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 לכתב ההזמנה' נספח ב

 

 1976-ו”תשל, ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים2תצהיר בהתאם לסעיף 

 

לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את ___________________, שמספרה . ז.ת ת/בעל, ___________________ מ"אני הח

 : ה בכתב כדלהלן/מצהיר, ה לעונשים הקבועים בחוק/וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי, האמת

 (."התאגיד": להלן)_________________________ בעל מניות ב /ת כמנהל/אני משמש .1

חוק עסקאות גופים ": להלן) 1791-ו"התשל, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, י עושה תצהירי זה מידיעתי האישיתאנ .2

 . המועצה המקומית כפר ורדים שללהיכלל במאגר יועצים וכחלק מנוהל ( "ציבוריים

 [ומחק את הפסקה המיותרת, בפסקה הרלוונטית סמן ]: ה כי/הנני מצהיר .3

 כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים )תצהירי זה לא הורשע התאגיד ולא הורשע בעל זיקה אליו  עד למועד עריכת

-א"התשנ, (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ( ציבוריים

 ;1799-ז"התשמ, ולפי חוק שכר מינימום 1771

 -או 

 ( כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים)או בעל זיקה אליו /עד למועד עריכת תצהירי זה התאגיד ו

-א"התשנ, (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים 

ל חלפה שנה אחת לפחות "ה לפנייה  הנעד למועד הגשת ההצע, ואולם, 1799-ז"התשמ, ולפי חוק שכר מינימום 1771

 . ממועד ההרשעה האחרונה

אשר הסמיך אותי למסור , ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם התאגיד, הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי .4

 .הצהרה זו

 .זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, ה כי זהו שמי/אני מצהיר .5

 : ולראיה באתי על החתום

 

 

 

 אישור

אשר ' ____________, גב/התייצב בפני מר___________ כי ביום , ת בזה/מאשר__________ . ר.מ___________ ד "עו, אני

ה /ה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/המוכר/ _______________ה באמצעות תעודת זהות שמספרה /זיהה עצמו

מה עליו /ה וחתם/ה את נכונות תצהירו/אישר, ה לעונשים הקבועים בחוק/לא יעשה כן יהיה צפוילהצהיר את האמת וכי אם 

 .בפניי

 

 

 אישור

 , _______________ , ____________ מרחוב ,( __________ .ר.מ) עו״ד , _____________________ אני הח״מ

 נכונות את ה/אישר ,ז מס׳.ה לפי ת/עצמו תה/שזיהה/ישיתא לי ת/המוכרגב׳/מר לפני ה/הופיע ,_______ כי ביום, ת בזאת/מאשר

ה לכל העונשים /תהא צפוי/וכי יהא, ה להצהיר את האמת/כי עליו, ה/אותו לאחר שהזהרתי, בפני עליה מה/וחתם זו הצהרה

 .תעשה כן/אם לא יעשה, הקבועים בחוק

 חותמת+ חתימה 

 ה /ת המצהירחתימ  תאריך

 חתימה וחותמת   תאריך


