בס"ד

הודעה על הקמת ספר ספקים -עיריית אלעד
 .1כללי
 .1.1עיריית אלעד )להלן" :העירייה"( מבקשת להקים ולנהל רשימה של ספקים אשר יהיו רשאים
להשתתף בהליכים לבקשות להצעות מחיר ובמכרזים סגורים.
 .1.2הקמת מאגר הספקים תבוצע באופן הדרגתי ופנייה זו מיועדת לספקי טובין ונותני שירותים
בתחומים שונים המפורטים בנספח א' – "רשימת הטובין והשירותים" )להלן ולעיל-:
"הספקים"(.
 .1.3העירייה תפנה מפעם לפעם אל הספקים הכלולים במאגר ותבקש מהם להגיש הצעות מחיר
לאספקת מוצרים/שירותים בהתאם לתחומי הפעילות של הספק.
 .1.4העירייה אינה מתחייבת לפנות בכל הצעה לכלל הספקים המורשים במאגר.
 .1.5העירייה תהא רשאית לנהל משא ומתן ,בכל עת ,עם מי מהספקים השונים ,כולם או חלקם
ביחס לאספקת המוצרים והשירותים ומחיריהם ,וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט.
 .1.6העירייה תהא רשאית לבקש הבהרות ,השלמות של פרטים ו/או מסמכים ,תוספות או שינויים
מספק מסוים או מכל הספקים בכל שלב שלפני קבלת ההחלטה על בחירתה הסופית בספק
כזה או אחר .הספק מתחייב לשתף פעולה עם העירייה בכל מקרה בו תבקש לנהל משא ומתן
כאמור.
 .2הגשת מועמדות להירשם כספק
 .2.1ספק המעוניין להצטרף למאגר הספקים של העירייה נדרש לסמן בנספח א' את תחומי
העיסוק/הטובין הרלוונטיים אליו.
 .2.2על הספק למלא את הטופס "בקשה להצטרפות למאגר ספקים" – נספח ב' ולהעבירו ,בצרוף
כלל המסמכים והמידע הנדרשים בו ואת כל עותקי האישורים לכתובת העירייה רח' ניסים גאון
 1אלעד ולציין על המעטפה "לידי מחלקת הרכש  -ספר ספקים" או באמצעות דוא"ל:
sapakim@elad.muni.il
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 .3תנאי סף לאישור ספק מורשה
 .3.1כל ספק אשר יעמוד בתנאי סף רשאי לבקש לצרפו לרשימה האמורה וועדת המכרזים בעירייה
תדון בבקשתו.
 .3.2על המציע לצרף לבקשתו להיכלל במאגר הספקים את המסמכים הבאים )יובהר כי קיומם של
מסמכים אלה וצירופם הינו תנאי סף וכי מציע שלא יצרף מסמכים אלה ו/או יעמוד בדרישות
הסף בקשתו להיכלל במאגר הספקים של העירייה תיפסל על הסף(:
 .3.2.1מציע שהוא תאגיד יצרף צילום תעודת רישום התאגיד בישראל ברשם החברות ,תקפה על פי
הוראות הדין הנוגעות לעניין.
 .3.2.2אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ,מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
)אכיפת ניהול חשבונות( ,תשל'ו – .1976
 .3.2.3אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ.
 .3.2.4המציע יצרף תצהיר ,מאומת כדין ,כי לא הורשע בעבירה בדבר תשלום שכר מינימום ובדבר
העסקת עובדים זרים ,לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות
מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( ,תשל"ו – .1976
 .3.2.5המציע יצרף הצהרה בדבר העדר קרבה משפחתית לעובד/חבר עיריה ,בנוסח המצורף.
 .3.2.6המציע יצרף המלצות ) 2לפחות( של רשויות ,מוסדות ותאגידים ,שהמציע סיפק להם ב 5שנים
האחרונות טובין ,עבודות ,שירותים ,בתחום התמחותו.
 .3.2.7המציע שעוסק בעסק טעון רישוי ,יצרף צילום רשיון בתוקף.

