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  קדימה צורן  מקומיתמועצה 
  

ה     והסכם   הצעות  להציעהזמ
י ילדיםצביעת  יות  / חט''צ  ג   2022או מועדו

  

  

  העבודה 

יות צביעעבודות  י ילדים או מועדו   עפ"י הגדרה בכתב הכמויות. ת ג

 מועד מסירת ההצעה 

ם במעטפה סגורה עם ציון ש 21.06.2022יש להחזיר את ההצעה ואת ההסכם חתום עד ליום 

כ"ל לא ציון בד לבלה העבוד   מועצה לתיבת ההצעות השם הקבלן למשרדי מ

  

 

ה להציע הצעות והסכם   הזמ

  מועצה מקומית קדימה צורן 

   :כללי . 1
  

צורןהמועצה   "  קדימה  בזה  ")  המועצה(להלן:  ה  מח מזמי   צביעהות  עבוד ביצוע  ליר  הצעות 
וך וכתבי  ת  עבודוה ח  ספזה    ךבהתאם להוראות מסמבתחום המועצה,       2022קיץ    מוסדות חי

  ).  "העבודות"(להלן:  הכמויות המצורפים אליו
  

י המכרזים.   ה כפופה לדי ה בגדר מכרז ואי ה זו להציע הצעות אי   הזמ
  

ממשתתפי   מי  עם  מו"מ  הל  ל רשאית  "המועצה  (להלן:  ו משתתף ההליך  ביחס  מציע"  או /"   ("
יה ולפי כולם או חלקם, להצעתם הכספית,   עדי.  הבל תהדעשיקול   לפי ראות עי

  
של   לזכותה  בכפוף  בהליך,  הזוכה  של  להצעתו  בהתאם  ו  ה הצפוי  הכספי  ההתקשרות  היקף 

ות היקף זה על דרך של הוספה או הפחתה של עבודות ל דעתה  לפי צרכיה ושיקו  - המועצה לש
ב  הבלעדי ההלוכאמור  מקרה,.  יךמסמכי  ההתקשרות   בכל  היקף  הגדלת  של  במקרה  לרבות 

  . מחייב עפ"י דין עריכת מכרז ה כספי תקשרות על הרף ההה קף היה לא יעל במהלכה,


לבטל את ההליך בכל שלב שהוא ולהחליט על פרסום הליך  מכל סיבה שהיא  המועצה רשאית  
ות לא  במקרה בו אף אחת מההצע  אחר ביטול ההליך, לרבותחדש או לפעול בכל דרך אחרת ל

המועצה רצון  לשביעות  היע ת  ההצעו ו  ב  מקרהבאו  /ו  תהיה  המועצה  ומדן אלו  בקשר    שבידי 
דרישה  להליך או  ה  טע מהמשתתפים  למי  שתעמוד  ומבלי  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  והכל   ,

  כלשהי כלפיה.   
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: עיקרי ההתקשרות  . 2


כמפורט  העבודות   . 2.1 ן  ובכתהי ספחיו  ב זה,  המצורפים  במסמך  הכמויות  ספח  בי  , 2כ

(הספר הכחול)    תמשרדי- הבין   דההוועאת  דרישות של המפרט הכללי בהוצים לב לשבו
ים   טייםהוהתק יובהר כי אין באמור בספר הכחול בכדי לגרוע מהוראות מסמך   . רלב

ורה כלשהי.  זה וכתבי הכמויות, ובפרט אין באמור בו כדי להוות עילה לתוספת תמ


ת   ים להיערךעל המשתתפ . 2.2 לביצוע עבודות בתוך פרק זמן קצר (על כל הכרוך בכך מבחי
, באופן ארוכות, כלים, חומרים וכו'), ככל שיוכרזו כזוכים  ות עבודה, שעדהבוצוותי ע

