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 תצהירים – 'א נספח

 .ההצעה ממסמכי כחלק ולצרפם להדפיסם יש הטפסים, מילוי לאחרכללית:  הערה

 

ומר/גב' ______________, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________,  אני הח"מ,

 נהיה/להצהיר את האמת וכי אהיה נו/כי עלי נו/לאחר שהוזהרתינושא/ת ת.ז. שמספרה ______________, 

 בזאת בכתב כדלקמן: יםכן, מצהיר/ נעשה/לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה יםצפוי/

 

בעל מספר ח.פ.: ( שם המוסך – "המציע"אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן: 

הצטרפות  - 41/2020הליך מס' במסגרת צעה גשת הלחתום על תצהיר זה בתמיכה לה________________ , 

ניה לקבלת הצעות למתן פלרשימת מציעים בנושא תחזוקת כלי רכב ותיקון נזקי תאונות דרכים לצורך עריכת 

מנוע דיזל משקל כולל  4X4כב מסחרי בלתי אחוד )טנדר( הנעה שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים לכלי ר

 (."הליך"הלהלן: ) טון 7-9טון וטנדר  4.5-5.4

 

 :המציע פרופיל

 _______________ המוסך: כתובת

 ומספר: ________________  רחוב

 עיר:_______________________ 

    מיקוד:_____________________

 _______________________ת.ד:

     ________________ במוסך: טלפון

     ______________ במוסך: פקס מס'

 ________________: תפקיד  ________________       וסך:במ הקשר איש שם

 _______________________________ :במוסך הקשר איש של נייד טלפון מס'

 ___________________________     :במוסך הקשר איש של להתכתבויות דוא"ל

 

 הודעות בכל הנוגע להליך ולמתן השירותים המבוקשים.ובת מייל זו בלבד יישלחו לתשומת לבכם, לכת
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 )שמות היבואנים(:הנני מצהיר כי הנני מוסך מורשה יבואן מטעם היבואנים הבאים  .1

_____________________ 

_____________________ 

              _____________________ 
 

 

 

 (:היצרנים)שמות הבאים  היצרנים, עבור רותים המבוקשים כהגדרתם בהליךהנני מציע את השי .2

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 מורשה כמוסך כדין אישורים אחזיק ,בהליך כהגדרתם  השירותים מתן תקופת כל למשך כי מצהיר הנני

 לעיל. כמפורט והכל הרכב לכלי המבוקשים יםהשירות מתן עבור יבואן/יבואנים

 

 החתימה של המציע יימורש

 החתימה במציע הינם: יימורש

_______________ __________________ _________________   

       ת.ז. מס'                                   תפקיד                                ומשפחה פרטי שם 

                                                                

_______________ __________________ _________________   

 מס' ת.ז.                                        תפקיד                         שם פרטי ומשפחה  
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 המציע יכולת בדבר תצהיר

ככל שאלו התפרסמו במסגרת  וכן את מכתבי ההבהרות,נספחיה על הנני מצהיר כי קראתי את תנאי הזמנה זו  .1

 מבוקשים במסגרת הליך זה.וכי ידועים וברורים לי התנאים והשירותים הההליך 

 .זה הליךוכי ברצוני להשתתף ב אני עומד בתנאי הסף שנקבעו בהליך הנני מצהיר כי .2

 מתן השירותים המבוקשיםאת מהות נתי עומד בתנאי הסף האמורים לעיל, הב הנניהגשת ההצעה פירושה כי  .3

את כל הנתונים,  תיא המידע האפשרי, בדקואת מל תי, קיבלי זוהצעת תובטרם הגש םתנאיהלכל  ומסכים

אי כלשהו הכלול במסמכי פרט ו/או תנ נתיו/או לא הב תיכל טענה כי לא ידעאין לי ולפיכך  רטים והעובדותהפ

 על כל פרטיו וחלקיו.הליך זה, 

 .מצטברהזמנה באופן ל השירותים המבוקשים המפורטים בביכולתי להציע את כ .4

ל בלא והכ המסגרת הסכם , לרבותהעל נספחיזמנה מהווה הסכמה מראש לכל תנאי הה מיהגשת הצעה מטע .5

 .שינוי ו/או תוספת

בהצעתי הינם אמיתיים ומלאים וכי הצעתי משקפת  והנתונים, הפרטים והמידע שנמסר הנני מתחייב כי כל .6

באופן מהימן, תקף ומדויק את המציע ופועלו. ידוע לי כי מילוי פרטים כוזבים יהווה עילה לפסילת ההצעה 

 לאלתר.

