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 להגיש מועמדות להיכלל במאגר הזמנה

 מתכננים/מפקחים/מודדים
שירותי תכנון ו/או פיקוח ו/או מדידה בתחום לצורך  

 תשתיות המים והביוב
 

מיסודן של עיריית אריאל "(, התאגידבע"מ )להלן: " 2003 יובלים בשומרוןתאגיד 

ו/או מודדים  מתכננים ו/או מפקחיםמזמין ומועצה מקומית קרני שומרון, 

למתן שירותי תכנון ו/או "( המאגרהמעוניינים להיכלל במאגר של התאגיד )להלן: "

להגיש בקשה לצרפם פיקוח ו/או מדידה לפרויקטים בתחום תשתיות המים והביוב, 

 למאגר.

לצורך השתתפות במכרז סגור ו/או לצורך השתתפות בנוהל הרישום במאגר נדרש 

-לפי תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג ,הצעות מחיר שיערוך התאגיד עפ"י שיקול דעתו

 ו/או לפי כל דין החל על התאגיד. "(התקנות)להלן: " 1993

פורסם במאגר הינו עמידה בתנאים המפורטים בנוסח הבקשה המ התנאי להכלל

הלשונית תחת  ,www.yuvalim-sh.co.ilבאתר האינטרנט של התאגיד בכתובת 

 "רכש ומכרזים".

התאגיד יהיה רשאי שלא לדון בבקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו לה כל 

 האישורים והמסמכים הנדרשים. 

המצורפים לנוסח הבקשה המפורסם באתר הבקשה תוגש על גבי הטפסים 

במעטפה סגורה בציון , הנדרשים רוף האישורים והמסמכיםבצי, האינטרנט

,מתחם  6 הבנאי במשרדי הנהלת התאגיד ברחוב ידניתבמסירה  ",הספקים"רישום 

 -)להלן  12:00עד השעה  ' , 07/03/2021 עד ליום, וזאת אריאל 3מגה אור ,קומה 

 "מועד ההגשה"(. 

 ,בכבוד רב

 מנכ"ל, דודי יחזקאל                                                    
 בע"מ (2003) יובלים בשומרון    
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 הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר 

מתכננים ו/או "(, מזמין התאגידבע"מ )להלן: " (2003) יובלים בשומרוןתאגיד 

להלן, לפנות ולהגיש בקשה  העומדים בקריטריונים המפורטיםמפקחים ו/או מודדים 

 למתן שירותים."( המאגרלהיכלל במאגר )להלן: "

 להצטרפות למאגר:כלליים תנאי סף 

 המבקש הינו חברה בע"מ או עוסק מורשה. .1

 השירותהמבקש רשום בכל מרשם הנדרש על פי חוק לצורך אספקת  .2

והינו  בתחום ההתמחות בו הוא מבקש להירשם, ככל שקיים מרשם שכזה

 בעל כל הרישיונות הדרושים על פי דין לצורך אספקת השירותים.

למבקש אישור תקף על ניהול חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים  .3

 .1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו

-ז"התשמ, מינימום שכר חוק לפי עבירות משתי ביותר הורשע לא המבקש .4

 תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) יםזר עובדים חוק לפי או 1987

 החוקים לפי עבירות משתי ביותר הורשע אם; 1991-א"התשנ(, הוגנים

 האחרונה. ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה - האמורים

 בעבירה או קלון עמה שיש בעבירה חקירה או/ו הרשעה נעדר המבקש .5

 אי, המס לרשויות דיווח אי, ניכויים העברת אי כגון פיסקאלי שנושאה

 חוק לפי ההתיישנות תקופת חלפה אם זולת', וכד רשמיות קבלות מתן

 להשתתף המעוניין היה; 1981-א"התשמ, השבים ותקנות הפלילי המרשם

 ומנהליו בו השליטה בעלי לגבי גם הרשעה היעדר - תאגיד במכרז

 .הבכירים

יובהר למען הסר ספק כי לצורך הכללה במאגר על המבקש לעמוד בכל  .6

אחד מתנאי הסף הנ"ל. בנוסף, על המבקש לעמוד בכל תנאי הסף 

הדרושים להלן לצורך שירותי תכנון ו/או בכל תנאי הסף הדרושים להלן 

לצורך שירותי הפיקוח ו/או בכל תנאי הסף המקצועיים הדרושים להלן 

 ה. לצורך שירותי המדיד
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 תנאי סף מקצועיים :

