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 תצהיר  –נספח א' 

 

עבור הקרן של מדינת ישראל וגופים נוספים  שינוע לרכביםלמתן שירותי  43/2020פומבי מס' הנדון:  מכרז 

 הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

 

_____________, נושא/ת ת.ז. שמספרה __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את אני הח"מ, מר/גב' 

 האמת וכי אהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק אם לא עשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

היר זה בתמיכה להצעה למכרז מס' ( לחתום על תצ"המציע"אני הוסמכתי כדין על ידי ______________)להלן: 

עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה של מדינת ישראל וגופים נוספים  שינוע לרכביםלמתן שירותי  43/2020

 (."המכרז")להלן:  בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

 פרטי המציע: .1

  שם המציע כפי שהוא רשום במרשם 1

  סוג התארגנות 2

  תאריך הרישום 3

  מספר מזהה 4

  כתובת המציע )רחוב, מספר, עיר, מיקוד ות.ד( 5

  בה מוקם המציע העיר  6

  טלפון המציע 7

  מספר חשבון בנק 8

 מנכ"ל המציע 9

 שם:

 מספר טלפון:

 דוא"ל:

 איש הקשר מטעם המציע 10

  שם:

  כתובת:

  טלפון:

  פקס:

  דוא"ל:

 

ואליה בלבד יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך  איש הקשרלכתובת מייל של  -לשימת ליבכם

 ולמתן השירותים המבוקשים.
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 מורשי החתימה מטעם המציע .2

 פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ודרישות נוספות כמו חותמת, אם ישנן:

 דוגמת חתימה מס' תעודת זהות שם מורשה חתימה מס'

1    

2    

3    

 

  אין להשאיר ריק( –)יש לסמן בהתאם הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע  

 ביחד  

 ביחד בצירוף חותמת החברה 

 לחוד 

 לחוד בצירוף חותמת החברה 

 הצהרות המציע בגין מסמכי המכרז וההצעה .3

קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז על כל נספחיו, תנאיו וחלקיו )לרבות תשובות לשאלות הנני מצהיר כי  3.1

 ההבהרה והבהרות עורך המכרז(, הבנתי את כל האמור בו וקבלתי הבהרות לגבי כל נושא שבספק.

הנני מצהיר כי הגשת ההצעה על ידי משמעה כי הנני עומד בתנאי הסף המבוקשים, הבנתי את מהות מתן  3.2

טרם הגשת הצעתי זו, קיבלתי את כי הנני מצהיר כן, השירותים המבוקשים ומסכים לכל תנאי. כמו 

 ידעתילא  טענה כי אין לי כל יכךכל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפמלוא המידע האפשרי, בדקתי את 

 ו/או לא הבנתי פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי מכרז זה, על כל פרטיו וחלקיו. 

ע את כלל השירותים המבוקשים במכרז זה ובהסכם ההתקשרות יהנני מצהיר כי יש ביכולתי להצ 3.3

ת להעניק את והיר כי יש לי הידע, הניסיון, הכישורים, היכולת הפיננסית והטכניצבמצטבר. הנני מ

 .והכל בהתאם לכל התנאים המפורטים במכרז על צרופותיו השירותים המבוקשים עבור ענבל

הנני מצהיר כי הגשת הצעה מטעמי מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז על נספחיו, לרבות הסכם  3.4

 ההתקשרות והכל בלא שינוי ו/או תוספת.

הנני מצהיר ומתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצעתי הינם אמת וכי הם משקפים  3.5

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

 ההצעה לאלתר. 

ימים  180וד בתוקפה במשך , תעמצורפותיההנני מצהיר כי ידוע לי שההצעה שהוגשה על ידי, על כל  3.6

ימים נוספים אם ענבל ביקשה להאריך את תוקף ההצעה כאמור  90מהמועד האחרון להגשת ההצעות, או 

 ובכתב. 

בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים. כמו כן, שידוע לי הנני מצהיר כי  3.7

ידוע לי כי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה על ידי מורשי החתימה 

 ידוע לי כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המזמינה לזוכה.  .של ענבל

ה אקיים את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט בהזמנה להציע הצעות מתחייב כי במידה ואבחר כזוכהנני  3.8

 למשך כל תקופת ההתקשרות.