 .4אישור או דחיית ספק
 4.1החליטה הועדה לצרף ספק לרשימה ,יקבל הספק הודעה על אישור צירופו לרשימת הספקים.
 4.2החליטה הועדה שלא לצרף ספק לרשימה ,יקבל הספק הודעה מנומקת על כך.
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 .5הוראות כלליות
 .5.1כל פניה מטעם העירייה לקבלת הצעות תהיה בהתאם להוראות הדין ותופנה רק לספקים שימצאו
מתאימים להיכלל בספר הספקים של העירייה.
 .5.2אין בהודעה זו ,כדי לחייב את העירייה לרכוש את הטובין האמורים ו/או כל חלק מהם.
 .5.3בבירורים בכל הקשור להודעה זו ,יש לפנות בכתב בלבד אל מר נחום ברכר מנהל הרכש לכתובת
הדוא"ל . nachumb@elad.muni.il
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נספח א'
רשימת הטובין והשירותים אשר יסופקו באמצעות ספקים רשומים
פירוט הטובין והשירותים הינו חלקי .מובהר בזה מפורשות כי על הספק למלא בנספח ב' להלן את
תחומי העיסוק הרלבנטיים אליו.
תחום העיסוק

פירוט הטובין והשירותים

ציוד משרדי

כלי כתיבה ,אביזרי משרד ,מוצרי אחסון כריכה אריזה,
מוצרי נייר ,לוחות ושקפים ,אביזרי שולחן ,מעטפות,
חותמות וכיו"ב
קפה ,תה ,חלב ,סוכר ,עוגות ועוגיות וכיו"ב
שרותי קייטרינג
נייר צילום לבן וצבעוני וכיו"ב
כלים חד פעמי
נייר טואלט ,נייר תעשייתי ,שקיות חומרי ניקוי וכלי
ניקוי וכיו"ב
ריהוט משרדי ,כסאות ,שולחנות ,ארונות ,מדפים
וכיו"ב
ציוד בתחום אודיו/וידאו ,כבלים ,מצלמות ,נקודות
תקשורת ,פתרונות תקשורת וכיו"ב
מחשבים ,מדפסות ,סורקים ,מסכים ,מקרנים וכיו"ב
העתקות אור הפקות הזמנות ,קטלוגים ,הדפסות
וכיו"ב
הקמה ואחזקה של שטחי גינון ,כולל מערכות השקיה
וכיו"ב
הקמה ו/או תיקון גדרות מסוגים שונים
עבודות מסגרות שונות
הקמה ,אחזקה ותיקון מערכות אינסטלציה
בניה ,תיקון ,ואחזקה של מערכות מים וביוב
עבודות אלומיניום שונות
התקנה ,תיקון ואחזקת מערכות חשמל ,בדיקות
חשמל ,תאורה וכיו"ב
אספקת מזגנים למוסדות ציבור וחינוך בגדלים
והספקים שונים
אחזקה ותיקון של מזגנים במוסדות חינוך וציבור
מערכות הגברה ותאורה לאירועים בסדרי גודל שונים
אספקה והפעלה של זיקוקים באירועים ציבוריים
עבודות פיתוח בסדרי גודל קטנים עד בינוניים ,כולל
עבודות עפר המבוצעות ע"י טרקטורים  ,משאיות,
ג'.סי.בי וכיו"ב.
צביעת מבנים )פנים וחוץ(  ,ריהוט ,מתקנים וכיו"ב
תיקון ואחזקה של דרכים ,מדרכות ,כבישים עבודות
ביובית וכיו"ב
ביצוע עבודות בניה קלות ובינוניות ,שיפוצים ותיקונים
במבני ציבור וחינוך וכיו"ב
ביצוע עבודות נגרות שונות  ,כולל נגרות בנין
ביצוע עבודות שיש במבני ציבור וחינוך

מזון
נייר להדפסה
צרכי משרד
חומרי ניקוי ונייר
ריהוט
ציוד תקשורת
מחשבים וציוד היקפי
בתי דפוס
גינון והשקיה
גידור
מסגרות
אינסטלציה
מים וביוב
אלומיניום
חשמל
מזגנים-אספקה
מזגנים-אחזקה
תאורה והגברה
זיקוקים
פיתוח
צביעה
אחזקת תשתיות
בניה ושיפוצים
נגרות
שיש
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מתקני משחקים
משטחי גומי
אבטחה
חומרי בניה
דפוס
שילוט
הסעות
הובלות
הדברה ותברואה
קבלני גגות
במות ואביזרי במה
תחזוקה
בטיחות
פרסום
הפקת ארועים