 :התכנון שירותילצורך  .7

 באחד או יותר מן  ג"מהמל מוכר תואר אקדמי בעל ונימתכנן הה

 הנדסת סביבה אזרחית/ הנדסה/  מים הנדסת: הבאים התחומים

 ./הנדסת טכנולוגיות מים

 האחרונות השנים 5 מתוך לפחות שנים 3 של ניסיון בעל הינו המתכנן 

 רשויות 3 לפחות עבור והביוב המים בתחום פרויקטים בפיקוח על

 וביוב מים תאגידי בחוק כהגדרתם וביוב מים תאגידי או/ו מקומיות

 . וביוב מים תשתיות בנושא, ילת"בהמעבור  ו/או  2001- א"תשס

 אחד כל כאשר, וביוב מים תאגידי הינם וביוב מים תאגידי זה לעניין

 לפי) לפחות נפשות אלף  25 בגודל אוכלוסייה על חולש ל"הנ הגופים מן

 (.ההגשה למועד נכון ס"הלמ נתוני

 המבקש תכנן במהלך התקופה האמורה לעיל, עבור הגורמים  זה לעניין

פרויקטים בתחום המים  3הנזכרים לעיל ובתנאים הנ"ל, לפחות 

 לפחות.      ₪אלף  500הכספי הינו  םוהביוב כאשר היקפ

 : הפיקוחלצורך שירותי  2

 באחד או יותר מן  ג"מהמל מוכר תואר אקדמי בעל וניה המפקח

 הנדסת סביבה אזרחית/ הנדסה/  מים הנדסת: הבאים התחומים

גם תעודת הנדסאי באחד מן התחומים  –/הנדסת טכנולוגיות מים 

 .הנ"ל תחשב לצורך עמידה בתנאי הסף

 האחרונות השנים 5 מתוך לפחות שנים 3 של ניסיון בעל הינו המפקח 

 רשויות 3 לפחות עבור והביוב המים בתחום פרויקטים בפיקוח על

 וביוב מים תאגידי בחוק כהגדרתם וביוב מים תאגידי או/ו מקומיות

 . וביוב מים תשתיות בנושא, ו/או  עבור המילת"ב 2001- א"תשס

 אחד כל כאשר, וביוב מים תאגידי הינם וביוב מים תאגידי זה לעניין

 לפי) לפחות נפשות אלף  25 בגודל אוכלוסייה על חולש ל"הנ הגופים מן

 (.ההגשה למועד נכון ס"הלמ נתוני
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 הנזכרים הגורמים עבור, לעיל האמורה התקופה פיקח במהלך המפקח 

 והביוב המים בתחום פרויקטים 3 ל, על לפחות"הנ ובתנאים לעיל

 .    לפחות ₪אלף   500  הינו מהם אחד כל של הכספי היקפו כאשר

 המדידהלצורך שירותי .  3

  קף לעסוק בתחום.ותבהינו מודד מוסמך בעל רישיון מודד המודד 

 האחרונות השנים 5 מתוך לפחות שנים 3 של ניסיון בעל הינו המודד 

 מקומיות רשויות 3 לפחות עבור והביוב המים בתחום מדידות בביצוע

- א"תשס, וביוב מים תאגידי בחוק כהגדרתם וביוב מים תאגידי או/ו

 לפי) לפחות נפשות אלף 25, המשרתים וביוב מים תשתיות בנושא 2001

 (.ההגשה למועד נכון ס"הלמ נתוני

 עבור, לעיל האמורה התקופה סיפק שירותי מדידה במהלךודד המ 

 בתחום פרויקטים 3 בלפחות ל,"הנ ובתנאים לעיל הנזכרים הגורמים

 . והביוב המים

 :הבהרות

מועמדות להיכלל במאגר אינה מהווה מכרז ו/או הזמנה  הזמנה זו להגיש .1

להשתתף במכרז. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת והגשת הבקשה יחולו 

על המבקש בלבד והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הכנת 

 ו/או הגשת הבקשה.

