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נספח ד'
תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים:
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ( 1976 -להלן" :החוק")
אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
בכתב ,כדלקמן:
אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו
(להלן – המציע).
במציע מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה (מחק את המיותר):
.1

א.

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק
עובדים זרים;

ב.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק
עובדים זרים ,אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה;

ג.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ו/או
לפי חוק עובדים זרים ,אך חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו -
 ,1976שחלק מהן מובאות להלן:
" .1אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה"  -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי),
התשמ"א ;1981 -
" .2בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;
אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה :בעל השליטה בו;
חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב
כאמור של המציע ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי
פעילותו של המציע;
מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;
 .3אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  -חבר בני אדם אחר ,שנשלט
שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע;
" .4הורשע" ,בעבירה  -הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה
בחשוון התשס"ג ( 31באוקטובר ;)2002
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" .5חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א ;1991 -
" .6חוק שכר מינימום"  -חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ; 1987 -
" .7מועד התקשרות" – לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז – המועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז;
" .8עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום;
" .9שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי
שליטה בחבר בני האדם;
אני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

המצהיר/ה
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני ___________ ,עו"ד (מ.ר.
מר/גב'
_________________________
שברחוב
במשרדי
___________),
________________ נושא/ת ת.ז .שמספרה _______________/המוכר/ת לי באופן אישי,
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל
בפני.
עליו
וחתם/וחתמה

חותמת

 ,עו"ד

1

חתימת המציע ___________ :
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