
 " לכתב ההצעהבנספח "
 

 תצהיר
 

 

רח' ___________________, מ____________,  , ת"ז מס'__________________אני הח"מ, 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 

 כדלעיל.שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הינם  .1

 

 תאגידבשם ____________________________________, בשמי/ אני נותן תצהירי זה .2

של  ומהצעת מהצעתי/ "(, כחלק בלתי נפרדתאגידה" –מס' _______________ )להלן 

)להלן  ועצה אזורית הערבה התיכונהמ , שפרסמה______/__________ במכרז מס' תאגידה

 "(.המכרז" –

 

 .והוא ______________________ ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמ תאגידתפקידי ב .3

 

י צו פשיטת רגל, למיטב ידיעתי, במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא תלוי ועומד נגד .4

צו כינוס  וצו פירוק, ולא תלוי נגד תאגידה ולא תלוי נגדי צו כינוס נכסים/ לא תלוי ועומד נגד

 נכסים.

 

לעיל אינה  4לכך, שאם יתברר כי הצהרתי שבסעיף  םמסכי אני/התאגידו גידתאללי/ ידוע .5

 י/הצעתורשאית לפסול את הצעת ,בע"מ ולבנין בערבההחברה לפיתוח  נכונה במלואה, תהיה

 למכרז.  תאגידשל ה

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

 

 

 ___________________ 

     חתימת המצהיר         

 

 

בעל רישיון מס'  עו"ד, _______________,הופיע בפני  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס'  ,_______________ כתובת ___________________, ,__________

היה יאת האמת, וכי  הצהירל וכי עלי והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי____________/

 עליה בפני. םדלעיל  וחת ונכונות הצהרת את עשה כן, אישרישים הקבועים בחוק אם  לא צפוי לעונ

 

 

___________________ 

        , עו"ד

 
 



- 2 - 

 כתב ההצעה" לגנספח "
 

 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2תצהיר לפי סעיף 
 

 

אני הח"מ, _______________, בעל ת.ז. __________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את 

 האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

של __________________________, תאגיד מס'  והנני עושה תצהירי זה כתמיכה להצעת .1

מועצה  , שפרסמה______/________ במכרז מס'"(, התאגיד" –)להלן  _______________

 "(.המכרז" –)להלן  אזורית הערבה התיכונה

 

למיטב ידיעתי, עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא הורשעו התאגיד ובעל זיקה  .2

 כי במועד האחרון -)שתי( עבירות  2-)שתי( עבירות; ואם הורשעו ביותר מ 2-אליו ביותר מ

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה אחת )

 

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2לענין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף 

 .1976-התשל"ו

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3

 

 

 ___________________ 

 חתימת המצהיר         

 

 

בעל רישיון מס'  עו"ד, _______________,הופיע בפני  __________בזה כי ביום  הנני מאשר

שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס'  ,_______________ כתובת ___________________, ,__________

היה צפוי ילומר את האמת, וכי  וכי עלי והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי____________/

 עליה בפני. םדלעיל  וחת ונכונות הצהרת את עשה כן, אישריוק אם  לא לעונשים הקבועים בח

 

 

___________________ 

        , עו"ד

 

 

 

 

 

 

 

 


