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במזכירות המועצה רחוב קרן היסוד
 ,18כפר שמריהו.

תוקף ההצעה

 60יום מהמועד האחרון להגשת
הצעות
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הזמנה להציע הצעות
 .1רקע
 .1.1המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המועצה" ו/או "המזמין") מזמינה בזאת הצעות מחיר להספקה
של רכב משא פתוח (טנדר) ,הכל על-פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 .1.2הרכב אותו מבקשת המועצה לרכוש הוא רכב מסוג משא פתוח  ,4X4שנת ייצור  ,2018אוטומט בלבד,
חדש מהחברה ,והוא יסופק למחסני המועצה בכפר שמריהו כשהוא כשיר לשימוש מידי עם מסירתו,
לרבות האביזרים המהווים תנאי לעמידת הרכב בדרישות הרישוי ,ובעל המאפיינים הבאים:
.1.2.1גיר אוטומט
.1.2.2מנוע דיזל
.1.2.1אחריות בהתאם להוראות היצרן
.1.2.4כושר העמסה  1,000ק"ג ומעלה (יש לצרף אסמכתאות מטעם יצרן הרכב)
.1.2.5נפח מנוע –  1,800סמ"ק ומעלה.
.1.2.6כושר גרירה לפחות  700ק"ג ללא בלמים ,ולפחות  1,500ק"ג עם בלמים (יש לצרף אסמכתאות
מטעם יצרן הרכב).
.1.2.1אבזור הרכב כולל את התוספות הבאות:
.1.2.1.1

וו גרירה שרישוייו כלול ברישיון הרכב,

.1.2.1.2

מסך  8אינצ'

