תאריך___________ :
לכבוד
המועצה האזורית שער ה גב
ד . .חוף אשקלון 78100
א.ג,. .

ה דון:

כתב הצעה למכרז פומבי מס' 01 / 2019
לאספקת שירותי כח אדם זמ י

א ו הח"מ ,___________________________________ ,ח.פ .מס' _________________,
שכתובת ו ____________________________________ ,מגישים בזה הצעת ו למכרז שב דון
ומצהירים ,מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:
.1

קרא ו בעיון את כתב ההוראות למשתתפים במכרז פומבי מס' ) 01 / 2019להלן " -המכרז"(
לאספקת שירותי כח אדם זמ י )להלן " -שירותי כח אדם" או "השירותים"( ,ואת כל מסמכי
המכרז על כל ת איהם ופרטיהם )להלן ביחד " -מסמכי המכרז"( ,ואת החוזה הכלול במסמכי
המכרז )להלן " -החוזה"( ,וה ו מצהירים כי הב ו את מסמכי המכרז על כל פרטיהם ,כי ת אי
המכרז והת אים לאספקת שירותי כח אדם ידועים ומוב ים ל ו ,וכי בהתאם לכל אלה ועל
פיהם ביסס ו את הצעת ו.

.2

א ו מסכימים לכל הזכויות השמורות למועצה בכתב ההוראות למשתתפים במכרז וביתר
מסמכי המכרז.
א י מסכימים שהמועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו; לדחות כל הצעה או
את ההצעות כולן ולבטל את המכרז; למסור את אספקת השירותים לבעל ההצעה ה ראית לה
ככדאית ביותר בשבילה ,אפילו אם היא אי ה ההצעה הזולה ביותר ,הכל לפי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט של המועצה ,כמפורט בכתב ההוראות למשתתפים במכרז ,וא ו מתחייבים
לקבל כל החלטה כאמור של המועצה.

.3

ה ו מצהירים בזה כדלקמן:
3.1

ה ו בעלי יכולת ארגו ית ,מקצועית וכלכלית ,כוח אדם וכל הדרוש לאספקת
השירותים למועצה ולקיום כל ההתחייבויות שוא המכרז והחוזה.

3.2

במועד בו יהיה עלי ו להתחיל בביצוע השירותים ,אם תתקבל הצעת ו למכרז ,יעמוד
לרשות ו כל הדרוש לכך ,לרבות כח אדם ,לקיום כל התחייבויותי ו בהתאם להוראות
מסמכי המכרז.

3.3

ידועות ומוכרות ל ו כל הוראות הדין ב וגע לאספקת שירותי כח אדם שוא המכרז.

חתימת המציע__________________ :
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.4

3.4

ידוע ל ו כי המועצה אי ה מתחייבת להזמין מאית ו שירותי כח אדם בהיקף כלשהו,
והיא רשאית שלא להזמין שירותים כלל .דרישת המועצה לקבלת השירותים ,ככל
שתהיה ,תיעשה בהתאם לצרכיה ,תקציבה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ועל פי הזמ ות
בכתב שיועברו אלי ו מעת לעת.

3.5

ידוע ל ו וא ו מסכימים לכך ,שאם יתברר שהצהרה כלשהי מבין הצהרותי ו המפורטות
בכתב זה ו/או במסמך אחר הכלול בהצעת ו למכרז אי ה כו ה במלואה ,תהיו רשאים
לפסול את הצעת ו ,ואם כבר חתם חוזה אית ו  -תהיו רשאים לבטלו לאלתר מבלי
ש היה זכאים לפיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו עקב ביטולו של החוזה.

א ו מצהירים ומאשרים בחתימת ו על הצעה זו ,שא ו עומדים בת אים המצטברים להגשת
הצעה למכרז ,המפורטים בסעיף  4לכתב ההוראות למשתתפים במכרז ,כמפורט להלן:
4.1

ה ו חברה הרשומה כדין בישראל .מצ"ב להצעת ו זו תצלום תעודת רישום חברה
ותדפיס פרטים עדכ י מרשם החברות.

4.2

ה ו בעלי יסיון מוכח באספקת שירותי כח אדם במהלך תקופה רצופה בת ) 3שלוש(
ש ים לפחות קודם המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז .להוכחת עמידתי בת אי זה
ה ו מצרפים להצעת ו תיאור של פרטי עיסוק ו ו יסיו ו באספקת שירותי כח אדם
כאמור.

