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ההצעה  -מעודכן
נספח ב' -
(תצהיר זה כולל הצהרות רבות ,ומחייב השלמת נתונים לכל אורכו – נדרשת תשומת לב בהשלמתו)
לכבוד
יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ
הנדון :מכרז פומבי מס'  - 15/2020לאספקת שירותי דוברות ,יחסי ציבור ואסטרטגית דוברות.

 .1כללי
 .1.1אנו הח"מ _______________ ,מתכבדים להגיש בזאת לידי יפה נוף תחבורה תשתיות
ובנייה בע"מ (להלן" :המזמין" ו/או "החברה") ,את הצעתנו המצ"ב למכרז פומבי מס'
 - 15/2020לאספקת שירותי דוברות ,יחסי ציבור ואסטרטגית דוברות כמתואר במסמכי
המכרז (להלן" :המכרז").
 .1.2הננו משמשים בתפקיד __________ ובתפקיד __________ בחברת ________ (להלן:
"המציע" ו/או "החברה") ומוסמכים לתת תצהיר בשמה.
 .2פרטי המציע
.1

שם המציע:

.2

ח"פ/ת"ז:

.3

תאריך יסוד הקמת החברה:

.4

שם המנהל (שם מנכ"ל):

.5

שמות מורשי חתימה:
_____________________________________
א.
_____________________________________
ב.
_____________________________________
ג.

.6

כתובת המציע:

.7

מס' טלפון:

.8

מס' פקס':

.9

כתובת דוא"ל לקבלת הודעות בנושא המכרז:

 .10איש קשר למכרז זה המוסמך לקבל הודעות בשם המציע:
 .11טל' נייד איש קשר:
 .12פרטי רו"ח של המציע:

תאריך__________ :

חתימה וחותמת____________ :
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 .3עמידה בתנאי סף
המציע מצהיר כי הוא עומד בכל תנאי הסף המוגדרים במכרז.
 .4גוף מאוגד
 .4.1המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל הדרוש על פי כל דין;
 .4.2בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-
 .4.3בידי המציע תעודת עוסק מורשה מרשות המע"מ.
_____________
חתימת המציע
 .5ניסיון
 .5.1המציע סיפק חמש ( )5שנות שירות ,בין השנים  2010ועד היום.
שנת שירות ,משמעם:
מתן שירות שירותי דוברות ,יחסי ציבור ואסטרטגית דוברות ללקוח אחד לפחות
במשך שנה שלמה אחת ,לפחות;
מתן השרות יכול שניתן באמצעות מיקור חוץ ,או כאורגן פנימי של החברה;
השירות כלל סיוע בחשיפה תקשורתית ,פעולות יחסי ציבור ,ליווי וגיבוי קמפיינים
פרסומיים ,גיבוש אסטרטגיה תקשורתית ,גיבוש פתרונות בניהול משברים
תקשורתיים.
תקציב השירות ללקוח לא פחת מ 100,000-ש"ח (לא כולל מע"מ) לכל שנה.
במידה והשירות ניתן כאורגן פנימי של החברה ,נדרש כי נותן השרות יהיה בעמדת
ניהול בכירה.
(להבהרה – מתן שנתיים וחצי שירות ללקוח אחד ,בתקציב השנתי המינימאלי,
מהווה שתי שנות שירות .מתן  9חודשי שירות ללקוח בהיקף תקציב כפול מההיקף
המינימאלי ,לא מהווה שנת שירות)
(להלן" :שנת שירות").
 .5.2המציע הינו בעל איתנות פיננסית על פי ההגדרות הבאות ,במצטבר:
.5.2.1הינו בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע בסך של לפחות מיליון שקלים חדשים
(( )₪ 1,000,000לא כולל מע"מ) בשנים ;2019 ,2018 ,2017
.5.2.2המציע אינו בעל הערת עסק חי ,על פי אישור רו"ח מעודכן;
.5.2.3המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר
נושים;
 .5.3המציע יעמיד לטובת החברה ראש צוות אשר ישמש במעניק הליווי בפועל .ראש הצוות
יעמוד בתנאים הבאים:
.5.3.1הינו בעל ניסיון של  5שנות שירות לפחות;

תאריך__________ :