.1.2.1.1

מדרך

.1.2.1.4

קשת העמסה

.1.2.1.5

אמבטיה

.1.2.1.6

מצלמת רוורס

 .2תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים ,במצטבר:
 .2.1המציע הינו עוסק מורשה ו/או תאגיד רשום כדין בישראל.
מובהר בזאת ,כי לא תתאפשר הגשת הצעה משותפת על ידי מספר מציעים וכן לא תותר השתתפותם
במכרז של תאגידים ו/או שותפויות אשר הוקמו במיוחד לצורך השתתפות במכרז זה.
 .2.2המציע הינו יבואן כלי הרכב המוצע או סוכנות מורשה מטעם היבואן או חברת ליסינג  -יש לצרף
אסמכתאות לכך ,וכן יש לצרף את קטלוג הרכב המוצע ואישור אחריות יצרן לכלי הרכב המוצע.
 .2.1למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות ציבוריים ,התשל"ו ,1916-אותם יש לצרף להצעה
כדלקמן:
.2.1.1אישור תקף על ניהול ספרים כדין מאת פקיד שומה או יועץ מס או רואה חשבון.
.2.1.2אישור תקף על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.
.2.1.1תצהירים בדבר העדר הרשעות בעבירות ,ולעניין העסקת בעלי מוגבלויות בנוסח המצ"ב כנספח ב',
חתום כנדרש.
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הערות:
כל המסמכים והאישורים ע"ש מגיש ההצעה למכרז בלבד .מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל
ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם ,רשאית המועצה לפסול את הצעתו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המועצה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
לדרוש מכל אחד מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ו/או אישורים
הצהרתיים.
 .1הגשת הצעות
 .1.1על המציע להדפיס את חוברת המכרז (מהקובץ המפורסם באתר האינטרנט של המועצה או שנתקבל
בדוא"ל) על כל עמודיה ,לחתום בחתימה וחותמת בכל המקומות המיועדים ועל כל דף של מסמכי המכרז.
למועצה שמורה הזכות לפסול הצעה שתוגש ללא כל עמודי החוברת או ללא חתימות כנדרש.
 .1.2את ההצעה ,וכל המסמכים הנלווים ,יש להכניס למעטפה סגורה ,שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם,
שייכתב עליה "מכרז מס ."Xאת מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה ,במסירה ידנית בלבד
ולהכניסה ,לתיבת המכרזים ,לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך
והשעה ,לא יאוחר מיום Xבשעה  .12:00הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.
 .1.1משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה.
 .1.4בחתימתו על ההצעה ובהגשתה ,מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.
 .4מחירי ההצעה
 .4.1על המציע למלא בהצעתו את המחיר המבוקש על ידו להספקת הרכב ,ולפרט את כלל מחירי התוספות
הנדרשות לצורך הספקת הרכב  ,וזאת בנספח א-הצהרת והתחייבות המציע והצעת מחיר.
 .4.2המחיר המוצע ע"י המציע תהיה בשקלים חדשים כולל מע"מ ותכלול את כל ההוצאות ,בין המיוחדות ובין
הרגילות ,מכל מין וסוג שהוא הכרוכות במתן השירות על פי תנאי המכרז ,לרבות אספקה והובלה למחסני
המועצה בכפר שמריהו ,כוח אדם ,אישורים ,אחריות יבואן למשך  12חודשים לפחות ,אגרת רישוי כלי
רכב וכיו"ב .למען הסר ספק המחירים לא יוצמדו למדד כלשהו ,למחיר התמורה יתווספו אך ורק מע"מ.
יובהר כי מחיר התמורה אינו כולל את עלות הטיפולים והאחזקה ,למעט שירות שהינו במסגרת תקופת
האחריות .המועצה תערוך ,על חשבונה ,את הביטוחים הנדרשים לכלי הרכב .מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,כל ההיטלים הממשלתיים ,מכס ,בלו ,מס קניה וכיו"ב ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.
 .4.1היה ויחול שינוי בשיעור המע"מ בתקופה שבין הגשת ההצעה לבין מועד התשלום יעודכנו מרכיבי החיוב
החייבים במע"מ בהתאם.
 .4.4בחתימת המציע על מסמכי המכרז ,מסכים המציע מראש ,כי טעות חשבונית או השמטה בהצעתו תתוקן
על ידי המזמין ,ועל ידי כך יתוקן סך כל ערך הצעתו ,בהתאמה.
 .4.5המציע ימלא בטופס ההצעה את מלוא פרטיו ויאשר את הצעתו בחתימתו .מציע שהוא תאגיד או שותפות
יאשר את הצעתו בחתימת מורשי החתימה וחותמת התאגיד ,במידת הנדרש וכן יצרף להצעתו אישור
עו"ד/רו"ח בדבר זכויות החותמים בשם המציע ,שמם וסמכותם.
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 .5הבהרות ושינויים
 .5.1לצורך קבלת הבהרות ביחס למסמכי המכרז ותוכנם על המציע לפנות בכתב לדוא"ל noa@c-on.com
וזאת לא יאוחר מיום ד' .12/9/2018
 .5.2אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמין להתייחס לכל פניה ופניה .בכל עת שהמזמין לא יתייחס לפניה
יחשב הדבר כדחיית בקשת המציע  /השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו.
 .5.1המזמין רשאי ,בכל עת ,להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים ,מכל מין וסוג שהוא ו/או לפרסם
מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי
שיקול דעתו הבלעדי ,בין ביוזמתו ,בין על-פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים
(להלן" :הודעות המועצה").
 .5.4הודעות המועצה ,ככל שתהיינה כאלה ,יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה בכתובת
 .http://www.kfar-shemaryahu.muni.ilעל המשתתפים חלה האחריות להתעדכן בהודעות המועצה
שיועלו לאתר המועצה .לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות הודעת מועצה שהועלתה לאתר המועצה
טרם המועד להגשת הצעות למכרז.
 .5.5הודעות המועצה המכרז יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי הודעות
המועצה להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז
בעל פה ,ורק שינויים ,תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב בהודעות המועצה יחייבו את המזמין.

 .6הסתייגויות ושינויים בהצעה
 .6.1בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות
לגביהם ,בכל דרך ו/או צורה שהיא (להלן" :הסתייגויות") ,רשאי המזמין:
.6.1.1לפסול את הצעת המציע למכרז.
 .6.1.2לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.
 .6.1.1לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד.
 .6.1.4לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה
ו/או פרט מהותי בה.
 .1קביעת הזוכים:
.1.1

אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

.1.2

המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להעדיף הצעה למועד הספקה קצר יותר.