ונמסרו לצורך הגשת הצעות בהליך זה וכי מנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה כל מסמכי ההזידוע לי כי  .7

רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או להשתמש בהם למטרה אחרת  איני

 כלשהי.

מועד האחרון הקבוע להגשת מהשישה חודשים הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך  .8

 מים נוספים.י (60שישים )ידוע לי כי למזמינה שמורה האופציה להארכת תוקף ההצעה למשך . ההצעות

 רישיונות

 המוארכת, ההתקשרות תקופת ו/או ההתקשרות תקופת כל למשך להחזיק ומתחייבים בידינו מחזיקים אנו .1

 התחבורה. משרד מטעם מוסך לניהול רישיון

 תקופת כל למשך להחזיק ומתחייבים המקומית הרשות מטעם עסק להפעלת אישור בידינו מחזיקים אנו .2

 כאמור. ברישיון המוארכת ההתקשרות תקופת ו/או ההתקשרות
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 חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות

 במתן ידי על שיועסקו העובדים לגבי ,זה הסכם תקופת בכל לקיים מתחייב הנני כי בכתב בזאת מצהיר הנני

 בעת שהם כפי ,להלן המפורטים העבודה בחוקי ,זה ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר האמורים השירותים

 תקופת ו/או ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות ,לעת מעת שישונו כפי או/ו ההסכם חתימת

 .המוארכת ההתקשרות

o 1959 – ט"תשי ,התעסוקה שרות חוק. 

o 1959 – א"תשי ,והמנוחה העבודה שעות חוק. 

o 1976 – ו"תשל ,מחלה דמי חוק. 

o 1950 – א"תשי ,שנתית חופשה חוק. 

o 1954 – ד"תשי ,נשים עבודת חוק. 

o 1965 – ו"תשכ ,ולעובד לעובדת שווה שכר חוק. 

o 1953 – ג"תשי ,הנוער עבודת חוק. 

o 1953 – ג"תשי ,החניכות חוק. 

o 1951 – א"תשי (לעבודה החזרה) משוחררים חיילים חוק. 

o 1958 – ח"תשי ,השכר הגנת חוק. 

o 1963 – ג"תשכ ,פיטורין פיצויי חוק. 

o 1995 – ה"תשנ (,משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק. 

o 1987 – ז"התשמ ,מינימום שכר חוק. 

o 2002 – ב"התשס (,עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק. 

o 1959 – ט"תשי ,התעסוקה שירות חוק. 
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 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים 

 במסגרת שירות ליתן מתעתדים אשר במציע המקצועיים העובדים והן אני הן כי בזאת מצהיר הח"מ אני

   כדלקמן: עניינים ניגוד ולהיעדר סודיות לשמירת מתחייבים ההליך

 מבוא

 המציע. של הבעלים ואני הואיל:

  קבלני עובדיו, לרבות השירותים נותן כי בתנאי השירותים נותן עם להתקשר הסכימה וענבל   והואיל:

 להוראות בהתאם להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על ישמור מטעמו אחר אדם וכל משנה

 סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות השירותים נותן התחייבות סמך על וכן זו התחייבות

 להלן. כהגדרתו המידע

 או לחזקתי אקבל או אעסוק כי יתכן אליה שרבק או העסקתי במהלך כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

 חוות תכתובת, לרבות כלשהם (KNOW- HOW) ידע או (INFORMATION) מידע לידיעתי יבוא

 91 בסעיף כהגדרתה ידיעה או מסחרי/עסקי סוד שרטוט, רישום, מסמך, תכנית, חומר, דעת, 

 שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו שונים, מסוגים 1977-תשל"ז העונשין, לחוק

 הכלל למידע הגעה לשם דרך" "קיצור-ל תשמש שידיעתו מידע או להסכם בקשר או לידיעתי

 אחר ואמצעי כלי בכל או בדיסקט בתעתיק, לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו, להגיע יכול