אספקה ,אחזקה ותיקון של מתקני משחקים בגנים
ציבוריים ,גני ילדים וכיו"ב
משטחי גומי לגני משחקים ומתקני ספורט
אבטחת מבנים ,מוסדות ,אירועים ,סיורים וכיו"ב
אספקת חומרי בניה במגוון רחב
ביצוע עבודות דפוס מסוגים שונים ,כולל אספקת נייר
אספקת שלטים בגדלים שונים מחומרים שונים,
גמישים ,קשיחים ,מוארים וכיו"ב
הסעות בכלי רכב מורשים -אוטובוסים ,מיניבוסים
וכיו"ב
הובלות מטענים בסדרי גודל מגוונים
אספקת שרותי הדברה ושירותים אחרים בתחום
התבואה
תיקונים ואחזקה של גגות במוסדות ציבור ובמוסדות
חינוך
התקנת במות לאירועים ,מחסומים וכיו"ב
חומרי תחזוקה ,
ציוד כיבוי אש ,נגררי תאורה  ,גנרטורים ,גופי תאורה
משרדי פרסום
אירוח אחמי"ם  ,ימי עיון  ,הרצאות  ,השתלמויות
וכיו"ב
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לכבוד
מח' רכש
עיריית אלעד

נספח ב'

הנדון :בקשה להצטרף לרשימת הספקים המאושרים
לצורך התקשרות עם עיריית אלעד בהצעות מחיר ובמכרזי זוטא
– בקשה מטעם יחיד –
 .1אני הח"מ ,שפרטי מצוינים להלן ,מבקש להיכלל ברשימת הספקים הרשאים להתקשר עם
עיריית אלעד בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה שערכו אינו עולה על  ₪ 687,101כולל
מע"מ ,עפ"י הצעות מחיר או מכרז זוטא כהגדרתו בתקנה  8לתקנות העיריות )מכרזים(
התשמ"ח.1987-
להלן פרטי:
_____________
שם המבקש

____________
מס' ת.ז.

_____________
טלפון

____________
פקס'

__________________
כתובת
_____________
טל' סלולרי

____________
מיקוד

__________________
דואר אלקטרוני

 .2אני מבקש להיכלל ברשימת הספקים המאושרים לצורך התקשרות עם עיריית אלעד בהצעות
מחיר ובמכרזי זוטא בתחום __________________________
)ניתן להוסיף תחומים נוספים ,שאינם מופיעים בנספח א'(.

 .3פרטי סיווגי בהתאם לתחום הרלוונטי )כגון :קבלנים ,גננים ,מדבירים וכו'(
תאור ענף

סימול

קבוצה

סוג כספי

 .4לבקשה זו מצורפים המסמכים שלהלן )חובה לצרף(:
א .אישור עדכני של רישיון עבודה בתחום העיסוק הרלוונטי )לדוג' :קבלנים ,הדברה וכיוב'(
ב .צילום תעודת זהות.
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ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

תעודת עוסק מורשה.
אישור על ניכוי מס במקור.
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות.
פרטי חשבון בנק )שם בנק ,שם ומס' סניף ,כתובת סניף ומס' חשבון(.
לציין ותק בתחום
מיקום בית העסק
_____________
תאריך

__________________
חתימת המבקש
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נספח ב'

לכבוד
מח' רכש ואספקה
עיריית אלעד

הנדון :בקשה להצטרף לרשימת הספקים המאושרים
לצורך התקשרות מול עיריית אלעד בהצעות מחיר ובמכרזי זוטא
– בקשה מטעם חברה –
 .1אני הח"מ ,שפרטי מצוינים להלן ,מבקש להיכלל ברשימת הספקים הרשאים להתקשר עם
עיריית אלעד בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה שערכו אינו עולה על  ₪ 687,101כולל
מע"מ ,עפ"י הצעות מחיר או מכרז זוטא כהגדרתו בתקנה  8לתקנות העיריות )מכרזים(
התשמ"ח.1987-
להלן פרטי:
_____________
שם החברה