ת הלימודיםשיאפשר את פתיחת    . ש
 

יאוחר מיום  קבלן הזוכה להשלים את ביצוע העבודות  על ה   2022  באוגוסט  52עד ולא 
ים וההתאמות.ביצוע לרבות  ")מועד סיום העבודות(להלן: "  תיקו

  
לעיל  ותודעבה  אתהזוכה    הקבלן  השליםלא   קוב  ה העבודות  סיום  למועד  תהא עד   ,

זכאית   איחור   000,1בסך  לפיצוי  המועצה  יום  לכל  כ ₪  הדבר  ייחשב  וסף  ב הפרה . 
ה למועצה זכות  מצד הקבלן הזוכה, באופן אשר    יסודית של ההסכם דים ת סעקיטליק

היסודית, ההפרה  בגין  הזוכה  הקבלן  גד  כ י  פוכוי/שי י קיזוז/  לרבות   עצמיים 
ותיומחשב תון למועצה לפי כל דין  כ מודגש כי אין באמור בכדי לגרוע מ  .ו ל סעד אחר ה

  ולפי הוראות מסמך זה.  
  

קי  . 2.3 ים, מסודרים וללא  עם סיום העבודות יחזיר הקבלן הזוכה את אתרי העבודה כשהם 
זק,  כל מפ גרוע מבלי ל  התאם לשימושים הרגילים בהם.  כשירים לשימוש מידי בגע או 

הקבלעי  וראממה וללא ל,  מסודרים  העבודות  אתרי  את  להשאיר  להקפיד  מתחייב  לן 
וי פסולתכל יום עבודהסיום מפגעים ב . , לרבות איסוף ופי




  
  

מתחייב  הקבלן   הפעולות  הזוכה  בכל  קוט  ו/ל דין  כל  עפ"י  דרשות  חיות ה ה עפ"י  או 
ע  את  המפקח  להבטיח  ת  מ יי  ,בעבודות  הבטיחותל  ב גידורלרבות  ותאמ  ת  שלטי  ים 

יעתת, וכן יפעל ל חובטי , המועצה אתריםהמשתמשים בהשוטפת של   ילותע לפהפרעה    מ
יעת מטרדי רעש,    וכל צד ג' אחר ות וחריגות מהמקובל, מ ו(, ימי ושעות עבודה שו   י פי

הל   ם ע  מראש  ויתואם  שיאושר  ן במסדרו  העבודות   פסולת    בסביבות   לא  מקרה  ובכל   המ
 להביא   הקבלן  על,  לעיל  מהאמור  לגרוע   מבלי).  הובאי   העצהמו   של   השוטפת  הפעילות
ים  שחלקים  באופן,  העבודות  את  לפצל  יידרש  לפיה  אפשרות  בחשבון   יבוצעו   בעבודה  שו

ים  במועדים  מהעבודו  בביצוע  דחייה  תיתכן  זאת  ובכלל,  שו חלק  לא של  ולקבלן  ת, 
ה ו/או דרישה בקשר לכךתה ודות העב  אתם  תו לסיילרבות לא בקשר לחוב  - יה כל טע

דרש לשם כךבמו   . עד ה
  

דין,   ובכל  לעיל  לאמור  וסף  לכך  ב שיידרש  רצון    הפרדההקבלן    יציבככל  לשביעות 
יין   . לבין שטח העבודות בהם מתבצעת פעילות המפקח בין שטחי הב

 
ביצוע   . 2.4 במהלך  בבכל עת  כי הקבלן  העבודות ובכל מקרה  לא הזוכה  ו התרשם המפקח 

הזמ  בלוח  מכליעמוד  שה יבס   ים  מקצועי    יאה  באופן  העבודות  את  מבצע  ו  שאי או 
המועצה רצון  המועצה  ,  ולשביעות  הקבלן  רשאית  את  את לסלק  לסיים  הזוכה, 