4.3

המחזור הכספי של ו מפעילות ו במתן שירותי כח אדם ,היה בסכום של 15,000,000
)חמישה עשר מיליון(  ₪לש ה ,לפחות ,בכל אחת מבין ש ות הכספים2016 ,2017 :
ו .2018-מצ"ב להצעת ו זו אישור רו"ח אודות המחזור הכספי של ו כאמור בסעיף זה
לעיל.

4.4

במועד האחרון להגשת הצעות למכרז ה ו בעלי רישיון בתוקף לעסוק כ"קבלן כח
אדם" כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבל י כח אדם ,תש "ו .1996-מצ"ב
להצעת ו תצלום רישיון בתוקף.

4.5

ברשות ו ס יף/משרדים במרחק של עד ) 40ארבעים( ק"מ )בקו אווירי( ממשרדי
המועצה ,כמפורט להלן___________________________________________ :
_____________________________________________________________

4.6

התאגיד המציע ו/או בעלי השליטה בו ,לא הורשעו בפלילים במהלך ) 3שלוש( הש ים
שקודם המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בעבירות בגין הפרת זכויות עובדים לפי
החיקוקים המ ויים בתוספת הש יה לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט ,1969-ששר
התמ"ת מממו ה על ביצועם ,וכן חוק הביטוח הלאומי ] וסח משולב[ ,התש "ה1995-
ו/או במהלך ) 12ש ים עשר( החודשים שקודם המועד האחרון להגשת ההצעות לא
הוטלו על התאגיד המציע ו/או על בעלי השליטה בו יותר מ) 2-ש י( ק סות בשל הפרת
די י העבודה .להוכחת עמידת ו בת אים הקבועים בסעיף זה לעיל ,ה ו מגישים
במצורף להצעת ו תצהירים ב וסח המצורפים כ ספחים "א"-"1/א "2/לכתב הצעה
זה.
חתימת המציע__________________ :
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4.7

התאגיד המציע ו/או בעלי מ יותיו ו/או מ הליו )דירקטורים ומ כ"ל( לא הורשעו,
במהלך ) 7שבע( הש ים שקודם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,בעבירות פליליות
שיש עמן קלון.

4.8

לא תלויים ועומדים גד ו צו פירוק או צו כי וס כסים.
להוכחת עמידת ו בת אים הקבועים בסעיף  4.7ובסעיף זה לעיל ה ו מגישים במצורף
להצעתו תצהיר חתום על ידי מ כ"ל המציע ,מאומת כדין ע"י עו"ד ,ב וסח המצורף
כ ספח "ב" לכתב הצעה זה.

4.9
.5

רכש ו את מסמכי המכרז .מצ"ב קבלה על שמ ו ,בדבר רכישת מסמכי המכרז.

ה ו מצרפים להצעת ו זו את המסמכים הבאים:
5.1

ספח "ג" לכתב ההצעה :תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו ,1976-חתום ומאומת כדין.

5.2

אישור בדבר היות ו עוסק מורשה ,ואישור פקיד שומה או רו"ח על יהול פ קסי
חשבו ות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת יהול חשבו ות( ,התשל"ו-
.1976

5.3

מסמכים חתומים כאמור בסעיף  13לכתב ההוראות למשתתפים במכרז.

5.4

מסמכים כ דרש בסעיף  20לכתב ההוראות למשתתפים במכרז.

5.5

ערבות ב קאית כ דרש בסעיף  22לכתב ההוראות למשתתפים במכרז.

.6

א ו מצהירים שהב ו את הוראות מסמכי המכרז על פרטיהן ,קיבל ו מהמועצה ,לשביעות
רצו ו המלאה ,כל מידע ו תון שביקש ו ממ ה ושיש בו כדי להשפיע על הגשת הצעת ו זו,
לרבות פוט ציאל שירותי כח האדם שיתכן וידרשו למועצה ,בח ו ובדק ו את כל הת אים
וה סיבות הקשורים באספקת השירותים וכל הגורמים האחרים המשפיעים על ביצועם,
ובהתבסס על כל אלה ה ו מגישים הצעת ו זו.