חתימה וחותמת____________ :
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.5.3.2שימש כראש צוות (או תפקיד בעל הגדרה דומה) במיקור חוץ או כאורגן פנימי לגופים
ציבוריים במשך  24חודש לפחות במהלך  7שנים אחרונות;
גופים ציבוריים  -כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
אורגן פנימי – עובד בעמדת ניהול בכירה.
 .5.3.3שימש כראש צוות ו/או חבר בצוות (או תפקיד בעל הגדרה דומה) במיקור חוץ או
כאורגן פנימי לחברה בתחום התשתיות ו/או הייזום ו/או הבנייה במשך  6חודש
לפחות במהלך  7שנים אחרונות;
אורגן פנימי – עובד בעמדת ניהול בכירה.
.5.3.4הינו בעל תואר ראשון לפחות;
_____________
חתימת המציע
 .6ראש הצוות
 .6.1פרטי ראש הצוות הם:
 .6.1.1שם מלא________________________________________ :
.6.1.2תפקיד__________________________________________:
.6.1.3טלפון נייד_______________________________________ :
.6.1.4כתובת דוא"ל_____________________________________ :
 .7העסקת אנשים עם מוגבלויות
( .7.1סמן  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.
( .7.2במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות
על המציע נדרש לסמן  xבמשבצת 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

תאריך__________ :

חתימה וחותמת____________ :

מכרז פומבי מס'  - 15/2020לאספקת שירותי דוברות ,יחסי ציבור ואסטרטגית דוברות4
פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו
התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
 .8הצהרה
אנו מצהירים בזאת כי:
 .8.1קראנו בעיון את מסמכי המכרז ונספחיו לרבות החוזה ,הבנו את האמור בהם ,והגשת
הצעתנו מהווה ראיה חלוטה להסכמתנו לכל התנאים וקבלת ההתחייבויות המוטלות
עלינו על פי המסמכים האמורים;
 .8.2אנו מסכימים לכל הזכויות השמורות למזמין על פי מסמכי המכרז;
 .8.3קיבלנו כל הסבר והבהרה שנתבקשו על ידנו לעניין הליך המכרז ומסמכיו;
 .8.4אנו ממלאים אחר כל דרישות הסף הדרושות להשתתפות במכרז;
 .8.5אנו בעלי יכולת ארגונית ,מקצועית וכלכלית ,כוח אדם ,ציוד ,ורישיונות הדורשים
לאספקת השירותים כאמור במכרז ,לאספקתם במועדים הקבועים במכרז ,ולקיום כל
ההתחייבויות נשוא החוזה שצורף למכרז;
 .8.6נקטנו בכל האמצעים הנראים לנו נחוצים על מנת לחקור ולבדוק את התנאים לאספקת
השירותים ואת הקשיים העלולים להתגלות במהלך אספקתם ,וכן קיבלנו כל מידע הדרוש
לצורך בדיקותינו לפני הגשת הצעתנו זאת;
 .8.7אי הבנת תנאי מתנאי החוזה על ידנו ,לא תקנה לנו זכות שינוי כלשהי מהחוזה ו/או
מהמחיר ו/או מלוחות הזמנים ,ואין ולא יהיו לנו כל טענות כלפי הקרן בשל כך;
 .8.8הרינו לאשר כי כל הפרטים המופיעים בהצעתנו הינם אמת;
 .8.9אנו מסכימים בזאת לחקירות ובדיקות שייערכו על ידכם כמפורט במסמכי המכרז ,ונשתף
פעולה בכל דרך שתידרש על ידכם לרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים נוספים.
אנו מתחייבים בזאת כי נמלא אחר כל תנאי ההסכם ונספחיו ,לרבות הפקדת
.8.10
ערבות לביצוע ההתחייבות על פי החוזה ,וכי נעמוד בלוחות הזמנים ונערוך את הביטוחים
כפי שנדרש על פי מסמכי המכרז והחוזה.
אנו מצהירים בזאת כי אנו יכולים ומסוגלים לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים
.8.11
במכרז ,ואנו מסכימים כי במידה ונפר התחייבותנו זאת ,נשלם סך של  1,000ש"ח ,פיצויים
מוסכמים עבור כל יום איחור בתחילת העבודה ,וזאת עם דרישתו הראשונה של הקרן
וללא הוכחת נזק.
אם תחליטו לקבל את הצעתנו אנו מתחייבים תוך  7ימי עסקים מיום ההודעה על
.8.12
הזכייה ,להעביר אליכם אישור עריכת ביטוחים וערבות ביצוע ולהתחיל במתן השירותים
כנדרש במסמכי המכרז ,לשביעות רצונכם המלאה.
אנו נותנים הסכמתנו לסמכות המקומית הנתונה לבית משפט בתל-אביב יפו לדון
.8.13
בענייני מכרז זה.
אנו מצהירים כי לא תיאמנו עם המציעים האחרים את מחיר ההצעה.
.8.14
אנו מתחייבים כי הצעתנו תעמוד בתוקף  180ימים לאחר המועד האחרון להגשת
.8.15
הצעות ובהתאם לתנאי המכרז.