אין בהקמת המאגר התחייבות של התאגיד לבצע פנייה לקבלת הצעות  .2

 , מוצר ו/או שירות כלשהו.להזמנת עבודה

 או במאגר הרשום כלשהו מבקש עם להתקשר מחויב אינו התאגיד .3

 כלשהו. בהיקף

 לתאגיד יספק, להתקשר מתוך המאגר התאגיד יבחר עמו מבקש כל .4

 של הבלעדי דעתו שיקול ולפי שירותים בהתאם לצורכי הפרויקט

 .התאגיד

הסכם למתן מבקש ממנו יזמין התאגיד שירותים יידרש לחתום על  .5

 השירותים על פי נוסח שיועבר אליו על ידי התאגיד.
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 החתימה מורשה מטעם, מראש חתומה עבודה הזמנת לקבל המבקש על .6

 .ידו על השירותים מתן לתחילת כתנאי התאגיד, של

 של מסיבות, עת בכל מבקש עם התקשרות להפסיק רשאי יהיה התאגיד .7

 פי על, אחרת סיבה מכל או תקציביות מסיבות או מתאים לא תפקוד

 .התאגיד של הבלעדי דעתו שיקול

התאגיד יהיה רשאי, מפעם לפעם ובהתאם לדין, לפנות אל מבקשים  .8

אשר יכללו במאגר, כולם או חלקם, ולבקש מהם להציע הצעות לספק 

המפורט, כולו או חלקו, והכל בהתאם לשיקול דעתו של שירות את ה

 התאגיד. 

הציע הצעות כאמור, יבחן את ההצעות ככל שיפנה התאגיד בבקשה ל .9

השונות ויחליט על פי שיקול דעתו באיזו או באילו מבינן לבחור, ולמען 

הסר ספק יצוין כי התאגיד יהיה רשאי לבחור ביותר מהצעה אחת. יחד 

עם זאת יובהר כי גם פניה להצעת הצעות לא תחייב את התאגיד לקבל 

. במידה שהתאגיד הזולה ו/או לבחור בהכרח בהצעה מי מבין ההצעות

יחליט לבחור במי מן ההצעות, ייעשה הדבר במסגרת הסכם שייחתם עם 

  ומכוח הזמנת עבודה. יועץה

מעת לעת, ובכלל זאת  המאגרהתאגיד רשאי לפי שיקול דעתו לעדכן את  .10

נוספים בהתאם לצרכיו  יועציםחדשים, לאתר באופן יזום יועצים לצרף 

 או לבטל את המאגר, עפ"י שיקול דעתו.ו/יועצים וכן לגרוע מהמאגר 

אשר עבדו בעבר  יועציםחלה חובה לפנות ולבקש להיכלל במאגר גם על  .11

שלא יגיש בקשה להיכלל יועץ או בהווה עם התאגיד. בעניין זה יובהר, כי 

 בו. לייכלבמאגר, לא 

תאגיד, אשר לההחלטה האם לקבל בקשה להיכלל במאגר נתונה  .12

 רמים המקצועיים והרלוונטיים בתאגיד. תסתייע בחוות דעת הגו

ממועד מסירת הודעת התאגיד על  שלוש שניםתוקפו של המאגר יהיה  .13

הקמתו, ולאחריה יחליט התאגיד האם להאריך את תוקפו של המאגר, 

להקים מאגר חדש במקומו או לפעול בכל דרך אחרת והכל על פי שיקול 

 דעתו ובכפוף לדין.

