
 
 

 להזמנה  א'ספח נ

 תצהירים מסמך

 

 בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, כמשמעותו  ,על מורש/י החתימה במציע להצהיר

 מלאה בחתימהמסמך הלחתום בסוף התצהירים המפורטים בנספח זה, מכלול , על 1791–התשל"א

 דין. עורך ולאמת את חתימתו/ם על ידי

  ,אודות המציע ביום בהתאם לנתונים הנכונים אנא מלאו את הפרטים החסרים במקומות המסומנים

 הגשת ההצעה.

 

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

 /נוכי עלי /נולאחר שהוזהרתי___________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ______________, 

 יםכן, מצהיר/ /נעשהלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה יםצפוי/ /נהיההיר את האמת וכי אהיהלהצ

 בזאת בכתב כדלקמן:

 

( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה "המציע"הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן: 

 (."המכרז")להלן:  לביצוע עבודות הגנה פסיבית מאשלהקמת מאגר חברות  11/2/11למכרז מס' 

 

 :מידע כללי בדבר המציע )החברה( .1

 

  ________________ :המציע שם .א

 המציע: כתובת .ב

 ומספר: ________________  רחוב

 עיר:______________________ 

    מיקוד:____________________

 ת.ד.______________________

      ________________ המציע: של טלפון .ג

     ______________ המציע: של פקס מס' .ד

 

 ________________: תפקיד  ________________       מציע:ב הקשר איש שם .ה

 ________________ :במציע הקשר איש של נייד טלפון מס' .ו

 



 
 

 :במציע הקשר איש  עם קשר ליצירת דוא"ל כתובת .ז

______________________________ __________________ 

 

יישלחו עדכונים והודעות בכל  ,של איש הקשר המפורט במציעלתשומת לבכם, לכתובת מייל 

 שישלחו בעקבותיו. ולפניות הפרטניותמכרז המסגרת הנוגע ל

 

 

 הליכים שננקטו כנגד המציע .2

 פירוקים נכסים, כינוס רגל, פשיטת בהליכי בהווה ו/או בעבר מעורבים היו מציעה הבעלים/מנהלי האם

 לפרט(? יש – וכן במידה התשובה. את להקיף )יש דומהוכ

o .לא 

o .כן 

פירוט: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 החתימה של המציע מורשי        .1

 החתימה במציע הינם: ימורש        

_______________ __________________ _________________   

       ת.ז. מס'         בחברה/תאגיד תפקיד                ומשפחה פרטי שם 

_______________ __________________ _________________   

 מס' ת.ז.        שם פרטי ומשפחה                תפקיד בחברה/תאגיד

 

 המציע יכולת בדבר תצהיר               .4

את מכתבי ההבהרות ככל שאלו פורסמו ונספחיה על הנני מצהיר כי קראתי את תנאי הזמנה זו  .א

הנדרשים במסגרת התנאים והשירותים  , ובהתאם לכך ברורים וידועים ליעל ידי המזמינה

 .מסמכי המכרז

מכרז להשתתף בהמציע מעוניין וכי הנני מצהיר כי המציע עומד בתנאי הסף שנקבעו במכרז  .ב

 .זה



 
 

את  ין , הבהמפורטים במסמכי ההזמנהעומד בתנאי הסף  המציעהגשת ההצעה פירושה כי  .ג

, קיבל את מלוא ו זוש הצעתילכל תנאיה ובטרם הג ומסכים, מתן השירותים המבוקשיםמהות 

כל טענה כי לא אין למציע המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך 

 פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי הליך זה,  על כל פרטיו וחלקיו. יןידע ו/או לא הב

 .מצטברהזמנה באופן להציע את כלל השירותים המבוקשים המפורטים ב המציע ביכולת .ד

 , לרבות הסכםהעל נספחיזמנה מהווה הסכמה מראש לכל תנאי הה ם המציעעה מטעהגשת הצ .ה

 .והכול בלא שינוי ו/או תוספת המסגרת

הנני מתחייב בשם המציע כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסר/ו בהצעה הינם אמיתיים  .ו

ועלו. הצעה משקפת באופן מהימן, תקף ומדויק את המציע ופנתונים שפורטו בומלאים וכי ה

נקיטת הליכים לפי ול ידוע למציע  כי מילוי פרטים כוזבים יהווה עילה לפסילת ההצעה לאלתר

 .כל דין

ונמסרו לצורך הגשת כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה ידוע למציע כי  .ז

רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר  אינוהמציע הצעות בהליך זה וכי 

 לעיין בהם או להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.

מהמועד האחרון הקבוע להגשת  שנההצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך  .ח

 .ההצעות

 

 )החברה עצמה( בביצוע עבודות הגנה פאסיבית מאש תצהיר בדבר הותק של המציע .5

 ;שנים בביצוע עבודות הגנה פסיבית מאש 1המציע הינו בעל ותק של לפחות הנני  מצהיר כי  .א

 .וותק של המציע בביצוע עבודות הגנה פאסיבית הן: __________ שניםשנות המס'  .ב

 

 בביצוע עבודות הגנה פאסיבית ניסיון מקצועי של המנהלים המקצועייםהתצהיר בדבר  .6

ניסיון המקצועי של במציע הינו בעל  המקצועיים מהמנהליםלפחות אחד הנני מצהיר כי  .א

 בביצוע עבודות הגנה פאסיבית מאש. שנים)חמש(  5לפחות 

לפחות לאחד מהמנהלים המקצועיים במציע יש ניסיון של ________ שנים  בביצוע עבודות  .ב

 הגנה פאסיבית מאש.