.7

אם תקבלו את הצעת ו א ו מתחייבים לשלם לעובדים ,שיועסקו על יד ו לצורך אספקת
השירותים למועצה ,שכר ות אים לווים בהתאם להוראותיכם בעת הזמ ת השירותים .השכר
והת אים ה לווים שישולמו לכל עובד כאמור ,יהיו בכפוף להוראות כל דין רלוו טי החל על
העסקת עובדים כאמור .כן ה ו מתחייבים ל כות משכרם של העובדים את ה יכויים
המחויבים והמותרים על פי דין ,ולהעבירם לתעודתם במועד.

חתימת המציע__________________ :
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.8

בהתאם לכל האמור לעיל ,ולאחר שבח ו בחי ה זהירה ומדוקדקת את כל ת אי המכרז ,ובפרט
את ת אי החוזה ,ה ו מגישים הצעת ו זו והרי ו מתחייבים בזה להוציא לפועל ולספק לכם
את שירותי כח האדם לשביעות רצו כם המלאה ,בהתאם לכל הוראות מסמכי המכרז כ גד
תשלום בסכום השווה לשכר בסכום של עלות מעביד בצירוף עמלה בשיעור כדלקמן)*(:
 %העמלה בספרות )עשרו י(

העמלה במילים

* לא יותר מש י ערכים לאחר קודה עשרו ית ) 0.01למשל(.

העמלה תיגזר מעלות המעביד כהגדרתה להלן ,עבור כל עובד מטעמ ו שיעבוד אצלכם בפועל
במסגרת אספקת השירותים על ידי ו ,בהתאם למסמכי המכרז והחוזה )להלן " -התמורה"(.
ה ו מאשרים ומתחייבים כדלקמן:

.9

8.1

לע ין סעיף זה לעיל "עלות המעביד" משמע :העלות הכוללת בה ישא בגין העסקת כל
עובד מטעמ ו שישתתף באספקת השירותים למועצה ,ולרבות :שכר; תוספות יוקר;
הוצאות סיעה ,דמי מחלה ,הפרשות מעביד לביטוח לאומי ,לגמל ,לביטוח פ סיו י
ושאר תשלומי החובה החלים.

8.2

לסכומי התמורה ,כאמור ברישת סעיף זה לעיל ,יתווסף מס ערך מוסף בשיעור שיהיה
בתוקף במועד כל תשלום ,כ גד חשבו ית מס כדין של ו.

8.3

סכום התמורה יהיה כולל ,קבוע וסופי ,לרבות כל העלויות וההוצאות הכרוכות בביצוע
החוזה על יד ו ,לרבות עלויות כוח אדם ומשרדים ,שכר עבודה ,סיעות ,מסים ,שיחות
טלפון ,תקשורת ,דלק ,יהול ,ביטוח ,תקורה וכיו"ב ,ולרבות רווח קבל י ,וכי לא היה
זכאים לתמורה וספת ו/או להחזר הוצאות כלשהן ו/או לתשלומים וספים כלשהם
בגין אספקת השירותים על יד ו.

כערבות לקיום התחייבויותי ו שבהצעת ו זו הרי ו מצרפים בזה ערבות ב קאית אוטו ומית,
ללא ת אי ,שהוצאה עבור ו לטובתכם ,של ב ק ______________ /ס יף __________ ,על
סך של ) 25,000עשרים וחמישה אלף(  ,₪לא צמודה ,בתוקף עד ליום  22/04/2019ומייפים
בזה כוחכם ,באופן בלתי חוזר ,לחלט את הערבות במקרים המזכים אתכם בכך בהתאם לכתב
ההוראות למשתתפים במכרז ,כולם או מקצתם.
במקרים כאמור ,כולם או מקצתם ,הזכות בידיכם לממש ערבות זאת בלי כל הודעה או
התראה כלשהי וא ו מוותרים בזה מראש ,ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות
להת גד לכל צעד שת קטו כדי לגבות את הערבות ה "ל.