תתפות במאגר לא תעניק למבקשים למען הסר ספק, יובהר כי הש .14

בלעדיות כלשהי והתאגיד יהיה רשאי לפנות אל גורמים אחרים ולרכוש 

 הנזכרים הזמנה זו. שירותיםמהם, בכפוף לדין, את ה
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 :הבחירה מתוך המאגר הליך

 ההתמחות, השירות תחום יוגדרו מסוים בקבלת שירות צורך יעלה כאשר .1

 התאגיד, תוך. מהנדס התאגיד ידי על לביצועה הנדרשים המומחיות ורמת

יפנה אל החברים המתאימים ביותר  השוואתיים קריטריונים שקילת

  .מתוך המאגר לאותו שירות מסוים לצורך קבלת הצעות מחיר

 שקילת תוך, והוגן שוויוני בסבב הניתן ככל תיעשה במציע הבחירה .2

, המציע עם עבר ניסיון, הנדרשת העבודה אופי: כגון נוספים שיקולם

 עם משותפת עבודה, העבודה של הגאוגרפי המיקום, המבקש העדפת

 הזמינות רמת, המציע י"ע בעבר שבוצעו דומות עבודות היקף העירייה,

 למציע מיוחד יתרון, המשכית עבודה, הנדרשת העבודה לביצוע המציע של

 פי ועל היתרונות מירב את המעניק והוגן שוויוני באופן הכל -מסוים

 .הבלעדי דעתה שיקול

 נותני בחירת מהליך כחלק, הבחירה זכות שמורה המכרזים לוועדת .3

 .המאגר מתוך מציעים מספר לראיין, שירות

 

 :הגשת בקשת הצטרפות

 מצורפים להזמנה זו.טפסי הצעת המועמדות  .1

בקשות הצטרפות למאגר יש להגיש על גבי הטופס המצ"ב להזמנה זו  .2

,מתחם מגה אור  6 הבנאי רחובבמשרדי התאגיד, לתיבת ההצעות ש

עד השעה ,  07/03/2021 עד לתאריך, במסירה ידנית בלבד, אריאל 3,קומה 

מסמכים אשר לא יגיעו עד למועד הנ"ל יהיה רשאי התאגיד שלא  .12:00

 לקבלם.

 אל טופס בקשת ההצטרפות יצרף כל מבקש: .3

  תואר המוכר על ידי המועצה  –תעודות בדבר השכלה רלוונטית

 המועצה מטעם להשכלה גבוהה ממוסד אקדמי בארץ, ו/או אישור

 תואר ממוסד אקדמי בחו"ל. שקילות בדבר גבוהה להשכלה

  העתק צילומי של רישיון עסק תקף על פי דיון ורישיונות ו/או היתרים

 אחרים אשר נדרשים על פי דין בתחום עיסוקו.
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  תקף על ניהול חשבונות ורשומות עפ"י חוק העתק צילומי של אישור

 .1976-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו

  העתק צילומי של אישור תקף של רשות המסים בישראל על שיעור

 המס שיש לנכות במקור מתשלומים למבקש.

 .העתק צילומי של תעודת עוסק מורשה לצורכי מע"מ 

  תקף של רואה חשבון או עורך דין על אם המבקש הוא תאגיד: אישור

 החתימה מטעם התאגיד. מורשה

  המבקשפרופיל. 

  פירוט ניסיונו של המבקש במתן השירותים נשוא בקשה זו, בהתאם

 לנוסח המצורף.

 .המלצות בדבר מתן השירותים נשוא הבקשה בהתאם לנוסח המצורף 

 .תצהירים בדבר היעדר הרשעה בהתאם לנוסחים המצורפים 

  המסמכים להיות בתוקף במועד הגשת הבקשה להיכלל במאגר על כל

 של התאגיד. יועציםה

  התאגיד רשאי לדרוש מאת המבקשים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי

והמוחלט, פרטים נוספים וכל הוכחה שיראה לנכון, להציג כל מסמך או אישור, 

 לעיל ובין אם 4בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים המפורטים בסעיף 

לתאגיד את הפרטים וההוכחות אינו כלול ברשימה זו, והמבקש חייב לספק 

הנדרשים. אם המבקש יסרב למסור פרטים, מסמך, אישור, הסבר, או ניתוח 

נתונים כאמור, רשאי התאגיד להסיק מסקנות לפי ראות עיניו ואף לא לקבל 

 הבקשה.