 ים,נתונ האמור, מכלליות גרוע מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר בין מידע לאצור העשוי

 (."המידע" )להלן: ודו"חות מסמכים

 אדם לכל שהיא צורה בכל המידע מסירת או בסוד שמירה אי או גילוי כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

 ענבל נציג אישור הגשת ללא הסכם,ה לעניין המוסמכים ענבל לנציגי מלבד כלשהם גוף או

 לפי פלילית עבירה ומהווה בהמרו נזק לצדדים או לענבל לגרום עלול ובכתב מראש סמךהמו

-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1977 – תשל"ז העונשין, לחוק 118 סעיף

1981. 

 כדלקמן: ענבל כלפי מתחייב אני לזאת, אי 

 הימנה. נפרד בלתי חלק מהווה זו להתחייבות המבוא .1

 השירותים. ממתן הנובע או הקשור כל ו/או המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .2
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 פוףובכ יםהשירות מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .3

 אחר עצמי שימוש לכל או האישית לתועלתי או לפרנסתי לנצלו או במידע להשתמש לא לעיל, לאמור

 המידע. את שהם, אופן או דרך בכל לנצל, לאחרים לאפשר או לגרום לא וכן לעיל לאמור בהתאם שלא

 השירותים נותן ידי על העסקתי תקופת כל במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות לפגוע מבלי .4

 בין המידע, את להגיש כלשהם מוסד או גוף או אדם לכל לאפשר לא ,זמן הגבלת וללא מכן לאחר או

 לא וכן גוף או דםא לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, לפרסם, לא בעקיפין, ובין במישרין

 כל לצד עקיף, ובין ישיר בין דבר, או חפץ כל או אחר כתוב חומר כל או המידע את מחזקתי להוציא

 שהוא.

 התחייבות כתב פי על התחייבותי את לקיים כדי הדרוש כל את ולעשות קפדניים זהירות אמצעי לנקוט .5

 הנדרשים הזהירות אמצעי בכל לנקוט השאר, ובין ושלמותו, המידע סודיות על שמירה לרבות זה,

 אחרת. או נוהלית ביטחונית, בטיחותית, מבחינה

 של זו חובה לרבות זו בהתחייבות האמור את מטעמי מי או משנה קבלני או עובדי לידיעת להביא .6

 זה. התחייבות טופס על אותם ולהחתים החובה מילוי אי על העונש ואת סודיות שמירת

 לכם ייגרמו אשר סוג, מכל תוצאה או הוצאה או פגיעה או נזק לכל דין כל פי על כלפיכם אחראי להיות .7

 כל בגין לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת זו התחייבותי מהפרת כתוצאה אשהו כל שלישי לצד או

 אחרים. עם ביחד אחראי אהיה אם ובין האמור

 או מכם שקיבלתי חפץ או אחר או כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .8

 מתן עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי או השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי שהגיע לכם, השייך

 חומר של שהוכל עותק אצלי לשמור לא תחייבמ הנני כן, כמו ענבל. עבור שהכנתי חומר או השירותים

 מידע. של או כאמור

 התחייבות כתב שלפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או קלעסו שלא .9

 של במצב בעקיפין, או במישרין להימצא, עשוי אני שבעטיו או לענבל השירותים מתן שמכוח או זה

 בכלל אחר. עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי בין עניינים, ניגוד

 עובד או אותו מנהל בו, חבר שלי קרוב או שאני גוף של או קרובי של עניינו ענייני, ייחשבו אחר" ין"עני

 מנהל למנות בזכות רווחים, להגשת בזכות המניות, בהון בו, חלק שלי לקרוב או שלי גוף או בו, אחראי

 בפיקוחי, או עמי ובדהע עובד או שותפי, או מעסיקי או שאני לקוח, של ענינו גם וכן הצבעה בזכות או

 (.אחר" "עניין )להלן: מיצגים/מייעצים/מציעים



 
 

 הצטרפות לרשימת מציעים בנושא תחזוקת כלי רכב ותיקון נזקי תאונות דרכים לצורך עריכת  - 41/2020מס'  הליך
ה פניה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים לכלי רכב מסחרי בלתי אחוד )טנדר( הנע