.10

ה ו מסכימים ו ות ים לכם בזה את אישור ו לבצע חקירות ובדיקות אודותי ו כמפורט בכתב
ההוראות למשתתפים במכרז ,וא ו מתחייבים לשתף פעולה בכל דרך שתידרש על ידיכם
לצורך עריכת הבדיקות והחקירות האמורות ,לרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים וספים,
אשר יידרשו על ידיכם לצורך בחי ת הצעת ו.
חתימת המציע__________________ :
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.11

הצעת ו תישאר בתוקפה במשך תקופה של ) 60שישים( יום מהתאריך ש קבע כמועד אחרון
להגשת ההצעות למכרז ,ואם תתקבל הצעת ו זו  -היא לא תבוטל .אם דרש לכך בכתב על
ידיכם ,א ו מתחייבים להאריך ב) 30-שלושים( יום וספים )או לפרק/י זמן וסף/פים ,לפי
דרישתכם( את תוקף הצעת ו ואת תוקף הערבות להצעה ,ה זכרת בסעיף  9לעיל.

.12

אם תתקבל הצעת ו ו דרש על ידיכם לקיים התחייבויותי ו שבהצעת ו זו  -עשה זאת בלי כל
השהייה ,כדי להתחיל באספקת השירותים מייד עם תחילת תקופת החוזה ,ולקיים את כל
יתר התחייבויותי ו שבמסמכי המכרז בתוך לוח הזמ ים הקבוע לכך בחוזה.

.13

אם תחליטו לקבל הצעת ו ה ו מתחייבים בזה כדלקמן:
 13.1לחתום על עותקים וספים של החוזה ו ספחיו תוך ) 7שבעה( ימים ממועד קבלת
ההודעה על החלטתכם לקבל את הצעת ו ,או בתוך פרק זמן אחר ,כפי שייקבע על
ידיכם.
 13.2לקיים במלואן ובאופן מדויק את כל התחייבויותי ו שבמסמכי המכרז בכלל ובחוזה
בפרט.
 13.3להתחיל במתן שירותי כוח אדם בהתאם לת אים הקבועים לע ין זה בחוזה ,הכל
לשביעות רצו כם המלאה.
 13.4להפקיד בידיכם  -במועד חתימת החוזה  -ערבות ב קאית אוטו ומית ,שהוצאה על
ידי ו לטובתכם ,על סך של ) 100,000מאה אלף ש"ח(  ,₪צמודה למדד המחירים
לצרכן ,ב וסח לה חת דעתכם ,שתהיה ערבות לקיום החוזה .על ערבות ביצוע זו יחולו
כל הת אים המפורטים במסמכי המכרז.
 13.5להפקיד בידיכם  -במועד חתימת החוזה  -אישור על קיום ביטוחים כ דרש בחוזה.

.14

ה ו מתחייבים להודיע לכם על כל שי וי שיחול באיזה מה תו ים המפורטים בהצעת ו ו/או
באיזה מה תו ים הדרושים לבחי ת הצעת ו ,וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעת ו ועד למועד
ההכרזה על הזוכה; וידוע לי שתהיו רשאים למחוק אות ו מרשימת המציעים במקרה שיחול
ב תו ים האמורים שי וי אשר ייראה לכם מהותי ,בין אם ודע לכם על כך מאית ו ובין אם
ודע לכם על כך בדרך אחרת.

.15

ידוע ל ו שמציעים שהצעתם לא תזכה יהיו רשאים לדרוש לעיין בהצעה שזכתה .לפיכך ,אם
תתקבל הצעת ו ה ו מצהירים מראש על הסכמת ו לגילוי הצעת ו בפ י המציעים האחרים.

.16

ה ו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימת ו על הצעת ו זו ,מחייב אות ו החוזה על כל
המסמכים המצורפים אליו ,וגם אם לא קיים התחייבות ו שבסעיף  13.1לעיל ,תחשב הצעת ו
וקבלתה על ידי המועצה בכתב כחוזה מחייב בין המועצה לבי י ו ,מבלי שהדבר יגרע
מזכויותיה של המועצה כמפורט במסמכי המכרז.

חתימת המציע__________________ :
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.17

בעצם הגשת הצעת ו זו הרי ו ות ים בזה הסכמת ו לכל הת אים הכלולים במסמכי המכרז
וה ו מוותרים בזה ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל טע ה בקשר לכל הת אים לאספקת
שירותי כח האדם ו/או לכל ת אי ו/או הוראה הכלולים במסמכי המכרז ,לרבות סבירותם.

.18

מילים דלעיל בלשון יחיד בלבד תתייחס ה גם לרבים ,ולהיפך; ומילים דלעיל בלשון זכר
תתייחס ה גם ל קבה ,ולהיפך – כאשר הקשר הדברים ידרוש פירוש כזה.