____________
מס' ח.פ.

_____________

____________ ______________
___________________
טל' סלולרי
פקס'

טלפון

__________________
כתובת

____________
מיקוד

דואר אלקטרוני

 .2אני מבקש להיכלל ברשימת הספקים המאושרים לצורך התקשרות עם עיריית אלעד בהצעות
מחיר ומכרזי זוטא בתחום ____________________________
)ניתן להוסיף תחומים נוספים ,שאינם מופיעים בנספח א'(.
 .3פרטי סיווגי בהתאם לתחום הרלוונטי )כגון :קבלנים ,גננים ,מדבירים וכו'( –
תאור ענף

סימול

קבוצה

סוג כספי

 .4לבקשה זו מצורפים המסמכים שלהלן )חובה לצרף(:
א .אישור עדכני של רישיון עבודה בתחום העיסוק הרלוונטי )לדוג' :קבלנים ,הדברה וכיוב'(
ב .צילום תעודת רישום החברה מאת רשם החברות.
ג .אישור עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה בשם החברה.
ד .תעודת עוסק מורשה.
ה .אישור על ניכוי מס במקור.
ו .אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות.
ז .פרטי חשבון בנק )שם בנק ,שם ומס' סניף ,כתובת סניף ומס' חשבון(.
ח .לציין ותק בתחום
ט .מיקום בית העסק
_____________
תאריך

__________________
חתימת החברה
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תצהיר בעניין אי הרשעה בעבירה לפי חוק שכר מינימום
 ,לאחר שהוזהרתי כי
 ,בעל/ת ת.ז מס'
אני הח"מ,
עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב
כדלקמן:
 .1הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי רישום לספר ספקים
.2

הנני מצהיר/ה בזאת כי המציע וכל בעל זיקה אליו מקיימים את החובות בעניין זכויות
העובדים על פי חוקי העבודה המפורטים להלן ,ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים
הרלוונטיים לענף.
חוק שירות התעסוקה  ,תשי"ט – 1959
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א – 1951
חוק דמי מחלה ,תשל"ו – 1976
חוק חופשה שנתית  ,תשו – 1976
חוק עבודת נשים  ,תשי"ד – 1954
חוק שכר שווה לעובד ולעבודת ,תשכ"ו – 1965
חוק עבודת הנוער  ,תשי"ג – 1953
חוק החניכות  ,תשי"ג – 1953
חוק חיילים משוחררים ,החזרה לעבודה ,תשי"א – 1951
חוק הגנת השכרת  ,תשי"ח – 1958
חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג – 1963
חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(  ,תשנ"ה – 1995
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – 1987
חוק הועדה לעובד )תנאי עבודה( ,התשס"ב – 2002

.3

הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה) :סמן ב X-את המשבצת המתאימה(

המציע ובעל זיקה במציע לא הורשעו בפסק-דין חלוט ביותר משתי עבירות על הפרת חוקי
העבודה המפורטים לעיל במשך שלוש השנים האחרונות ועד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
המציע או בעל זיקה הורשע ביותר מעבירה אחת לפי חוקי העבודה המפורטים לעיל בפסקי דין
חלוטים ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
המציע או בעל זיקה נקנס בקנס אחד בלבד על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין
העבירות המנויות בחוקי העבודה המנויות לעיל.
לעניין סעיף זה -
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו" -שליטה"  -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א
 .1981"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.
)(1
אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
)(2
בעל השליטה בו;
)א(
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)ב(

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי הענין ,דומה במהותו להרכב כאמור
של המציע ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של
המציע;

)ג(

מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;

)(3

אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר,
שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע;

"הורשע"  -הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,שנעברה לאחר יום כ"ה
בחשון התשס"ג ).(31.10.02
"חוק שכר מינימום"  -חוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1987 -
"שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר
בני אדם.
.4

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
__________
חתימה

אישור
הריני לאשר ,כי
ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד __________________ מרחוב
___________________________ ,ה"ה ______________________ ,ת.ז,__________.
מורשה לחתום בשם _________________________ )המציע( ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי
את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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תצהיר בעניין אי הרשעה בעבירה לפי חוק העסקת עובדים זרים

אני הח"מ ,______________________ ,בעל ת.ז מס' ____________ לאחר שהוזהרתי כי
עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב
כדלקמן:
.1

הנני עושה תצהיר זה בשמו של המציע _____________________________________
כחלק ממסמכי רישום לספר ספקים.

