
 

 

  

  

  

  2020/8מכרז פומבי מס'  - 1הודעת עדכון מס' 

   בחירת קבלים לביצוע עבודות תשתיות ופיתוח קטות בעיר פתח תקווהל

  הו לעדכן את המשתתפים, כדלקמן: 

סעיף   .1 להוראות  בהתאם  לצרף  מציע  כל  דרש  אותם  והאישורים  המסמכים  כל  במסגרת  כי    4מובהר, 

להזמה למכרז, על כל מציע לצרף גם תצהיר חתום ומאומת כדין על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 

 להודעה זו ומהווה חלק בלתי פרד הימה.  כספח א', בוסח המצ"ב  1976- תשל"ו

 מהווה חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז שבדון. האמור לעיל  .2

על כל משתתף לחתום על הודעת עדכון זו ולצרפה יחד עם כל מסמכי המכרז החתומים אשר יוגשו על ידו  

 במסגרת הצעתו.  

  

  בכבוד רב,                         

 בע"מ   לפיתוח פתח תקווההחברה 
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  ספח א' 

 7619–תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

  
אי הח"מ, _____________, ושא ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העושים 

  כדלקמן:  הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת

  "). המציע_______________ (להלן: "אצל המציע הי משמש בתפקיד _____________   . 1

  כדרש בתצהיר זה. מציעבשם ההי מוסמך להצהיר  . 2

  ). " המכרז(להלן: "לפיתוח פתח תקווה בע"מ של החברה  8/2020מס' למכרז  מציעהי מגיש תצהיר זה במסגרת הצעת ה . 3

  ): טיתוו סמן את הפסקה הרל( . 4

 לפי    ותעביר(  ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות  מציעלא הורשעו ה  מכרזעד למועד האחרון להגשת הצעות ב

  ;)בדים זרים או לפי חוק שכר מיימוםחוק עו

 ימום  ות עביר(  או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות  מציעהלפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מי( ,

  . חלפה שה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרוה מכרזאך במועד האחרון להגשת הצעת ב

  ): טיתוו סמן את הפסקה הרל( . 5

   חלחוק ש  9הוראות סעיף"שים עם מוגבלות, תשלא חלות חוק שוויון זכויות(להלן: "  1998–וויון זכויות לא ("

  על המציע; 

   לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, והמציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר   9הוראות סעיף

והשירותים   זו למהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  לפי פסקה  ימים ממועד   30החברתיים, בתוך  שמסר 

 ההתקשרות.

  ): טיתוו סמן את הפסקה הרל( . 6

  ו מעסיק מעלעובדים;   100המציע אי 

   הל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים    100המציע מעסיק מעלות למעובדים, ולכן מתחייב בזאת לפ

לשם קבלת החיות   –, ובמידת הצורך  לחוק שוויון זכויות  9החברתיים לשם בחית יישום חובותיו לפי סעיף  

 בקשר ליישומן.

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. . 7

 חתימת המצהיר: __________________ 

  

  עו"ד  אישור

  "). המציע______, ח.פ. ____________ (להלן: "________אי משמש כעורך הדין של _________

  מורשה חתימה אצל המציעהיו  "),המצהיר(להלן: " ת.ז. ______________ ,________________שר בזאת כי אהי מ
 . המציעוהיו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם 

, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא הי מאשר בזאת כי המצהיר
  . בפיי וחתם עליהלעיל שיעשה כן, אישר את כוות ההצהרה 

  

  

_____________ __________  
  חתימה + חותמת עוה"ד 

   

 