הצעת ו זו ית ה ביום __________ מתוך הב ת כל הת אים הקבועים במסמכי המכרז ורצו ו
החופשי.

בכבוד רב,

____________________
חתימת המציע

אישור עורך-דין
א י הח"מ ____________________ ,עו"ד ,מאשר בזה ש____________________________-
חתם/מו בפ י על כתב ההצעה דלעיל ,והצהירו על כו ות האמור בו ,וכי חתימתו/תם ,עם/בלי
חותמת ,מחייבת את _____________________________ לכל דבר וע ין.

_________
תאריך

______________________
חותמת

___________________
חתימה

חתימת המציע__________________ :
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ספח "א "1/לכתב ההצעה
)סעיף  4.6לכתב ההוראות למשתתפים במכרז(

תצהיר המציע בדבר קיום חובות בע ין שמירת זכויות עובדים
א י הח"מ ,_______________ ,בעל ת.ז ,____________ .לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לכל העו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב
כדלקמן:
.1

ה י עושה תצהירי זה כתמיכה להצעתה של __________________________ ,ח.פ/.צ מס'
_______________ )להלן – "החברה"( ,במכרז פומבי מס'  01 / 2019לאספקת שירותי כח
אדם זמ י ,שפרסמה המועצה האזורית שער ה גב )להלן – "המכרז"; ולהלן – "שירותי כח
אדם"(.

.2

ה י מכהן כמ כ"ל החברה ,ומוסמך לתת תצהיר זה בשמה.

.3

ה י מצהיר בזה ,שאם שהצעתה של החברה תבחר כהצעה הזוכה במכרז ,מתחייבת החברה
לקיים כלפי העובדים שיועסקו על ידה באספקת שירותי כח האדם את כל הוראות החיקוקים
המפורטים בתוספת הש יה לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט ,1969-ששר התעשיה המסחר
והתמ"ת ממו ה על ביצועם ,וכן את הוראות חוק הביטוח הלאומי ] וסח משולב[ ,התש "ה-
) 1995להלן – "די י העבודה"( ,כפי שיהיו בתוקף מעת לעת ,וזאת במהלך כל תקופת
ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת עם המועצה.

.4

הורשעה/הורשעה)*(

ב) 3-שלוש( הש ים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,לא
החברה בעבירות פליליות בשל הפרת די י העבודה כמפורט להלן:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
.5

ב) 12-ש ים עשר( החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,לא
הוטלו/הוטלו)*( על החברה יותר מ) 2-ש י( ק סות בשל הפרת די י העבודה ,על ידי מפקח
עבודה שמו ה לפי סעיף  5לחוק העבירות המי הליות ,התשמ"ו ,1985-כמפורט להלן:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

* מחק את המיותר

חתימת המציע__________________ :
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.6

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

___________________
חתימת המצהיר

ה י מאשר בזה כי ביום __________ הופיע בפ י _______________ ,עו"ד ,בעל רישיון מס'
__________ ,כתובת ___________________ ,_______________ ,שזיהה עצמו לפי ת.ז .מס'
____________/המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת ,וכי יהיה צפוי
לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את כו ות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפ י.

___________________
 ,עו"ד

חתימת המציע__________________ :
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ספח "א "2/לכתב ההצעה
)סעיף  4.6לכתב ההוראות למשתתפים במכרז(

תצהיר בעל שליטה במציע בדבר קיום חובות בע ין שמירת זכויות עובדים
א י הח"מ ,_______________ ,בעל ת.ז ,____________ .לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לכל העו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב
כדלקמן:
.1

ה י בעל שליטה ב ,_________________________-ח.פ/.צ .מס' _______________
)להלן – "החברה"( ,כמשמעותו בחוק הב קאות )רישוי( ,התשמ"א ,1981-וה י עושה תצהירי
זה כתמיכה להצעתה של החברה במכרז פומבי מס'  01 / 2019לאספקת שירותי כח אדם,
שפרסמה המועצה האזורית שער ה גב )להלן – "המכרז"; ולהלן – "שירותי כח האדם"(.