 .שלא להתקשר עם גורם שאינו מקיים את הוראות המכרזומתחייב בזאת מצהיר הנני  3.9
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בצע את השירותים המבוקשים באופן מלא ושלם, תהיה אלא ומצהיר בזאת כי ידוע לי שבמידה  הנני 3.10

סעד או תרופה לפי הסכם ההתקשרות המצורף למכרז זה וכן לפי כל דין. כל זאת זכאית המזמינה לכל 

קנסות כאמור במסמכי ההזמנה ובהסכם ו/או לבקש י גרוע מזכותה של המזמינה להטיל עלמבלי ל

 ולתבוע כל סעד המגיע לה על פי דין עקב הפרת ההתחייבויות.

רז על נספחיו תהא לענבל האפשרות לבציע חילוט במכבגין הפרות לפי האמור הנני מצהיר כי ידוע לי כי  3.11

 .ערבות הביצוע

מתחייב כי לצורך ביצוע השירותים אעמוד בכל דרישות המכרז לרבות דרישות המחשוב הנני מצהיר ו 3.12

 .כמפורט במסמכי המכרז

בזאת לכך שבכל תקופת ההתקשרות אשתמש לצורך מתן השירותים אך ורק   הנני מצהיר ומתחייב 3.13

 יות המוחזקות על ידי כדין. בתוכנות חוק

כמו כן אני מצהיר כי בעצם חתימתי על מסמך זה אני מבין ומודע כי ההחלטה אילו סוגי רכבים יטופלו  3.14

 באילו מוסכים ו/או ערים נתונה למזמינה ולה בלבד. 

ידוע לי כי הגשת ההצעה על ידי מהווה ויתור מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות לבקש  3.15

בתי המשפט להוציא צווי מניעה )לרבות צווי ביניים( בכל הליך משפטי בקשר עם המכרז כנגד המזמינה מ

 או מי מטעמה ואהיה מנוע מלבקש צו ביניים או צו קבוע בהליך כאמור.

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .4

 בפסקה הרלוונטית[                                      V]יש לסמן   -אני הח"מ מצהיר כי   .4.1

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

ב לחוק( לא הורשעו בפסק דין 2החוק( הספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף  -להלן 

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

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

 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987

 לחילופין או

  ב לחוק( כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי 2הספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  - עבירות )עבירה לעניין זה

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

 (, אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.31.10.2002יום 

 

, הנני מצהיר בזאת כי 2016 –, התשע"ו (11בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )תיקון מס'  .4.1

עלי  לא חלות / חלות 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף 

הנני מתחייב כי, ככל שהוראות החוק הנ"ל חלות עלי וככל שאזכה  .[נא למחוק המיותר]

משרד העבודה והרווחה בהליך שבנדון, אעביר לידי ענבל העתק מהתצהיר שמסרתי למנכ"ל של 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30בעניין זה, בתוך 

  

 התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים .5
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 השירותים מתן ביצוע לצורך המציע ידי על שיועסקו העובדים לגבי ,ההתקשרות תקופת בכל לקיים ומתחייב מצהיר הנני

 והפסיקה החוק הוראות ,זה ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר ההתקשרות, ובהסכם זה במכרז כמפורט המבוקשים

 חדשים חוקים לרבות לעת, מעת שישונו כפיו ההתקשרות הסכם חתימת בעת שהם כפי עובדים, בהעסקת הקשורים

 המוארכת. ההתקשרות תקופת ו/או ההתקשרות בתקופת שיחוקקו

 1959 – תשי"ט התעסוקה, שרות חוק. 

 1959 – תשי"א חה,והמנו העבודה שעות חוק. 

 1976 – תשל"ו מחלה, דמי חוק. 

 1950 – תשי"א שנתית, חופשה חוק. 

 1954 – תשי"ד נשים, עבודת חוק. 

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

 1953 – תשי"ג הנוער, עבודת חוק. 

 1953 – תשי"ג החניכות, חוק. 

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

 1958 – תשי"ח השכר, הגנת חוק. 

