
   יועצים למאגר ההזמנה לכתב' ג נספח

 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 לסעיף בהתאם תצהיר

 

אני, הח"מ ____________ נושא ת.ז מס'  ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק, כי עלי לומר את האמת 
זאת להוכחת עמידת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, נותן /ת הצהרתי 

 "( בתנאי המפורט בסעיף לכתב הזמנה להציע הצעות.המציע_________________ )להלן: "
 

 הנני מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:
 הנני מכהן/ת בתפקיד ___________ במציע. .א
 הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת, תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע. .ב
י מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים בהם עיינתי העובדות המפורטות בתצהירי זה ידועות ל .ג

 ומחקירה ודרישה שביצעתי.
)שתי( עבירות  2-עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ובעל זיקה למציע, ביותר מ .ד

ו/או לפי  1991-לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א
עד למועד האחרון  –)שתי( עבירות כאמור  2-, ואם הורשעו ביותר מ1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז

 להגשת הצעות, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה בעבירה.
 

-" משמעם: כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"אשליטה" -" והחזקה", "אמצעי שליטההמונחים "
1981. 

  –אלה " משמעו, כל אחד מבעל זיקה למציעהמונח "
 ידי המציע;-תאגיד שנשלט על .1
 אחד מאלה: .2

 בעל השליטה במציע; .א
תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע,  .ב

 ותחומי פעילותיו של התאגיד דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;
 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. .ג

תאגיד אחר שנשלט שליטה מהותית בידי מי  –המציע הוא תאגיד שנשלט שליטה מהותית אם  .3
 ששולט במציע.

 
 .31.10.2002" משמעו: הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום הורשעוהמונח "
)שבעים וחמישה אחוזים( או יותר בסוג מסוים של אמצעי  75%" משמעו: החזקה של שליטה מהותיתהמונח "

 שליטה בתאגיד.
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.

        
 ___________________ 

 חתימה         
 אישור

 
   

אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מרחוב ___________, _____________, 
מר/גב' ___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה מאשר/ת בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני 

עצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________, אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני, לאחר שהזהרתי 
אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה 

 כן.
_________________ 

 ימה + חותמתחת
 
 

 