.2

הורשעתי/הורשעתי)*(

ב) 3-שלוש( הש ים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,לא
בעבירות פליליות בשל הפרת איזו מבין הוראות החיקוקים המפורטים בתוספת הש יה לחוק
בית הדין לעבודה ,התשכ"ט ,1969-ששר התעשיה המסחר והתמ"ת ממו ה על ביצועם,
והוראות חוק הביטוח הלאומי ] וסח משולב[ ,התש "ה) 1995-להלן – "די י העבודה"(
כמפורט להלן:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

.3

ב) 12-ש ים עשר( החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,לא
הוטלו/הוטלו)*( עלי יותר מ) 2-ש י( ק סות בשל הפרת די י העבודה ,על ידי מפקח עבודה
שמו ה לפי סעיף  5לחוק העבירות המי הליות ,התשמ"ו ,1985-כמפורט להלן:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

.4

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
___________________
חתימת המצהיר

ה י מאשר בזה כי ביום __________ הופיע בפ י _______________ ,עו"ד ,בעל רישיון מס'
__________ ,כתובת ___________________ ,_______________ ,שזיהה עצמו לפי ת.ז .מס'
____________/המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת ,וכי יהיה צפוי
לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את כו ות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפ י.

___________________
 ,עו"ד
* מחק את המיותר

חתימת המציע__________________ :
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ספח "ב" לכתב ההצעה
)סעיף  4.8לכתב ההוראות למשתתפים במכרז(

תצהיר
א י הח"מ ,__________________ ,ת"ז מס' ____________ ,מרח' ____________________,
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

שמי ,מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הי ם כדלעיל.

.2

ה י משמש כמ כ"ל ___________________________ ,ח.פ/.צ .מס' _______________
)להלן " -החברה"( ,וה י מגיש תצהיר זה כוח לק בלתי פרד מהצעתה של החברה במכרז
פומבי מס'  01 / 2019שפרסמה המועצה האזורית שער ה גב ,לאספקת שירותי כוח אדם זמ י
)להלן " -המכרז"(.

.3

א י ,ולמיטב ידיעתי גם החברה ו/או בעלי מ יותיה ו/או מ הליה )הדירקטורים( לא הורשע ו,
במהלך ) 7שבע( הש ים שקודם המועד האחרון להגשת הצעות ,בעבירות פליליות שיש עמן
קלון.

.4

גד החברה לא תלויים ועומדים צו פירוק או צו כי וס כסים.

.5

ידוע לחברה ,והיא מסכימה לכך ,שאם יתברר כי הצהרותיי שבסעיפים  3ו/או  4לעיל אי ן
כו ות במלואן ,תהיה המועצה האזורית שער ה גב רשאית לפסול את הצעתה למכרז.

.6

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
___________________
חתימת המצהיר

אישור עורך-דין
ה י מאשר בזה כי ביום __________ הופיע בפ י _______________ ,עו"ד ,בעל רישיון מס'
__________ ,כתובת ___________________ ,_______________ ,שזיהה עצמו לפי ת.ז .מס'
____________/המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהיה
צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את כו ות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפ י.
___________________
 ,עו"ד

חתימת המציע__________________ :
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ספח "ג" לכתב ההצעה
תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-

א י הח"מ ,_______________ ,בעל ת.ז ,__________ .לאחר שהוזהרתי כוח וק כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לכל העו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
.1

ה י משמש כמ כ"ל ___________________________ ,ח.פ/.צ .מס' _______________
)להלן " -החברה"( ,וה י מגיש תצהיר זה כוח לק בלתי פרד מהצעת החברה במכרז פומבי
מס'  01 / 2019שפרסמה המועצה האזורית שער ה גב ,לאספקת שירותי כח אדם זמ י )להלן –
"המכרז"(.

.2

למיטב ידיעתי ,עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא הורשעו החברה ובעל זיקה
אליה ביותר מ) 2-שתי( עבירות; ואם הורשעו ביותר מ) 2-שתי( עבירות  -כי במועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז חלפה ש ה אחת ) (1לפחות ממועד ההרשעה האחרו ה.
לע ין סעיף זה ,כל המו חים יהיו כמשמעותם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו.1976-

.3

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

___________________
חתימת המצהיר

אישור עורך-דין
ה י מאשר בזה כי ביום __________ הופיע בפ י _______________ ,עו"ד ,בעל רישיון מס'
__________ ,כתובת ___________________ ,_______________ ,שזיהה עצמו לפי ת.ז .מס'
____________/המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת ,וכי יהיה צפוי
לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את כו ות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפ י.

___________________
 ,עו"ד

חתימת המציע__________________ :