 1963 – תשכ"ג פיטורין, פיצויי חוק. 

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

 1987 – התשמ"ז מינימום, שכר חוק. 

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

 1959 – תשי"ט התעסוקה, שירות חוק.  

 תצהיר אי תאום הצעות  .6

 מצהיר בזאת כי: ני הח"מ א

הצעה זו הוחלטה על ידי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע  .א

 פוטנציאלי אחר.

הצעה זו לא הוצגה בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את  .ב

 הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .ג

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה גבוהה או נמוכה מהצעתי זו. .ד

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .ה

בות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעק .ו

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט:
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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א לחוק 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 
 התחייבות לשמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים  .7

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

   כדלקמן: עניינים ניגוד ולהיעדר סודיות לשמירת מתחייבים

 במציע. דין עפ"י חתימה מורשה 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

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

 להלן. כהגדרתו

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

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

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

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

 להגיע יכול שהכלל למידע הגעה לשם דרך" "קיצור-ל תשמש שידיעתו מידע או להסכם בקשר או

 לאגור העשוי אחר ואמצעי כלי בכל או בדיסקט בתעתיק, לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו,

 ותודו"ח מסמכים נתונים, האמור, מכלליות גרוע מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר בין מידע

 (."המידע" )להלן:

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

 המוסמך, ענבל נציג אישור השגת ללא ההסכם לעניין המוסמכים ענבל לנציגי מלבד כלשהם גוף

 לחוק 118 סעיף לפי פלילית עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים או לענבל לגרום עלול ובכתב מראש

 .1981-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1977 – תשל"ז העונשין,

 כדלקמן: חוזרת ובלתי מותנית בלתי התחייבות ענבל כלפי מתחייב אני לזאת, אי

 הימנה. נפרד בלתי חלק מהווה זו להתחייבות המבוא .1

 השירותים. ממתן הנובע או הקשור כל או/ו המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .2

 ובכפוף השירותים מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .3

 שלא 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

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

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

 מחזקתי להוציא לא וכן גוף או אדם לידיעת להביא או סורלמ להודיע, להעביר, לפרסם, לא בעקיפין, ובין

 גורם. לאף עקיף ובין ישיר בין דבר, או חפץ כל או אחר כתוב חומר כל או המידע את

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

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

 אחרת. או נוהלית ביטחונית, בטיחותית,

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

 זה. התחייבות טופס על אותם ולהחתים החובה מילוי אי על העונש ואת סודיות
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 או לכם ייגרמו אשר סוג מכל תוצאה או הוצאה או פגיעה או נזק לכל דין כל פי על כלפיכם יאחרא להיות .7

 אהיה אם ובין האמור כל בגין לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת זו התחייבותי מהפרת כתוצאה שלישי לצד

 אחרים. עם ביחד אחראי

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

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

 מידע. של או כאמור חומר של עותק אצלי לשמור לא מתחייב הנני כן, כמו ענבל. עבור שהכנתי חומר

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

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

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

 או בו, אחראי עובד או אותו מנהל בו, חבר שלי קרוב או שאני גוף של או קרובי של עניינו ענייני, ייחשבו

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

 בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי או מעסיקי או שאני לקוח של עניינו גם וכן הצבעה

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

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

 או 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 עניין

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

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

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

 .1981 -התשמ"א הפרטיות, הגנת וחוק 1997 -התשל"ז עונשין, חוק לפי עבירה מהווים חרלא מסירתו

 לבינכם, 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 מוסכם .13

 זה. התחייבות

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

 הסכם. או דין כל פי

 

 היעדר הרשעות, כתבי אישום וחקירות פליליות של המציע  .8

)להלן:  2ומנהליו, לרבות איש הקשר שהוגדר בטופס מספר המציע וכן בעל זיקה לו כהגדרתו בסעיף זה  .8.1

לא הורשעו בפסק  –בהסתמך על הצהרותיהם  -בהסתמך על תצהיריהם וכן עובדי המציע  -"איש הקשר"( 

דין חלוט בשבע השנים האחרונות, לא עמדו כנגדם כתבי אישום בשבע השנים האחרונות ולא תלויים 

נחקרו על ידי משטרה או רשות חוקרת אחרת תחת אזהרה בשבע  ועומדים כנגדם כתבי אישום וכן לא

)להלן:  1977-כל זאת באחת או יותר מן העבירות המפורטות בחוק העונשין, התשל"ז –השנים האחרונות 

 "חוק העונשין"( על פרקיו השונים ו/או על פי כל דין אחר.