.1.1

המזמין שומר לעצמו את הזכות ,מכל סיבה שהיא ,לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על הזמנה ו/או לא
לבצעו כולו או מקצתו גם לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ובחינת ההצעות ,הכול בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין ,לרבות במקרה שהמזמין יחליט כי אין אף מציע שמתאים לספק את
הנדרש במכרז.
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.1.4

המועצה רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או
אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי
סבירה  ,במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר שנקבע באומדן המועצה או מהמחיר
שהוצע למועצה על ידי מציעים אחרים או מהמחיר שנראה למועצה מחיר הוגן וסביר ,ו/או אם הזוכה לא
ימלא אחר כל דרישות המכרז.

 .8חוזה מכר:
.8.1

כל מסמכי המכרז והצעת המציע כשהם חתומים על ידו בתחתית כל עמוד וכן במקומות המיועדים
לחתימת המציע יוכנסו למעטפת ההצעה וישמשו חוזה בינו לבין המועצה ,במידה ויוכרז כזוכה ולאחר
שהמועצה תקבל את הצעתו.

 .9ויתור על זכייה:
.9.1

זוכה שיחזור בו מהצעתו לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות– זכותו תפקע .

.9.2

המועצה תהא רשאית לפנות למציע אשר הציע את המחיר השני הגבוה ביותר (להלן" :כשיר שני"),
הכשיר השני מתחייב להתקשר עם המזמין על פי תנאי המכרז מקרה בו ההתקשרות עם הזוכה לא תצא
לפועל מכל סיבה שהיא.