יס קבלן מחליף לביצוע העבודות (ההתקשרות עמו   כל   .")הקבלן המחליף להלן: "ולהכ
וספת שתגרם למועצה בשל העסקת   י  לפ צפויות  ביחס לעלויות ההמחליף    הקבלן עלות 

ה  הצעת על הקבלן הזוכה  זוכה,הקבלן  וספות   15%בתוספת    בלבד  תחול  מהעלויות ה
גרמו למועצה בשל העסקת הקבלן המחליף כ זקש         . פיצוי מוסכם מראש ללא הוכחת 

  
זיק במשך כל תקופת י הוא מחזיק וימשיך להחה מצהיר ומתחייב בזאת כהקבלן הזוכ . 2.5

י כל דין ולפי דרישת כל רשות דרשים לפ ת הויו ם והריש ביצוע העבודות בכל האישורי
 לשם ביצוע העבודות לפי הליך זה.   מוסמכת
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איות   ב דסה  ה פיתוח)  עבודות  קבלן  (לרבות  ידי  על  ה  תבוצע חשמל  עבודות  ו/או 

ע ים  הרשום  קבל רישום  חוק  פי  תל  איות  ב דסה  ה (להלן:   1969- שכ"טלעבודות 
ף ובסיווג המתאיהחוק" חשמלאי מוסמך ו/או על ידי  והיקפה    בודההעג  מים לסו") בע

יין ככל שיהיו עבודות במתח גבוה הן יבוצעו על ידי חשמלאי  .  כדין לפי החוק, לפי הע
דס חשמל או על ידי מי שעל גבי   ם במפורש רישיון החשמלאי שלו רשובעל רישיון מה

לעס  רשאי  ושהוא  גבוה  במתח  חשמל  י  מתק של  ובהפעלה  באחזקה  בפיוק  ח  קוזאת 
 . דס חשמלחיית מהובה 

  
כל כח האדם, הציודהקבלן   . 2.6 לספק את  יידרש  ים הדרושים  , החומרים הזוכה   והמתק

 . זה הליךבהתאם להוראות   לביצוע העבודות
  

יעשה   בהם  והציוד  החומרים  יהיוכל  שימוש  הזוכה  עומדים   הקבלן  מעולה,  מאיכות 
  בדרישת כל תקן ישראלי ו/או אחר.  

  
 ימים לשם ביצוע העבודות.  אהכשרה מתון ו סיייה בעל  כח האדם יה

  
דרשות הזוכה  הקבלן   . 2.7 ה הבטיחות  הוראות  כל  לקיום  והבלעדי  המלא  האחראי  יהיה 

וגע לכך.     במסגרת העבודות ולתדרוך עובדיו בכל ה
  

י העבודה  ובדיו כדיןישלם את שכר עהזוכה  לן  הקב . 2.8 , לרבות  ויקיים את כל דרישות די
 ם.  ובדיהעל שכרם ש  כל הקשור בתשלום

  
ו קבלן עצמאי ובשום מקרה לא ייווצרו יחסי  הזוכה  מוצהר ומוסכם בזאת כי הקבלן   . 2.9 ה

ו ו/או בין מי מעובדיו לבין המועצה.   - עובד   מעביד בי
  

שהזוכה  הקבלן   . 2.10 על  ת אחראי  בכל  העבודה  אתרי  לרמירת  העבודות,  ביצוע  בות קופת 
היםהציוד והחומרים באתר  או  לאובדן ו/ צה בקשר  המועי  לפמצדו כ   , ולא תעלה כל טע

גרם בקשר או כתוצאה מהשארת   באתרים.  והחומרים ציוד  הזק ש
  

זק שיגרם לו, לעובדיו ו/או מועסקיו ו/או לצד גהזוכה    הקבלן  . 2.11 '  בלבד יהיה אחראי לכל 
לעו ו/או  למועצה  למי  ו/או  ו/או  המועצה  המועצהבדי  מחדלי  מטעם  ו/או  מעשי  בגין   ,