ו/או נגד מקום העסקתי וכי עליי לומר  ידוע לי כי מסירת הצהרה כוזבת עלולה לגרום לנקיטת צעדים נגדי .8.2

את האמת בהצהרתי זו וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, לרבות סנקציות בגין 

 ניסיון לקבלת דבר במרמה ומסירת הצהרה כוזבת.

 התחייבות לעבודה עם תוכנות בעלות רישוי כדין .9
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, ובכלל, 43/2020קשים במסגרת מכרז מס' בזאת בכתב כי לצורך מתן השירותים המבואני מצהיר 

 משתמש המציע בתוכנות בעלות רישיון שימוש כדין, ובהן בלבד.

 חלקים חסויים בהצעתי תבקשה למניעת חשיפ .10

הנני מצהיר כי אין בהצעתי כל מסמך חסוי וכי במידה והצעתי תיבחר כהצעה הזוכה בהליך זה, הצעתי במלואה 

המציעים, זאת למעט המופיע בטבלה המצורפת להלן, שהאמור בה מהווה סוד תהיה חשופה לעיון של יתר 

מסחרי ו/או מקצועי שזכות העיון של שאר המציעים איננה חלה לגביהם. כמו כן, אני מודע כי פירוט חלק 

מההצעה כסוד מסחרי תמנע ממני את הזכות לקבל מידע דומה במהלך עיון בהצעה של מציע אחר במידת 

 הצורך.

ים יוצג או לא כלפי כל ל מקום אחר, השיקול האם מידע מסומצהיר כי על אף האמור בתצהירי זה או בכ הנני

מציע אחר נתון לוועדת המכרזים של ענבל ולה בלבד ואין ולא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין 

 זה.

 )יש לחתום על טופס זה ולצרפו גם אם אין חלקים חסויים בהצעתכם(

 

 נימוק לחיסיון המבוקש בהצעתנו מס' הסעיף בהצעה שם המסמך

   

   

   

   

   

 
 ניתן להוסיף שורות נוספות על פי המבנה המפורט לעיל

  

 :ולראיה באתי על החתום

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 

 אישור עו"ד
_______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני  אני הח"מ, עו"ד ___________, מ.ר

_________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי, מורשה חתימה מטעם המציע,  ולאחר שהזהרתיו כי עליו 
נכונות התצהיר דלעיל  להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את

 וחתם עליו. 
   

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



 
 
 
 

 
של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת  שירותי שינוע רכבים תמכרז פומבי לקבל

 43/2020הליך מס'  – ענבל חברה לביטוח בע"מ
 נוסח חדש

  

 
 חתימת המציע:____________
 8   
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 תצהיר פירוט עמידה בתנאי הסף  – 1נספח א'
 

 אישור עמידת המציע בתנאי הסף, דרישות ניסיון קודם תצהיר בדבר ניסיון רלוונטי

 

________, מורשה חתימה עפ"י דין במציע אשר משמש בתפקיד ______ __________, נושא ת.ז. מס' הח"מ מר/גב'אני 

"( לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי המציע" –מטעם המציע_________ )להלן 

 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן: 

 ציע ולחייב את המציע בנכונות הצהרתי זו.יעוץ משפטי לפיו אני מוסמך למסור תצהיר זה בשם המיכי קיבלתי  .1

כי המציע בעל הניסיון, היכולת, המיומנות, כוח האדם וכל עניין אחר הדרוש לשם מתן כל השירותים המבוקשים  .2

 המפורטים במסמכי המכרז במצטבר.