 

 

 



 
 

 היקף פעילות פרויקטים  .9

 9-ה פאסיבית מאש ב)שמונה( פרויקטים בתחום של הגנ 8הנני מצהיר כי המציע ביצע לפחות  .א

, מהתחומים קטים בכל תחום)שני( פרוי 2השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה, שכוללים 

 המפורטים להלן:

 )ניתן לציין גם פרויקט אחד או יותר שעסק במספר תחומים(             

והתקנתן  1212אספקה של דלתות אש חד כנפיות ודו כנפיות העונות לתקן ישראלי  (1)

, כולל יצור אספקה והתקנה של משקופים עיוורים עשויים Retrofitבפתחים קיימים 

 דלתות לפרויקט לעבודה בודדת. /9לפחות  –או ביטון משקופי בניה  RHS פרופילי

כולל ייצור אספקה והתקנה של  ביצוע עבודות חסימת אש במעברי כבלים וצנרת (2)

 מ"ר לפרויקט לעבודה בודדת. /9לפחות  –מדרכי הגנה 

 יח' לפרויקט /2לפחות  – אספקה והתקנה של חלונות ומחיצות זכוכית עמידות אש (1)

 לעבודה בודדת.

 לעבודה בודדת. מ"ר לפרויקט //1לפחות  – הקמת מחיצות/קירות אש (4)

קטים אותם יפורטו רשימת הפרוי טבלה בנוסח המצורף להלן, בו יצרף המציעלנספח זה  .ב

השנים שקדמו למועד הגשת  7-ב ום של הגנה פאסיבית מאשבתח מצהיר המציע כי ביצע

מתוך התחומים המפורטים בעבור כל פרויקט יוגדר באילו תחומים הוא עסק  , כאשרההצעה

 (.4( עד )1)קטנים בסעיפים 

 

תיאור  בוצע עבור מס' 

 הפרויקט

 יקטתחום הפרו

)ניתן לפרט מס' תחומים 

 ביחס לכל פרויקט(

תאריך 

התחלת 

 קטהפרוי

תאריך 

סיום 

 יקטהפרו

איש קשר ומס' 

טלפון בגוף עבורו 

 בוצע הפרויקט

         

  פרויקטים בתחום של הגנה פאסיבית מאש על מנת לעמוד בתנאי    8 לפחותיש לפרט 

 פירוט של פרויקטים נוספים נדרש לצורך קבלת ניקוד כמפורט בפרק אמות המידה.הסף; 

 אנשי קשר לצורך קבלת  3-מתוך הפרויקטים שיפורטו בטבלה המצורפת תיפנה המזמינה ל

 למסמכי המכרז. 7.7המלצות כמפורט בסעיף 

 

 

 

 



 
 

 חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות .8

 במתן ידו על שיועסקו העובדים לגבי ,זה הסכם תקופת בכל לקיים מתחייב המציע כי מצהיר הנני

 בחוקי ,זה ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר עתידיות, פרטניות בפניות האמורים השירותים

 חוקים וכן ,לעת מעת שישונו כפי או/ו ההסכם חתימת בעת שהם כפי ,להלן המפורטים העבודה

 במאגר. החברות עם ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים

o 1757 – ט"תשי ,התעסוקה שרות חוק. 

o 1757 – א"תשי ,והמנוחה העבודה שעות חוק. 

o 1796 – ו"תשל ,מחלה דמי חוק. 

o 175 – א"תשי ,שנתית חופשה חוק/. 

o 1754 – ד"תשי ,נשים עבודת חוק. 

o 1765 – ו"תשכ ,ולעובד לעובדת שווה שכר חוק. 

o 1751 – ג"תשי ,הנוער עבודת חוק. 

o 1751 – ג"תשי ,החניכות חוק. 

o 1751 – א"תשי (לעבודה החזרה) משוחררים חיילים חוק. 

o 1758 – ח"תשי ,השכר הגנת חוק. 

o 1761 – ג"תשכ ,פיטורין פיצויי חוק. 

o 1775 – ה"תשנ (,משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק. 

o 1789 – ז"התשמ ,מינימום שכר חוק. 

o 2//2 – ב"התשס (,עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק. 

o 1757 – ט"תשי ,התעסוקה שירות חוק. 