מ  הזוכה  קבלן ה ה  עמומטי  ו/או  העבודותבביצוע  מביצוע  כתוצאה  כל   עבודות,  ו/או 
ותהעבודות בוצעו אלו, בין ש עבודותהכרוך ב עשו ברשל  .  כדבעי ובין ש

 
זק כאמור  הלשפות  ו/או   ועצהיהיה חייב לפצות את המהזוכה  הקבלן   ו/או על כל   בגין 

המ תשל גד  שתוגש  תביעה  ו/או  מ  ועצהום  כתוצאה  או  עם  ל בקשר  בכל ל  עיהאמור 
זקים שהוסבו מפאת האמור לעיל.  וח ועצה תסכום שהמ   ב בו מחמת ה

 
למ יגיעו  אשר  פיצויים  ו/או  סכום  כל  כי  בזה  ומוצהר  על  ועצה  מוסכם  שיהא  ו/או 

תועצה  המ   קבלן בגין מעשי ו/או מחדלי ה  גורם כלשהוידי  - על   ובעלשאת בהם מחמת ש
ו/או מיהזוכה   ו/או מועסקיו  עובדיו  כות  תרשאי ועצה  המ  הה יתמטעמו    ו/או  ו/או    ל

  . הזוכה קבלןמכל סכום שיגיע ל  לקזז
  
זק מועצה  פוטר בזה את ההזוכה  קבלן  ה ו/או  והבאים מטעמה מכל אחריות לאובדן 

ו/או   מצא בפיקשייגרם על ידה לרכושו    קבלן וחו או באחריותו של הלרכוש אחרים ה
 .  הזוכה

 
מאחריות   . 2.12 לגרוע  הסהזוכה    הקבלןמבלי  ו ז  כםעפ"י  ה/ה  מתחייב  דין,  עפ"י    קבלןאו 

ספח את הוראות ודרישות הביטוח המפורטות לקיים  הזוכה    .  3ב
  

ספחיו וכתב הכמויותבתמורה לקיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי   . 2.13   קבלן , יהיה הההליך, 
  ,  בהתאם להצעתו בהליך הזכאי לתמור  הזוכה

בת  שיהיה  החוקי  בשיעור  מע"מ,  יתווסף  במולמחירים  גד  התשלום    יצועב  עד וקף  וכ
ית מס כדין.   המצאת חשבו
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קובים בכתב הכמויות  . 2.14 , יחשבו ככוללים בהתאם להצעת הקבלן הזוכה מחירי היחידה ה

בלי למצות , לרבות ומביצוע העבודהאת כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות ב
דרש כל התיאומים, האישורים וההיתרים  דרשים וקבלת כל האישורים ה כל פ"י  ע יםה

וי פסולת, עלות שכר עובדים וכו'דין . , עלויות איסוף ופי


הכמויות  מחירי   . 2.15 שבכתב  הזוכה  היחידה  הקבלן  להצעת  ולא  בהתאם  קבועים  ם  הי
ו מכל סיבה שהיא, לרבות לא ויים במדד.   ישת עקב שי


י  יום ביצוע העבודותסב . 2.16 דרשותולאחר ביצוע כל התיקו וההתאמות ה יגיש הקבלן  ם   ,

ידו.  - אשר בוצעו על  וגזבר המועצה חשבון עבור העבודותור המפקח ישלאה  וכהז
  

אים של שוטף +   ו  __החשבון ישולם בת גזבר יום, לאחר אישור החשבון ע"י המפקח 
  המועצה.  