את במהלך בחמש עבודה של לפחות שלוש שנים במתן השירותים נשוא הליך זה עבור עם צי רכב וז בעל ניסיוןכי המציע  .3

 (.2015-2020השנים האחרונות שקדמו לפרסום ההליך )

 .לרבות בתחומי יהודה ושומרון כי המציע בעל יכולת למתן השירותים המבוקשים בפריסה ארצית .4

 3למציע מוקד שירות טלפוני לצורך מתן השירותים נשוא הליך זה, המאויש בכל עת בשעות הפעילות להלן, על ידי  .5

 .08:00-13:00ובימי ו' בין השעות  08:00-17:00ה בין השעות -הפחות. המוקד יפעל לכל הפחות בימים א'מוקדנים לכל 

 אפליקציה וכדומה(., למציע ממשק עבודה ממוחשב )ממשק אינטרנטיכי  .6

 כהגדרתם במסמכי המכרז:עבודה עם צי רכב להלן פירוט בדבר יכולת המציע ל .7

שם החברה לה 

 ניתנו השירותים

ן מתתקופת 

ים )משנה השירות

 עד שנה(

 כמות כלי רכב

להם סופקו 

 השירותים

סוגי השירותים 

 שניתנו

איש קשר בגוף לא ניתנו 

מספר   - השירותים

 וכתובת דוא"ל ן טלפו

     

     

     

     

 .ניתן להוסיף שורות על פי המבנה המפורט לעיל 

 

 ]יש לסמן[.כן / לא  מטעם הרשות המקומית ו/או פטור מרישיון עסק ן עסק בתוקףהמציע בעל רישיו .8

 .  1המסומן ו/או פטור מרישיון עסק מצ"ב רישיון בתוקף  *

בתוך שישה חודשים  עסק מטעם הרשות המקומיתלהמציא רישיון  מתחייב הריני 'לא': הנה והתשובה במידה

 .ממועד חתימת המזמינה על ההסכם
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חברה בע"מ יציג תדפיס רשם חברות, בתוקף, על שמו. מציע שאינו חברה מציע שהינו  -המציע בעל רישום עסק כדין  .9

 בע"מ כאמור, יציג תעודת עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה כדין, בתוקף, על שמו.

 .  2מצ"ב תדפיס / תעודה בתוקף המסומן 

 ניהול ספרים כדין .10

"חוק עסקאות )להלן:  1976-בעל כל האישורים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ואני מצהיר כי הנני 

 (. כמפורט להלן:גופים ציבוריים"

 המעיד מס( יועץ או רו"ח שומה, )פקיד ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו מורשה פקיד אישור .11.1

 מדווח ושהינו הכנסותיו על לדווח נוהג ושהינו מלנהלם פטור שהוא או כדין חשבונות פנקסי מנהל שהמציע

 נכון ועדכני תקף להיות האישור על .1975-התשל"ו מוסף, ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על

 ההצעה. הגשת ליום

 .  3בתוקף המסומן  ניהול ספרים מצ"ב אישור*        

 עבירות משתי ביותר הורשע לא ים,ציבורי גופים עסקאות בחוק כהגדרתם אליו, זיקה ובעל המציע .11.2

 לפחות שנה חלפה – כאמור עבירות משתי ביותר הורשע ואם מינימום שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי

 האחרונה. ההרשעה ממועד

 בתוקף חדש[ ]נוסח הכנסה מס פקודת להוראות בהתאם במקור מס ניכוי על תקף אישור בעל המציע .11.3

  .ההצעות להגשת האחרון למועד נכון

 .  4בתוקף המסומן ניכוי מס במקור *מצ"ב אישור    

 שכר תשלום לעניין 1976 -התשל"ו ציבוריים, גופים עסקאות לחוק ב2 סעיף בדרישות עומד המציע .11.4

 כדין. זרים עובדים והעסקת מינימום

דין פ"י כאשר המציע הוא עסק בשליטת אישה: אני מצהיר כי המציע הינו עסק בשליטת אישה, מצ"ב אישורים ע .11

 להצעתי. 5נספח *המסומנים 

 :ולראיה באתי על החתום

    

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 

 אישור עו"ד
_______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני  אני הח"מ, עו"ד ___________, מ.ר

_________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי, מורשה חתימה מטעם המציע,  ולאחר שהזהרתיו כי עליו 
נכונות התצהיר דלעיל  להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את

 וחתם עליו. 
   

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

 


