעון

 )תינוקות/צעירים/בוגרים(

תאריכי הפעלה 

 )התחלה וסיום(

מס' עובדים 

 שהועסקו במעון

סימול מעון היה 

ע"ש המציעה 

 )כן/לא(

שם ומספר טלפון של 

 איש הקשר מטעם

 /המסגרתהרשות

מצורפים מכתבי 

 )כן/לא(המלצה 
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 /המסגרתשם הרשות

 בתחומה הופעל מעון

סוגי הכיתות שהופעלו 

 מעוןב

 )תינוקות/צעירים/בוגרים(

תאריכי הפעלה 

 )התחלה וסיום(

מס' עובדים 

 שהועסקו במעון

סימול מעון היה 

ע"ש המציעה 

 )כן/לא(

שם ומספר טלפון של 

 איש הקשר מטעם

 /המסגרתהרשות

מצורפים מכתבי 

 המלצה )כן/לא(
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שישמש כמנהל המעון "(, המנהל)" את העובד ______________________, ת.ז. __________________________, בהעסקה ישירה, המעסיק ההמציע .2

 3)שנים עשר( שנות לימוד ו/או בעל  12בעל השכלה של  )א(    :(הרלוונטיתיש לסמן את החלופה )*  מטעמו העומד בתנאים המצטברים הבאים, לכל הפחות

וי בקורס או עתיד להשתתף להציג עובד המצ)ניתן  קורס מנהלי מעון של משרד הכלכלהשנות וותק בתחום המנהל ומחזיק בתעודה המעידה על סיום בהצלחה של 

, בניהול מעון יום 2012-2018( שנים לפחות, במהלך השנים לוש)ש 3הינו בעל ניסיון של     )ב(  ;  (בו ובלבד שהכשרתו תסתיים עד תום שנת הלימודים תשע"ט

 פירוט ניסיון הניהול של המנהל הינו כדלקמן:. ( לפחות1אחד )

 /המסגרתשם הרשות

 בתחומה הופעל מעון

סוגי הכיתות שהופעלו 

 מעוןב

 )תינוקות/צעירים/בוגרים(

תאריכי הפעלה )התחלה 

 וסיום(

מס' עובדים שהועסקו 

 במעון

שם ומספר טלפון של איש 

 הקשר מטעם

 /המסגרתהרשות

מצורפים מכתבי 

 המלצה )כן/לא(

      

      

      

      

      

      

 



 

 חתימת המציע: __________________

- 4 - 

 הננו מצהירים שהנתונים שפורטו בטבלה דלעיל, הינם נתונים שלמים, נכונים ומדויקים.

 

 ___________________ 

     עהחתימת המצי                 

 

 

 אישור עו"ד

 

 כתובת ___________________, ,בעל רישיון מס' __________ עו"ד, _______________,הופיע בפני  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

היה צפוי לעונשים יאת האמת, וכי  הצהירל וכי עלי והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתישזיהה עצמו לפי ת.ז. מס' ____________/ ,_______________

 יה בפני.על םדלעיל  וחת ונכונות הצהרת את עשה כן, אישריהקבועים בחוק אם  לא 

 

 

___________________ 

        , עו"ד

 



 , משרד עו"דושות'נערך ע"י לשם 

        www.lflaw.co.il _______________ :חתימת המציע 

 " לכתב ההצעה2אנספח "
 
 

 קורות חיים של המנהל המוצע בצירוף מכתבי המלצה
 
 
 

 מצורף בנפרד
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 נספח "ב" לכתב ההצעה
 
 

 תצהיר
 

 

רח' ____________________, מ____________,  , ת"ז מס'__________________אני הח"מ, 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 

 שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הינם כדלעיל. .1

 

מ תאגיד/ע"אני נותן תצהירי זה בשם ____________________________________,  .2

במכרז  המציעה"(, כחלק בלתי נפרד מהצעתה של מציעהה" -מס' _______________ )להלן 

למתן שירותי , "(המציעה" -אזורית שער הנגב )להלן ה מועצה השפרסמ 29 / 2018פומבי מס' 

 "(.המכרז" -)להלן ניהול מעון יום 

 

 ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמה. ,חברההנני משמש כמנכ"ל ה .3

 

 צו פירוק המציעהלמיטב ידיעתי, במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא תלוי ועומד נגד  .4

 ., זמני או קבוע, ולא תלוי נגדה צו כינוס נכסיםאו פשט"ר

 

לעיל אינה נכונה  4והיא מסכימה לכך, שאם יתברר כי הצהרתי שבסעיף  למציעהידוע  .5

 רשאית לפסול את הצעתה של החברה למכרז.  מועצהה במלואה, תהיה

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

 

 

 

 ___________________ 

     חתימת המצהיר         

 

 אישור עו"ד

 

בעל רישיון מס'  עו"ד, _______________,הופיע בפני  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס'  ,_______________ ___________,כתובת ________ ,__________

היה יאת האמת, וכי  הצהירל וכי עלי והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי____________/

 עליה בפני. םדלעיל  וחת ונכונות הצהרת את עשה כן, אישריצפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  לא 

 

 

 

___________________ 

        , עו"ד
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 נספח "ג" לכתב ההצעה
 

 

 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2תצהיר לפי סעיף 
 

 

אני הח"מ, _______________, בעל ת.ז. __________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את 

 האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

תאגיד/ע"מ אני נותן תצהירי זה בשם ____________________________________,  .1

במכרז  המציעה"(, כחלק בלתי נפרד מהצעתה של המציעה" -מס' _______________ )להלן 

למתן שירותי , "(המציעה" -ה מועצה האזורית שער הנגב )להלן שפרסמ 29/  2018פומבי מס' 

 ."(המכרז" -)להלן ניהול מעון יום 

 ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמה. ,המציעההנני משמש כמנכ"ל  .2

 

ובעל זיקה  מציעהלמיטב ידיעתי, עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא הורשעו ה .3

כי במועד האחרון  -)שתי( עבירות  2-)שתי( עבירות; ואם הורשעו ביותר מ 2-אליה ביותר מ

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1ה אחת )להגשת ההצעות למכרז חלפה שנ

 

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2לענין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף 

 .1976-התשל"ו

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 

 

 ___________________ 

 חתימת המצהיר         

 

 אישור עו"ד

 

בעל רישיון מס'  עו"ד, _______________,הופיע בפני  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס'  ,_______________ כתובת ___________________, ,__________

היה צפוי ילומר את האמת, וכי  וכי עלי והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי____________/

 עליה בפני. םדלעיל  וחת ונכונות הצהרת את עשה כן, אישרילעונשים הקבועים בחוק אם  לא 

 

 

___________________ 

        , עו"ד