ותולמועצה שמ  . 2.17 תוספת או הפחתה, כפי  את היקף העבודה, ע"י    רה בכל עת הזכות לש

כון וללא כל הגבלה שהיא, לרבות באמצעות תוספת או הפחתה של פרקים  שתמצא ל
ו/או תוספת ו/או הפחתה של אתרים.  של עבודות ו/או 

  
בהתאם   תחושב  כאמור  ויים  השי בגין  היחידה  התמורה  בכתב הקבועים  למחירי 

    .בהתאם להצעת הקבלן הכמויות
  

ויים ו ל שיידרשו  ככ טיפים  סעי  םבודות שאין בגיעשי תחושב   ,בכתב הכמויות  יםרלוו
ות  על בסיס מחירון דקל  התמורה   י ביותר  לעבודות קט חה קבועה של  העדכ   10%בה

המפקח לאישור  הקבלן  שיגיש  מחירים  יתוח  בסיס  על  מ   - או  ה העלות  מבין  ולפי  כה 
 האפשרויות. 

  
ומובהר כי הקבלן הזמו . 2.18 לשם מההיקף הכספי שאושר    וכה לא יחרוג בשום אופןדגש 

ומורשי   גזבר המועצה  ע"י  ביצוע העבודות, אלא אם התקבל לכך אישור בכתב חתום 
.  מועצהה חתימת

  
ו רשאי לאשר חריגה כלשהי מהיקפה הכספי המאושר של ההתקשרות.  המפקח   אי

  
ה או דריש וספת בהלא תשמע מצד הקבלן כל טע סתמך על עבודות ה לקבלת תמורה 

ל דרש  שביצע  כ אישור  קבלת  שהיא  לא  עילה  בכל  מפקח,  דרישת  על  בהסתמך  ו/או 
ה של עשיית עושר ולא במשפט.     לרבות בטע

  
אים להשתתפות  . 3 : בהליך ומסמכים שיש להעביר למועצהת

  
רשומים בהליך תאגידים הרשומים כדין בישראל ועוסקים מורשים הלהשתתף    םרשאי . 3.1

 .  כדין
 

הקבל  . 3.2 המ על  לידי  להעביר  הזוכה  ההודעה  ן  עם  מיד  ביצוע  ועצה,  וטרם  זכייתו  על 
 העבודות, את כל המסמכים שלהלן: 

  
ות המס על היותו עוסק מורשה    . 3.2.1 י משלטו   .אישור עדכ

  
י עבודה,  תצהיר    . 3.2.2 ת גופים  ב(ב) לחוק עסקאו2בהתאם לסעיף  על קיום די

וסח ה, 1976 –ציבוריים, תשל"ו  ספח  מצ"ב על גבי ה   .1כ
  

שומ   . 3.2.3 מפקיד  תקף,  כי  אישור  המעיד  ו  ממ העתק  או  מס,  מיועץ  או  ה 
הלם על פי    הקבלן הזוכה ות והרשומות שעליו ל קסי החשבו הל את פ מ

סה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו   , או שהוא פטור  1975  –פקודת מס הכ
והג לדווח לפקיד   הלם וכי הוא  סותיו ולדו מל הל  השומה על הכ וח למ

  .תיו על פי דיןמע"מ על עסקאו
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זה   . 3.2.4 ספחיו  מסמך  ו חלקיו  כל  בחותמת  על  חתום  כשהוא  ובחתימת  , 

  .  ובדף החתימות בתחתית כל עמוד - חתימה של הקבלן הזוכהה  מורשי
  

תאגיד  . 3.2.5 הוא  הזוכה  שהקבלן  של  העתק  צורף  י  - ככל  ההתאגדות  תעודת 
טי.    הקבלן ברשם   התאגידים הרלוו

  
ו תאגיד בלן הזוכה הוא ככל שהק     ת.ז. של הקבלן.  העתק  רף צוי - גוף שאי

  
דרש   . 3.2.6 ספח אישור על קיום ביטוחים, כ   .3ב

  
בהליך   ההצעה . 4


העבודות . 4.1 יבוצעו  בהם  מהאתרים  אחד  בכל  עצמאי  סיור  לערוך  רשאים    המשתתפים 

