נספח א' -תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו6791-
ביצוע מדידה מפורטת לכל ישובי מועצה בקנ"מ  652:1שטחים ציבוריים (מדרכות,
כבישים ,שצ"פים)
מכרז מס' 12/26
לכבוד
המועצה האזורית שער הנגב (להלן "המועצה")
א.ג.נ,.
אני הח"מ _______________________________ ת.ז______________________ .
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה
כן ,מצהיר כלהלן:
 .1הנני המציע /מנכ"ל /בעל שליטה /מי שאחראי על תשלום שכר עבודה (מחק את המיותר*)
אצל _________________________________________ שהוא המציע המבקש
להתקשר עם המועצה בהסכם למתן שירותי אספקת דלק ושירותים נלווים– מכרז מס' X
(להלן "המציע").
 .2בסעיף  2לתצהירי זה להלן ,משמעותם של המונחים "שליטה"" ,בעל זיקה" ו"-הורשע" -
כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן  -חוק עסקאות
גופים ציבוריים) .אני מאשר כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.
הריני לאשר בזאת כדלקמן (למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה ,והכל בכפוף לחוק עסקאות
גופים ציבוריים):
 עד למועד האחרון להגשת הצעות (להלן-מועד ההתקשרות) המציע ו/או בעל זיקה אליו
לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות ("עבירה" לעניין זה -עבירה שנעברה
לאחר יום  31.10.2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-או לפי החוק להגברת
האכיפה על דיני העבודה ,התשע"ב – .2011
 המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות ("עבירה"
לעניין זה -עבירה שנעברה לאחר יום  31.10.2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה
שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז-
1987או לפי החוק להגברת האכיפה על דיני העבודה ,התשע"ב –  ,2011וכי במועד
ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ,למעט הרשעה לפי החוק
להגברת האכיפה על דיני העבודה ,התשע"ב –  2011לגביה חלפו שלוש שנים ממועד
ההרשעה ועד למועד ההתקשרות.
 בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות לא הוטלו על המציע ו/או על בעל זיקה אליו
עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה לפי החוק להגברת האכיפה על
דיני העבודה ,התשע"ב – .2011
 .3בסעיף  3לתצהירי זה להלן ,משמעות המונח "מעסיק"  -כהגדרתו בחוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח .1998-אני מאשר כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני
מבין/ה אותו.
הריני לאשר בזאת כדלקמן (למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה ,והכל בכפוף לחוק עסקאות
גופים ציבוריים):

 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח 1998-לא חלות על
המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח 1998-חלות על המציע
והוא מקיימן .בנוסף  -ובמידה והמציע מעסיק ( 100או יותר) עובדים  -המציע מצהיר
ומתחייב בזאת כי( :א) המציע יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים לבחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9הנ"ל ובמידת הצורך לקבלת הנחיות
ליישום חובותיו לפי סעיף  9הנ"ל; או לחלופין (ב) המציע התחייב בעבר לפנות למנהל
הכללי הנ"ל לפי הוראות פסקת משנה (א) לעיל ונעשתה עמו התקשרות שלגביה התחייב
כאמור באותה פסקה משנה (א) הנ"ל והמציע מצהיר בזאת כי אכן פנה בפועל כאמור
ובמידה וקיבל הנחיות כאמור ,אכן פעל ליישומן.
הנני מתחייב בזאת להעביר בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות (היה והצעת המציע תזכה
כמובן) עם המועצה ,העתק מתצהיר זה ,למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים.
 .4הריני מצהיר ומתחייב בזאת לקיים את כל חובותיי בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי כל דיני
העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים עלי כמעסיק לצורך אספקת העבודה
או השירותים לפי ההזמנה.
 .5הריני מצהיר ומאשר כי ברור וידוע לי כי התחייבויותיי הנ"ל מהוות תנאי מקדים ויסודי
להשתתפות במכרז זה.
 .6אני מצהיר כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .7זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

______________________
חתימת המצהיר

________________
תאריך

אימות חתימה
אני הח"מ ,עו"ד _________________ ,מרחוב _______________________ ,בישוב
__________________ ,מאשר בזאת כי ביום ______________ ,התייצב/ה בפני מר/גב'
מס.
זהות
תעודת
לפי
שהזדהה/תה
________________________,
_________________  /המוכר/ת לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו/ה ,כי עליו/ה להצהיר אמת
וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את
תצהירו/ה וחתם/מה עליו.

________________
שם עוה"ד

____________________
חותמת וחתימה

_______________
תאריך

נספח ח'  -התחייבות להעדר ניגוד עניינים
מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי אספקת דלק ושירותים נלווים
מכרז מס' X

שנערכה ונחתמה ב__________ ביום ____ בחודש ________ שנת ______
הואיל והח"מ_____________________________________________________ ,
ת.ז/.מס' תאגיד______________________________________________ ,
מרח'___________________________________________________________
הגיש הצעה למועצה ,האזורית שער הנגב (להלן" :המועצה") בהתאם למפורט במסמכי
ההזמנה והסכם ההתקשרות המצורף לו (להלן" :ההצעה"" ,המכרז"" ,ההתקשרות"
בהתאמה);
והואיל והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת הגשת ההצעה במכרז ו/או לאחריה;
לפיכך הנני מתחייב כלפי המועצה כדלקמן5
 .1הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי ,במהלך התקופה שמהמועד האחרון להגשת הצעות,
במהלך תקופת ההתקשרות ,וכן במהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו ,ניגוד עניינים מכל
מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום ההצעה וההתקשרות ,למעט באם הוועדה
הרלוונטית אישרה בכתב ,לאחר שהעובדות הוצגו בפניה ,כי אין בעובדות אלו משום ניגוד
עניינים ,לרבות יצירת מצב של ניגוד עניינים של צד שלישי המצוי בהתקשרות עם המועצה ,או
באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על ההתקשרות נשוא
המכרז.
 .2הנני מתחייב להודיע למועצה באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני ,עלול להימצא
במצב של ניגוד עניינים ,מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.
 .3הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למועצה על כל כוונה שלי ,להתקשר עם כל גורם בניגוד
להתחייבויותיי לעיל ,ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין .המועצה רשאית שלא לאשר לי
התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים ,והנני מתחייב כי
אפעל בהתאם להוראות אלו ,בהקשר זה.
 .4מובהר בזאת כי התחייבותי כאמור בכתב התחייבות זה תחול על כל אחד מהמועסקים ו/או
הפועלים מטעמי בקשר עם המכרז/ההתקשרות ,והנני מתחייב להביא לידיעתם את תוכנו של
כתב התחייבות זה .כמו כן ,הנני מתחייב לפעול לכך שכל אחד מהמועסקים ו/או הפועלים
מטעמי בקשר עם המכרז/ההתקשרות יתחייבו אישית לפעול על פי הוראות כתב התחייבות
זה באמצעות חתימה עליו.
ולראיה באתי על החתום5

תאריך

חתימה

