
  9 מס' נספח

 05/2018מסגרת פומבי  נוסח למשתתף במכרז

אני הח"מ ___________ )שם המשתתף במכרז( ת"ז ____________ לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר 

 וק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בח

 במכרז פומבי מס' ____/____ הנני מגיש את הצעתי ליובל חינוך בע"מ

הנני בעל מניות גם בחברות הבאות: ________________ )נא לפרט( להלן ייקראו "החברות 

 האחרות".

 .הנני מאשר, כי לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע 

 ,כי לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון. הנני מאשר 

 .___________ הנני מאשר, כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג 

 ._____________ הנני מאשר, כי תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג 

 .____________ הנני מאשר, כי הורשתי בעבירה פלילית מסוג 

 שר כי הנני וכי החברות האחרות ככל שישנן מקיימים את כל החובות בעניין זכויות הנני לא

ים, על פי חוקי העבודה המפורטים בנספח ד' למסמכי החוזה שצורף למכרז מועסקה

_______ )מספר המכרז( ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים 

בעבירה פלילית וכי החברות האחרות  לענף )להלן: "חוקי העבודה"( וכי לא הורשעתי

ככל שישנן לא הורשעו בעבירה פלילית כלשהי בגין הפרתם של חוקי העבודה הנ"ל 

בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז __________ )מספר 

המכרז(. מצ"ב אישור מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר היעדר קנסות 

          .או הרשעות, כאמור

   __________ )הנני לאשר כי הושתו עלי ועל החברות האחרות ככל שישנן )פרט נגד מי

)מספר הקנסות( קנסות על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה של 

חוקי העבודה הנ"ל בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות 

מצ"ב אישור מינהל  _________. למכרז_______________ )מספר המכרז( בסך של

    ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הקנסות או ההרשעות, כאמור.

 

 

____________________                                                                       _______________ 

חתימת                                                                                     *** מחק את המיותר 

 המצהיר



  9 מס' נספח _____________________________________________________________

________ 

____________ מאשר בזאת, כי בתאריך  -אני הח"מ ___________ עו"ד, שמשרדי ב

לאחר שהזהרתיו כי עליו  ___________ ניצב בפני ה"ה _____________ ת"ז ____________

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה 

 הנ"ל וחתם עליה בפני.

                                                                          

שם עו"ד, מס'                                                                                                      חותמת           

 רשיון

 



 )א( 9 מס'  נספח

 שהינו תאגיד 05/2018מסגרת   נוסח למשתתף במכרז 

אני הח"מ ___________ ת"ז ____________ לאחר שהוזהרתי, כי עלי לאמור את האמת וכי אהיה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 במכרז פומבי מס' ____/______. יש את הצעתי ליובל חינוך בע"מהנני מג

 _______._________מנהל / שותף ב /הנני בעל המניות 

 שם המשתתף במכרז                                                        

הנני בעל מניות גם בחברות הבאות: ________________ )נא לפרט( להלן ייקראו "החברות 

 האחרות".

 פלילית מסוג פשע. הנני מאשר, כי לא הורשעתי וכי המשתתף במכרז לא הורשע בעבירה 

 .הנני מאשר, כי לא הורשעתי וכי המשתתף במכרז לא הורשע בעבירה פלילית מסוג עוון 

  הנני מאשר, כי לא תלוי ועומד כנגדי ולא תלוי ועומד כנגד המשתתף במכרז כתב אישום

 בגין עבירה מסוג __________.

 ז )פרט נגד מי מהם( כתב אישום הנני מאשר, כי תלוי ועומד נגדי או נגד המשתתף במכר

 בגין עבירה מסוג __________.

  הנני מאשר, כי הורשעתי או המשתתף במכרז הורשע )פרט מי מהם( בעבירה פלילית

 ___________.     מסוג

  הנני לאשר כי אני, כי המשתתף במכרז והחברות האחרות  מקיימים את כל החובות בעניין

חוקי העבודה המפורטים בנספח ד' למסמכי החוזה שצורף  ים, על פימועסקזכויות ה

למכרז _______ )מספר המכרז( ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים 

הרלוונטיים לענף )להלן: "חוקי העבודה"( וכי המשתתף במכרז או אני או החברות 

האחרות לא הורשענו בעבירה פלילית כלשהי בגין הפרתם של חוקי העבודה הנ"ל 

בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז __________ )מספר 

המכרז(. מצ"ב אישור מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר היעדרם של 

          קנסות או הרשעות, כאמור.

  ___ הנני לאשר כי הושתו על המשתתף במכרז ___ )מספר הקנסות( קנסות או עלי

סות או על החברות האחרות )פרט נגד מי( __________ )מס' )מספר הקנסות( קנ

הקנסות( על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה של חוקי 

העבודה הנ"ל בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ______ 

מצ"ב אישור מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד    )מספר המכרז( בסך של ______.

           בר הקנסות או ההרשעות, כאמור.התמ"ת בד



  ____________________                                                                         _____________

__ 

תימת ח                                                                                   *** מחק את המיותר     

 המצהיר

_____________________________________________________________________ 

____________ מאשר בזאת, כי בתאריך  -אני הח"מ ___________ עו"ד, שמשרדי ב

___________ ניצב בפני ה"ה _____________ ת"ז ____________ לאחר שהזהרתיו כי עליו 

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה להצהיר את האמת וכי יהיה 

 הנ"ל וחתם עליה בפני.

                                                              __________________

   ________________________ 

 

 שיוןישם עו"ד, מס' ר                                           חותמת                                                          

 