ו את כל הדר. בהגשת הצעתם מצהירים המשתטרם הגשת הצעתם וש לשם תפים כי בח
וכי כל טע  הגשת הצעתם,  העבודות לא תעמוד להם  עם אתרי  היכרות  חוסר  בדבר  ה 

וגעות לאתרי העבודות במישרין או בעקיפין.   ו/או בעיות ה
  

ההצעה ואופן הגשתה   

חה   בדף האחרון של כתב הכמויותהמשתתף ימלא  . 5 במקומות המיועדים לכך באחוז ה
 .כתב הכמויות  כל פרטי אשר יחול על) %0(לרבות אחיד 

ק  ל במספריש  חה  ה בשיעור  יתוב  עשרו קודה  וללא  שלמים  את    ים  לרשום  וכן   ,
חה במילים  סכום הה

חה לאיזה מהפרקים תפסל הצעתו על הסף ללא שימוע.    קוב באחוז ה   משתתף שלא י

  ללא שימוע.    משתתף שיציע אחוז תוספת למחירי כתב הכמויות תפסל הצעתו על הסף

קבו בסכומים ללא מ י הכמויות והצעת המשתתףמחירי כתב . 6 ע"מ. י

כל משתתף רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.   . 7



 
קוב במקום המיועד לכך   . 7.1 חה  במחיר    כתב הכמויות בכל משתתף בהליך י המוצע על הה

סעיף ידו   לכל  הכמויות  ביחס  בכתב  מורשה וסעיף  בחתימת  ההצעה  בצד  ויחתום   ,
 .  ירוף חותמתהחתימה בצ

  
  

ויים כלשהם בכתב  אין לער  איזו מהוראות ההליך במסמך הכמויות או להסתייג מ וך שי
ספחיו וכתב הכמויות.    זה, 

  
התמורה  . 7.2 לסכום  מע"מ.  ללא  ם  ה הכמויות  בכתב  קובים  ה המחירים  כלל  כי  מובהר 

 שישולם לקבלן הזוכה יתווסף מע"מ כשיעורו עפ"י דין.  
 

מין  כ . 7.3 מכל  ההוצאות,  בהכל  הכרוכות  שהוא,  ובהשתתפות  וסוג  ההצעה  יך, בהלת 
על   ה  מהמועצה המשתתפ תחול כלשהו  לפיצוי  ו/או  להחזר  זכאים  יהיו  לא  והם  ים, 

 בשום מקרה ומכל סיבה.  
  

קומוצהר ומוסכם בזאת כי   . 7.4 ו סופי ומוחלט, ומשקף תמורה   ע"יב  המחיר ה המשתתף ה
לקבלן הזוכה בעבור ביצוע העבודו אותה  דרשות, ולא תעלה כלמלאה ו או    ת ה ה  טע

ות בדיעבדרישה מצד הקב   מכל סיבה שהיא.    - ד את מחירי ההצעהלן הזוכה לש
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קוב    כולל את כל הוצאותיו והעלויות אליהן יידרש   בהתאם להצעת המשתתףהמחיר ה

עבודות לו  ה  תימסר באם  וחומרים,  ,  המשתתף  עבודה  בגין  עובדים, לרבות  שכר 
א אחריות,   פסולת,  עלויות  וסילוק  ממסייסוף  היטלים  ו/או  אגרות  וסוג  ם,  מין  כל 

רין ו/או  הזוכה לצורך ביצוע העבודות במיש  ן כל הוצאה אליה יידרש הקבלן וא, וכשה
ריבית  ו/או    כלשהן   תוספותלתמורה  לא יתווספו  בעקיפין.   ו/או  וסוג  הצמדה  מכל מין 

 שהוא.  
  