 

 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים  .7

 ההליך במסגרת שירות תתל מתעתדים אשר במציע העובדים והן בעליםה הן כי מצהיר הנני

   כדלקמן: עניינים ניגוד ולהיעדר סודיות לשמירת מתחייבים

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



 
 

 השירותים, מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .ב

 לכל או האישית לתועלתי או לפרנסתי לנצלו או במידע להשתמש לא לעיל, לאמור פוףובכ

 בכל לנצל, לאחרים לאפשר או לגרום לא וכן לעיל, לאמור בהתאם שלא אחר עצמי שימוש

 המידע. את שהם, אופן או דרך

 נותן ידי על העסקתי תקופת כל במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות לפגוע ומבלי .ג

 כלשהם מוסד או גוף או אדם לכל לאפשר לא זמן הגבלת וללא מכן לאחר או השירותים

 או למסור להודיע, ,להעביר לפרסם, לא בעקיפין, ובין במישרין בין המידע, את להגיש

 כל או אחר כתוב חומר כל או המידע את מחזקתי להוציא לא וכן גוף או אדם לידיעת להביא

 שהוא. כל לצד עקיף, ובין ישיר בין דבר, או חפץ

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

 אמצעי בכל לנקוט השאר, ובין ושלמותו, המידע תסודיו על שמירה לרבות זה, התחייבות

 אחרת. או נוהלית ביטחונית, בטיחותית, מבחינה הנדרשים הזהירות

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

 תהתחייבו טופס על אותם ולהחתים החובה מילוי אי על העונש ואת סודיות שמירת של זו

 זה.

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

 אהיה אם בין וזאת זו, התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא כל שלישי לצד או לכם ייגרמו

 אחרים. עם ביחד אחראי אהיה אם ובין האמור כל בגין לבדי אחראי

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

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

 אצלי לשמור לא מתחייב הנני כן, כמו ענבל. עבור שהכנתי חומר או השירותים מתן עקב גוף

 מידע. של או כאמור חומר של שהוא כל עותק

 כתב שלפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או סוקלע שלא .ח

 או במישרין להימצא, עשוי אני שבעטיו או לענבל השירותים מתן שמכוח או זה התחייבות

 השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי בין עניינים, ניגוד של במצב בעקיפין,

 או שאני גוף של או קרובי של עניינו ענייני, ייחשבו אחר" ניין"ע בכלל אחר. עניין לבין לענבל

 בהון בו, חלק שלי לקרוב או שלי גוף או בו, אחראי עובד או אותו מנהל בו, חבר שלי קרוב

 לקוח, של ענינו גם וכן הצבעה, בזכות או מנהל למנות בזכות רווחים, להגשת בזכות המניות,

 מיצגים/מייעצים/מציעים בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי, או מעסיקי או שאני

 (.אחר" "עניין )להלן:

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

 אחר עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי בין בו לעמוד עשוי

 בו. חבר קרובי או שאני גוף של עניין או קרובי של עניין או שלי



 
 

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

 כלפיי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה לפעילותיכם, הקשור ו/או ברשותכם הנמצא

 שלא ידעבמ ששימוש לי ידוע כי מצהיר הנני שלעיל. הסודיות חובת הפרת בגין אישית

 עונשין, חוק לפי עבירה מהווים לאחר מסירתו לרבות זה התחייבות לכתב בהתאם

 .1781 -התשמ"א הפרטיות, הגנת וחוק 1779 -התשל"ז

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

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית אחריותי למעט נכם,ילב

 כל יחולו שהיא, דרך בכל אצלי התקבלו אשר המידע, של העתקים על כי לי וידוע וסכםמ .יב

 זה. התחייבות כתב הוראות

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

 ההסכם. לרבות הסכם או דין כל פי על לענבל המוקנית

 

 פי חוק עסקאות גופים ציבוריים -תצהיר מציע על ./1

 

 בשם המציע כי: מצהיר בזאתהנני 

 

, להלן: 1796-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף 

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

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

-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1771-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (.2//2./11.1, שנעברה לאחר יום 1789

 

 או:

 

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

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

, שנעברה 1789-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1771-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ממועד ההרשעה האחרונה(, אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות 2//2./11.1לאחר יום 

 

 ביטוח

 

הביטוחים בשם המציע כי במידה והמציע יבחר כמציע זוכה הוא יקיים את כלל מתחייב הנני 

 נדרשים כמפורט בהסכם המסגרת ובפניות הפרטניות למשך כל תקופת ההתקשרות ה



 
 

 :אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי, זהו

______________     ____________________ 

  מלא שם                           תאריך             

______________    ____________________ 

 המצהיר חתימת       ת.ז.            

______________     ____________________ 

  מלא שם                           תאריך             

______________    ____________________ 

 חתימת המצהיר      ת.ז.             

 

 אישור עו"ד

 

: בפניי /ו_____________, מאשר/ת בזאת כי בתאריך _____________ הופיע , עודאני הח"מ

את  /וזיהה אשר/או לי אישית ו /יםהמוכר_____________מר/גב'ו ___________ מר/גב'

ולאחר . _______________בהתאמה, ות.זבאמצעות ת.ז. ____________  /םעצמו

לעונשים  /ייםצפוי /ולהצהיר את האמת וכי באם לא יעשה כן, יהיה /הםכי עליו /הםשהזהרתיו

 עליה בפניי. /מודלעיל וחתם /םהצהרתו /והקבועים בחוק, הצהיר

________    ______________________    

        שם עורך הדין                תאריך    

_________      ______________________ 

   הדין עורך של וחותמת חתימה       רישיון מספר

 