.2

בתצהיר זה:
"בעל זיקה"  -מי שנשלט על ידי המציע ,בעל השליטה בו ,ואם המציע הוא חבר בני אדם  -גם
בעל השליטה בו או חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה בו.
"שליטה"  -כהגדרתה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-

.3

הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי:

)סמן ב X-את המשבצת המתאימה(

לא הורשעו בפסק-דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת התשס"ב ) 1בינואר
 (2002לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,
התשנ"א) -1991להלן " -חוק עובדים זרים"( בשנה שקדמה למועד תצהיר זה.
הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב ) 1בינואר (2002
לפי חוק עובדים זרים ,בפסקי דין חלוטים ,אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים
לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
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.4

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
________________

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד __________________ מרחוב
___________________________ ,ה"ה ______________________ ,ת.ז,__________.
המכהן כ _________________________ במציע ומוסמך לחתום בשמו ,לאחר שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה
בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
________________________
עו"ד
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הצהרה בדבר העדר קירבה
נא להקפיד על מחיקת האפשרויות המיותרות בנספח זה
לכבוד
עיריית אלעד
אלעד 40800

תאריך_________:

א.ג.נ,.
הנדון :הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר העירייה
 .1הנני מצהיר בזאת כי העירייה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים-:
סעיף  122א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:
1.1
"חבר עירייה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או
לעסקה עם העירייה; לענין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
כלל )12א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
1.2
המקומיות הקובע:
"חבר העירייה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה" ,חבר עירייה"
 חבר עירייה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעלשליטה" ו"קרוב" בסעיף )(1)1ב( ו)(1)5-ב((".
סעיף ) 174א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:
1.3
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או
על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת
למענה".
 .2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי למציע ,לבעלי המניות במציע ולעובד בתפקיד
ניהולי במציע-:
 2.1אין קרבה לחבר עירייה.
 2.2אין שותפות עם חבר עירייה.
 2.3אין בן זוג ,שותף או סוכן העובד בעירייה.
 .3חבר עירייה או קרובו ,סוכנו או שותפו ,אינם מחזיקים במניות המציע ואינם שותפים
בעשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד המציע.
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 .4בתאגיד המציע לא מועסק קרוב של חבר עירייה בתפקיד ניהולי.
 .5ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה
כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 .6אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו
אמת.

שם המציע. ___________________ :
שם וחתימת המצהיר. __________________ :
תאריך._________________________ :
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תצהיר בדבר העדר הרשעה בעבירות שיש עימן קלון ו/או שנושאן פיסקאלי
אני הח"מ ______________ ,ת.ז ,____________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
.1

הנני

מצהיר

ומתחייב

בזה

כי

המציע

_____________

מס'

זיהוי/ח.פ/.ח.צ.

____________________ )להלן" :המציע"( ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו לא
הורשע בעבירות שיש עימן קלון ו/או בעבירות שנושאן פיסקאלי ,כגון אי העברת ניכויים ,אי דיווח
לרשויות המס ,אי מתן קבלות רשמיות וכד' ,זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות ,לפי חוק המרשם
הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א;1981-
בתצהיר זה – "בעל שליטה" – מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות מנות
דירקטורים או את המנהל הכללי בתאגיד ,ככל שהמציע הינו תאגיד.
.2

הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
________________
חתימת המצהיר

אישור עו"ד/רו"ח
אני הח"מ ______________ ,עו"ד )מ.ר ,(________ .מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני
מר/גב' ____________ ,ת.ז ,_____________ .המכהן כ __________________ במציע
לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
________________
חתימת עו"ד
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