י הזוכה  הקבלן   עדכ לא  או  להעלאה  דרישה  כל  זכאי,עלה  הוא  לה  התמורה  לרבות    ון 
וי בעלו וי מחמת שי ויים במחירי חומרים, יות שכר עבודה, שי ים בשערי מטבעות, שי

הטלתם או העלאתם של מסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג שהוא, 
וסף    אחר.ו/או בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם 

 
  

ת ההצעות . 8 רה בהצעה הזוכה ובחי בהליך  בחי

ב כלל העלות לכל  הסעיפים  (לפי חישו  זולה ביותרתבחר את ההצעה הכשרה ה  המועצה . 8.1

עה שמגיש הבסיכום כתב הכמויות) יסיון  הצעה  , בכפוף לכך שהשתכ יכולת,  ו בעל  ה
דרש ובתוך פרק הזמן הקצר  דרשות באופן מקצועי  כ ואמצעים לבצע את העבודות ה

תון לשם כך.    ה
 

ה מתחיית כי המועצה  מובהר בזאהאמור לעיל,    ףעל א  לההזובת לקבל את ההצעה  אי
או   את  ביותר  והיא רשאית לבטל  בכל שלבכל הצעה שהיא  סיבה שהיא ,  ההליך  מכל 

 ולפי שיקול דעתה.  
 

ראית לה  רשאית לא להתחשב כלל בהצעה  המועצה   . 8.2 בלתי סבירה בשל מחירה, אם היא 
איה או בשל      המשתתף שהגיש את ההצעה.התרשמות שלילית מת

 
וע העבודות, והאחרון ימציא למועצה את הזוכה על זכייתו בביצ המועצה תודיע לקבלן   . 8.3

דרשים לפי הוראות מסמך זה.   כל המסמכים ה
  

ו/או חלוקי הדעות שיתגלו בין   . 9 והכרעה בכל הסכסוכים  סמכות השיפוט הבלעדית, לצרכי דיון 
ה לב תו   .  בלבד ז מרכזתי המשפט המוסמכים במחוהצדדים, במידה שיתגלעו, תהא 
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 1ספח   

אי לעסקה עם גוף ציבורי  –י עבודה תצהיר קיום די   ת

י הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת   א

שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:    וכי אהיה צפוי לעו

י    ").  הקבלן"  (להלן:_____________________ ותן תצהיר זה בשם _____ה

י מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם  יה   . הקבלןמצהיר כי ה

" ח  זה, משמעותו של המו זיקהבתצהירי  גופים ציבוריים התשל"ו  בעל   –" כהגדרתו בחוק עסקאות 

י מאשר/ת כי החוק עסקאות גופים ציבוריים" (להלן:  1976 ח זה וכי וסברה לי משמעותו של מו"). א

י מבין/ה א   ותו. א

המו של  והבטחת    –  "עבירה"ח  משמעותו  כדין  שלא  העסקה  (איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירה 

"א ים), התש אים הוג ימום התשמ"ז    1991- ת יין עסקאות לקבלת  1987  –או לפי חוק שכר מי , ולע

בסעיף   כהגדרתו  האכי   2שירות  להגברת  התשלחוק  העבודה,  י  די של  ע2011  –ע"ב  פה  עבירה  גם  ל  , 

  ויות בתוספת השלישית לאותו חוק. הוראות החיקוקים המ

  ) במשבצת המתאימה Xסמן (

 ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות    לא הורשעוובעל זיקה אליו    הקבלן

  "). הגשה המועד להלן: " בהליך (

 ה אחתירות  ביותר משתי עב   פסק דיןב  הורשעואו בעל זיקה אליו    הקבלן ות לפח  וחלפה ש

ה ועד למועד ההגשה. ממועד ההרשעה האחר   ו

 אליו    הקבלן זיקה  בעל  דין  הורשעואו  עבירות     בפסק  משתי  אחת ביותר  ה  ש חלפה   ולא 

ה ועד למועד ההגשה.    לפחות ממועד ההרשעה האחרו

  זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  

             _________________ ___ 

  חתימה                       

  
  