4X4  טון 7-9טון וטנדר  4.5-5.4מנוע דיזל משקל כולל 
 

 חתימת המציע:___________

 
 03-9778000, טל. 70100נתב"ג,  282, קריית שדה התעופה, ת.ד 3רח' הערבה  - ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava 3 St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778000 
 
7 

 

 לעמוד עשוי שאני או קיים עניינים ניגוד על לי ידוע לא זה, התחייבות כתב חתימת למועד נכון זה, בכלל .10

 קרובי של עניין או שלי אחר עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי בין בו

 בו. חבר קרובי או שאני גוף של ייןענ או

 הנמצא ו/או לענבל השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל לרבות זו, התחייבות שאפר מקרה בכל .11

 הפרת בגין אישית כלפיי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה לפעילותיכם, הקשור ו/או ברשותכם

 זה התחייבות לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע כי מצהיר הנני שלעיל. הסודיות חובת

 -התשמ"א הפרטיות, הגנת וחוק 1997 -התשל"ז עונשין, חוק לפי עבירה מהווים לאחר מסירתו לרבות

1981. 

 נכם,ילב ביני שהוא סוג מכל אישי קשר ו/או מעביד-עובד של מעמד כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .12

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית אחריותי למעט

 כתב הוראות כל יחולו שהיא, דרך בכל אצלי התקבלו אשר המידע, של העתקים על כי לי וידוע םמוסכ .13

 זה. התחייבות

 לענבל המוקנית אחרת סמכות או סעד או זכות מכל לגרוע כדי זו בהתחייבות אין כי לי וידוע מוסכם .14

 ההסכם. לרבות הסכם או דין כל פי על

 לסמן את הסעיף הרלוונטי()יש פים ציבוריים פי חוק עסקאות גו-תצהיר המציע/מציע על

 כי: מצהיר בזאתהנני 

  1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף ,

 לאב' לחוק( 2"( המשרד, כ"א מעובדי המשרד ובעל זיקה אליהם )כהגדרתם בסעיף החוקלהלן: "

עבירה לפי חוק עובדים זרים  –בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה  הורשעו

או לפי חוק שכר מינימום,  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-התשמ"ז

 

 או:

 ב' לחוק( הורשעו בפסק דין 2עיף המשרד, כ"א מעובדי המשרד ובעל זיקה אליהם )כהגדרתו בס

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  –חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

, שנעברה 1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 מועד ההרשעה האחרונה(, אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות מ31.10.2002לאחר יום 
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, הנני מצהיר בזאת כי הוראות סעיף 2016 –(, התשע"ו 11בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )תיקון מס' 

נא למחוק ] עלי לא חלות / חלות 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9
וככל שאזכה בהליך שבנדון, אעביר הנני מתחייב כי, ככל שהוראות החוק הנ"ל חלות עלי . [המיותר

ימים ממועד  30לידי ענבל העתק מהתצהיר שמסרתי למנכ"ל של משרד העבודה והרווחה בעניין זה, בתוך 
 ההתקשרות.

 

 חשוביותדרישות מי

יחשוביות אקיים ואעמוד בכל הדרישות המ ב בזאת כי במידה ואצטרף לרשימת המציעים,הנני מתחיי
תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת, במידת הצורך. ידוע לי למשך כל כמפורט בהסכם 

ובכלל זה להחזיק, להפעיל ולתחזק בכל ת המפורטות בהזמנה ובהסכם כי יהיה עלי לעמוד בכלל הדרישו
 תקופת ההסכם את מערכות המחשוב.

המוארכת בדרישה  כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות במשךלעמוד הנני מתחייב בזאת כן  כמו
 אך ורק בתוכנות המוחזקות על ידי כדין.  ,לצורך מתן השירותים האמורים ,להשתמש

 
 ביטוח

למשך כל נדרשים כמפורט בהסכם הביטוחים הכי במידה ואבחר כמוסך זוכה אקיים את כלל מתחייב הנני 
   תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת, במידת הצורך.

 
 

 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 
 

 אישור
 

ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ .אני הח"מ, עו"ד ___________, מ
ולאחר  , מורשה חתימה מטעם המציע, הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר 
 בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

 
   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך

 