 .10זכויות המועצה:
 .10.1אין באמור בתנאי המכרז או בהצעה כדי לגרוע מזכויות המועצה לכל סעד על -פי כל דין.
 .11מקום שיפוט ייחודי:
 .11.1מובהר בזאת כי כל תובענה בקשר למכרז זה תוגש אך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.
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נספח א'  -הצהרת התחייבות המציע והצעת מחיר
א .הצהרת והתחייבות המציע
אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז .הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי
הספקת הרכב המוצע על ידי ,תנאי התשלום וכל הנתונים האחרים המשפיעים על תנאי ההתקשרות כמפורט
במכרז זה ,ידועים ומוכרים לי ,וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
אני מצהיר בזאת כי:
 .1הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים ואני מתחייב למנוע כל גילוי של פרטי
הצעתי למציעים אחרים ולאחרים בכלל.
 .2אני מאשר ,כי אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם
לחתימתי על הצעה זו.
 .1הנני מסוגל ,מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות המכרז.
 .4הריני להצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל המסמכים כמפורט במכרז ,הבנתי את האמור בהם ,ואני
מסכים לכל האמור בהם.
 .5אני מציע לספק את הרכב הדרוש למועצה ע"פ מכרז זה  ,ולבצע את העבודות על-פי מסמכי המכרז.
 .6אני מצהיר ,כי ידוע לי שחתימתי על ההצעה מחייבת אותי לכל דבר ועניין.
 .1הצעתי זו ,על כל המשתמע ממנה ,הינה בתוקף ל 60 -ימים מהיום האחרון שנקבע על ידכם להגשת
ההצעות.
 .8אני מצהיר ומתחייב בזאת ,כי לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד
הזמנת הרכב ,בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו .כן אני מצהיר ומתחייב בזאת ,כי לא תהא לי כל
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול הזמנת הרכב ,ובלבד שטרם סופק לפי דרישתכם
המפורשת.
 .9אני מצהיר כי ידוע לי כי המועצה קשורה ו/או רשאית להתקשר ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,עם כל גורם
אחר בקשר לרכישת כלי רכב ,שאינם נשואי מכרז זה וכן רשאית להתקשר ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,עם
כל גורם אחר בקשר לרכישת והתקנת אביזרים ו/או לרכישת שרותי תחזוקת ו/או האביזרים ,נשואי מכרז
זה ,ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות בגין כך ,כלפי המועצה ו/או כלפי גורמים
אחרים עימם התקשרה המועצה כאמור ובלבד שבתקופת האחריות יבוצע כל האמור בתנאיה.
 .10אני מצהיר כי ידוע לי כי המועצה קשורה ו/או רשאית להתקשר ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,עם כל גורם
אחר בקשר לביצוע טיפולים ו/או תיקונים ברכב נשוא מכרז זה ללא מגבלה או הסתייגות כלשהי בעניין
והנני מתחייב למכור לה כל רכיב ,חלף או חומר הנדרשים לשם כך בין אם יוצעו למכירה בלעדית על ידי
ובין אם לא ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות בגין כך ,כלפי המועצה ו/או כלפי
גורמים אחרים עימם התקשרה המועצה כאמור.
 .11אני מצהיר ,כי ידוע לי שבכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז לבין כל מסמך אחר שהמועצה
תידרש לחתום עליו לצורך הזמנת הרכב ממני יגבר האמור במסמכי המכרז ובהצעתי על האמור בכל
מסמך אחר.
 .12רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש במסמכי המכרז .בנוסף ,רצ"ב נוסח המכרז חתום על ידי כדין,
כהוכחה לכך שקראתי ,הבנתי והסכמתי לכל האמור בו.
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 .11ידוע לי ,כי הספקת הרכב וביצוע כל עבודה נדרשת ,על פי מסמכי המכרז ,מחייבים שמירה על רמה גבוהה
של מקצועיות ,אמינות ומהימנות ואני מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותיי
במקצועיות ,במהימנות ואמינות ,תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין.
 .14מובהר בזאת ,כי מחיר ההצעה שנקוב בהצעתי כולל את כל האישורים ,העבודות ,הציוד ,המכונות ,חומרי
העזר ,כח אדם וכל יתר הדרוש להספקת כל הנדרש על-פי כל מסמכי המכרז.
 .15מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין אספקת כלי הרכב ,כולל אגרת הרישוי ,וכולל שירות
וחלפים הנדרשים בתקופת האחריות וכן כוללים את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג
שהוא ,הכרוכות בביצוע ההסכם על פי תנאיו בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא
החוזה .כן מובהר ,כי לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא לרבות הפרשי
הצמדה למדד .המועצה תערוך את הביטוחים הנדרשים לכלי הרכב  .יובהר כי מחיר התמורה אינו כולל
את עלות הטיפולים והאחזקה ,למעט שירות שהינו במסגרת תקופת האחריות.

 .16ידוע לי ,כי המחיר שמוצע על ידי למועצה הוא סופי ,ולא תהינה לי כל טענה בדבר הפסד ו/או חישובי עלות
מוטעים כתוצאה מאי הבנה באמור במכרז ובמסמכיו.
 .11ידוע לי כי כל פעולות ההספקה וההתקנה צריכות להיעשות על ידי על פי כל דין ו/או תקן החל עלי ו/או על
המסופק על ידי ו/או על המועצה.
 .18ידוע לי שהצעתי כוללת את הספקת הרכב החדש למחסני המועצה ,בכפר שמריהו.
 .19אם הצעתי תתקבל ,הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן ,וזאת תוך ( 1שבעה) ימים
מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז או מיום קבלת הזמנתכם ,המאוחר מבין השניים;
 .19.1להעביר לכם את כל המסמכים המחייבים את חתימתכם כתנאי להספקת הרכב החדש.
 .19.2למסור לכם את כל הנתונים הנדרשים לכם להיערכותכם לקבלת הרכב החדש.
הצעת המחיר:
כל המחירים להלן כוללים מע"מ:


המחיר המבוקש על ידי להספקת הרכב הוא__________________ ₪
(במילים______________________________ :ש"ח)
מחירי תוספות:
וו גרירה כולל רישוי( ,₪ ___________ :ובמילים) ₪ ____________________________:
מסך  8אינצ'( ,₪ ___________ :ובמילים) ₪ ____________________________:
מדרך( ,₪ ___________ :ובמילים) ₪ ____________________________:
קשת העמסה( ,₪ ___________ :ובמילים) ₪ ____________________________:
אמבטיה( ,₪ ___________ :ובמילים) ₪ ____________________________:
מצלמת רוורס( ,₪ ___________ :ובמילים) ₪ ____________________________:
סה"כ מחיר רכב  +תוספות( ,₪ ____________ :ובמילים) ₪ ____________________________:



מחיר סופי לרכב ,כולל התוספות₪ ____________ :
(במילים)_________________________________________ :

עמוד  1מתוך 10

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום12:55 05/09/2018 :

חתימה וחותמת המציע
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הרייני מתחייב כי הרכב קיים במלאי המציע בצבעים הבאים_________________________________:
אם הצעתי תתקבל ,הריני מתחייב למסור למועצה את הרכב החדש כנדרש במכרז זה תוך _______ ימי
עבודה מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז או מיום קבלת הזמנתכם ,המאוחר מבין השניים;

לראיה באתי על החתום:
השם המסחרי של המציע_______________________________:
מס' ת.ז/.מס' חברה ________________________:כתובת___________________________________:
חתימה___________________:

תאריך______________:

אישור עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד ,מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה ________________________ת.ז(____________ .למילוי כשהמציע הוא אדם).
ה"ה ___________________ת.ז ,____________.וה"ה ___________________ ת.ז______________ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד______________ :ולחייב את התאגיד( .למילוי כשהמציע הינו תאגיד).

__________________________
תאריך
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נספח ב  -תצהירים לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
אני הח"מ ,_____________ ,נושא/ת ת.ז ,___________ .מרחוב ___________________ ,לאחר שהוזהרתי
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,בכתב,
כדלקמן:
הנני משמש/ת בתפקיד _____________ בחברת _______________ (להלן" :המציע").
.1
הנני מוסמך/ת להצהיר בשם הספק כנדרש בתצהיר זה.
.2
הנני מגיש/ה תצהיר זה במסגרת הצעת המציע למכרז Xשל המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן:
.1
"המכרז").
(סמן/י את הפסקה/הפסקאות הרלבנטית/יות):
.4
עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות;

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות ,אך במועד האחרון להגשת הצעת במכרז

חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
בסעיף זה-
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
( )1חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;
( )2אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
א .בעל השליטה בו;
ב .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;
ג .מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;
ד .אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  -חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה
מהותית בידי מי ששולט במציע.
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה"  -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-
"שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;
"עבירה"  -עבירה לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1981-
"הורשע"  -הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ( 11באוקטובר ;)2002
הנני מצהיר/ה כי שמי הוא ____________ ,כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי
 אמת.(חתימה)
אישור
בהתאם לסעיף  15לפקודת הראיות [נוסח חדש] ,התשל"א .1911-אני הח"מ ,_____________ ,עו"ד (מ.ר.
________) ,מרחוב _____________________ ,מאשר/ת כי ביום ____ בחודש _______ שנת ______
הופיע/ה לפני מר/גב' _____________ המוכר/ת לי אישית וחתם/ה על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו/ה כי
עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.
(חתימה)
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תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") המבקש להתקשר עם עורך
עבור
____________________
לאספקת
___________________
מספר
התקשרות
__________________ .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה):
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998לא חלות על המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע והוא מקיים
אותן.
(במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע נדרש לסמן x
במשבצת המתאימה):
 המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
(במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח
 , 1998ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  ,1998הוא פנה כאמור ואם
קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו
התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  10ימים ממועד ההתקשרות.
הנני מצהיר/ה כי שמי הוא ____________ ,כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי
 אמת.(חתימה)
אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר
ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.
____________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
____________________
תאריך
עמוד  10מתוך 10

____________________
חותמת ומספר רישיון

_____________
חתימה
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