  שניתן ע"י לתאגיד שמורה הזכות, לקבל חוות דעת על טיב ,איכות השרות

 המצעים מפרויקטים שביצעו בעבר .

  28.2.2021-מיוםבכל שאלה ו/או הבהרה יש לשלוח שאלות בכתב לא יאוחר 

 יש לוודא קבלת הפניות בטל':  sh.co.il-water@yuvalim  בדוא"ל 0001:בשעה 

9365661-03 . 

 

mailto:water@yuvalim-sh.co.il
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 הבלעדי. דעתו שיקול לפי, הבקשות הגשת מועד את לדחות רשאי יהא התאגיד 

 הבקשות להגשת האחרון למועד קודם שעות 48 ועד, עת בכל רשאי התאגיד ,

 לשאלות בתשובה או ביוזמתו, ההזמנה במסמכי ותיקונים שינויים להכניס

  ההזמנה. מתנאי נפרד בלתי חלק יהוו והתיקונים השינויים. המבקשים

 המלא דעתו לשיקול ההליך בהתאם את לבטל הזכות את לעצמו שומר התאגיד 

 כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל תהא לא לדין ולמבקשים ובכפוף והסופי

 הביטול. בגין התאגיד

 

 ,בכבוד רב    

 דודי יחזקאל , 

 מנכ"ל      

 תאגיד יובלים בשומרון בע"מ
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 טופס הגשת המועמדות

 היועצים שמקים התאגיד.טופס זה הינו לצורך הגשת מועמדותך להצטרף למאגר 

 יש למלא את הטופס במלואו ולצרף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים בבקשה.

 תיבת ב את הטופס המלא והחתום יש למסור במעטפה סגורה במסירה אישית

, אריאל , 3מתחם מגה אור ,קומה  , 6 הבנאי משרדי התאגיד, רח'המאגר שב

ולציין ע"ג המעטפה "רישום  12:00עד השעה ,  07/03/2021תאריךעד לוזאת 

 .במאגר"

  לאחר בדיקת שלימות הבקשה שהוגשה והמסמכים שצורפה אליה, תועבר

הבקשה בהתאם לסוגי הענפים לאגפים ולמחלקות הרלוונטיות בתאגיד 

 .בדיקת עמידה בתנאים

  הגורמים הרלוונטיים בתאגיד רשאים לדרוש המצאת מסמכים נוספים לצורך

 בדיקת עמידה בתנאים.

  תימסר תשובת התאגיד בכתב לכתובת הנקובה בטופס  בחינת הבקשה,לאחר

 הבקשה.

   

 ,בכבוד רב      

 דודי יחזקאל 

 מנכ"ל
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:לכבוד  

 בע"מ 2003 יובלים בשומרוןתאגיד 

 במאגרבקשה להיכלל הנדון: 

ו/או מדידה  שירותי תכנון ו/או פיקוח למתן התאגיד של הנני מבקש להיכלל במאגר

 והביוב )**על המבקש למחוק את סוג השירות המיותר**(. המים תשתיות בתחום

 :פרטי המבקש

  (החברה/שותפות/עוסק )נא להטביע חותמת החברההמבקש/שם : 

 דוגמת חתימות:  

 כתובת למשלוח דואר:  

 דוא"ל:  

 טלפון:  

 פקס':  

 איש קשר:  

 סלולארי:  

 

 הצהרת המבקש:

 .ואמתייםהנני מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים והמסמכים המצורפים הינם נכונים 

 מאגראני מתחייב לעדכן את התאגיד בשינוי כל פרט מהאמור לעיל אם אכלל ב

 של התאגיד. היועצים

ידוע לי כי אין בהגשת בקשה זו ו/או בהכללתי במאגר בכדי לחייב את התאגיד לפנות 

נשוא  שירותו/או לרכוש ממני את ה השירותאלי בבקשה להציע הצעות לאספקת 

 הבקשה, כולו או חלקו, ואין ולא תהיה לי כל טענה כלפי התאגיד בשל כך.

   

 

 חתימה                                     ת.ז.               שם פרטי ושם משפחה           
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 רשימת התקשרויות
 

במהלך  סיפקתי אשר שירותים להלן פירוט ההתקשרויות  וה
 ______________________השנים:

 

 
                             

 תאריך_________
 
 
 _____________ חתימה_____________יועץשם ה 

  

תאריך 
 התחלה

תאריך 
 סיום

הגורם 
 המזמין

פירוט 
 העבודה

היקף 
 אוכלוסיה

שם איש  
 הקשר

טלפון איש 
 הקשר

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 
    

 
 

 
 חתימה וחותמת המציע :__________

 
                             03-9068675פקס.   1800-800-511טל.   אריאל.,מתחם מגה אור  - 3קומה , 6 הבנאי

- 12 - 
              

 

 

 נוסח מכתב המלצה בדבר ניסיון 

 

 *     יש לצלם טופס זה לכל ממליץ ולצרפו להצעת המבקש

 )מנהל מחלקה לפחות( בלבד המזמין וחותמת בחתימה*     על טופס זה להיחתם 

 

 לכבוד

 בע"מ 2003תאגיד יובלים בשומרון 

 

   שם הרשות המקומית/תאגיד מים וביוב  )חובה(:

 מס' התושבים/צרכנים אותו משרת הממליץ )חובה(:____________ 

    מס' טלפון אצל הממליץ )חובה(:

 ____  שם מנהל המחלקה/אגף/סמנכ"ל/מנכ"ל הממליץ+ תפקיד )חובה(:

    מס' טלפון סלולרי של הממליץ )חובה(:

 בע"מ 2003אל: יובלים בשומרון 

 

_________ח.פ./ח.צ_________________ הננו מאשרים בזה כי המציע/ה, ___________

 מספק/סיפק לנו שירותי תכנון/פיקוח/מדידה )יש למחוק את המיותר(, זאת כדלקמן:

 

 שנת סיום שנת תחילה מהות העבודה
 היקף

 התקשרות שנתי

 חוו"ד

 בהתאם למקרא**

     

     

     

     

     

 

 ( לשביעות רצוננו המלאה.1)         ** מקרא חוות דעת על אספקת השירותים:

 ( לשביעות רצוננו.2)                                       

 ( לשביעות רצוננו החלקית. 3)                                                                                            

 

 תלויות ועומדות מולנו.הננו מאשרים כי אין / יש למציע/ה תביעות 

 אנו ממליצים עליהם בפניכם.

 הערות נוספות בנוגע לאיכות אספקת השירותים:
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 1976-הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 

אני הח"מ ______________, ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 
 וק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בח

1. 

 החברה או בעל זיקה* אליה לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***; .א

החברה או בעל זיקה* אליה הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד  .ב
האחרון להגשת ההצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה 

 האחרונה.

 

 הסעיף שאינו רלוונטי[]על החברה למחוק את 

 

-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף  -"בעל זיקה"  *
1976; 

 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"עבירה"  ***
 עובדים זרים 

 ;1991-ה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א)איסור עסק

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

________________ 
 שם וחתימה      

 

 אישור

 

______ ______ (, מאשר כי ביום ___אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר. ___

ת.ז. _______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי הופיע/ה בפני מר/גב' ________________,  

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.

___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד    
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 תצהיר
 
 

 _________________ ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אתאני הח"מ, 
 
 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 

 .מבקשהנני משמש כ_________________ ב

 לון או בעבירה כל חקירה בחשד לעבירה שיש עמה ק ונעדר כל הרשעה וכן לא מתנהלת כנגד מבקשה

 שנושאה פיסקאלי כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד'.

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

 
 
 

_____________
_ 

 חתימת המצהיר/ה
 
 
 
 

 . ___________(, מאשר/ת כי ביום __________ אני הח"מ _________________, עו"ד )מ.ר
 

הופיע/ה בפני מר/גב' __________________ ת.ז. _________________, לאחר שהזהרתיו/ה 
 כי 

 
 עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 
 עליו בפני.אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה 

 
 
 

_______________ 
 חותמת וחתימת עו"ד

 
 
 

 

 

 

 /קול קורא / מאגר מפקחים/ מתכננים/ מודדים   2021תיק: מכרזים 

 