תאריך__________ :

חתימה וחותמת____________ :
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הגשת ההצעה על ידינו מהווה הסכמה לכלל תנאי המכרז ,וויתור סופי ומוחלט
.8.16
ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל התנאים לאספקת השירותים ו/או לכל תנאי מתנאי
המכרז לרבות סבירותם.
הצעתנו זאת ניתנת מתוך הבנת כל התנאים הקבועים במסמכי המכרז ומרצוננו
.8.17
החופשי.
 .9הגבלים עסקיים
 .9.1הצעה זו מוגשת בתום לב .המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על
ידינו באופן עצמאי ,ללא הסדר או דין ודברים עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני
המשנה שפורטו בהצעתנו במפורש).
 .9.2לא היינו מעורבים בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ו/או להשפיע על
מתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתנו.
 .9.3ידוע לנו כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א
לחוק ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח.1988-
 .9.4ידוע לנו כי הקרן שומרת לעצמה את הזכות לדווח לרשות ההגבלים העסקיים במקרים
של חשד ממשי לתיאום הצעות.
 .10חוק עסקאות גופים ציבוריים
בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-הנני מצהיר
.10.1
בזאת כי עד למועד חתימתי על תצהיר זה ,לא הורשעה החברה ו/או בעל זיקה אליה ,ביותר
משתי עבירות עפ"י חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא עדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-ו/או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-ואם הורשעו ביותר משתי עבירות,
הרי שחפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה (להלן " -העבירות").
החברה מתחייבת כי תדווח לקרן על כל הרשעה שתורשע בגין העבירות האמורות.
.10.2
הריני להצהיר כי חברתנו עומדת בכל תנאי הסף שהוגדרו במכרז וכי היא מסוגלת
.10.3
לספק את המוצרים המבוקשים על ידי הקרן בהתאם לכל הוראות המכרז.
 .11ניגוד עניינים
הריני להתחייב כי החברה ,נושאי המשרה שבה ,עובדיה ,קבלני המשנה וכל אדם
.11.1
אחר מטעמה ,לא נמצאים ולא ימצאו במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים לכל אורך
תקופת ההתקשרות ואף במהלך תקופה של שנה לאחריה ,וזאת לרבות ניגוד עניינים עם
הקרן ,עובדיה ,יועציה למכרז זה ומי מטעמה.
הוסבר לי וידוע לי כי הימצאות כאמור במצב של ניגוד עניינים עלולה לגרום לקרן
.11.2
נזק מרובה.
על כן אני מתחייב כלפי הקרן כי במועד חתימתי על ההצעה לא ידוע לי על כל עניין
.11.3
או עיסוק העלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים בקשר עם העבודות
והשירותים הכלולים במכרז.
אני מתחייב שלא לעסוק ,לטפל או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי
.11.4
להיות במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים כאמור לעיל ,במישרין או בעקיפין.
תאריך__________ :

חתימה וחותמת____________ :
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אני מתחייב להודיע לקרן ,לאלתר ,בכתב ,על כל תיק או עניין שבטיפולי אשר עלול
.11.5
להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ,ולפעול על פי הוראותיו של
קרן.
"ניגוד עניינים" בהתחייבות זו מתייחס :לענייני; עניינו של קרוב משפחתי בדרגה
.11.6
ראשונה; לענייניהם האישיים של כל מי שמועסקים על-ידי ו/או נשכר על-ידי לצורך מתן
השירותים לקרן; לעניינו של לקוח שאני או מעסיקי או שותפי או עובדי ,מיצגים או
מייעצים או מבקרים; לעניינו של תאגיד אשר לי או לקרוב משפחה שלי מדרגה ראשונה,
או למי מהעובדים אצל נותן השירותים יש קשר עימו – חבר בו ,מנהל אותו או עובד בו,
או יש לו חלק בו או בהון מניותיו ,או זכות לקבל רווחים ,או בעל שליטה בו ,כהגדרתן
בחוק ניירות ערך.
בן משפחה ממדרגה ראשונה" משמעותו – בן זוג ,הורה ,אח ,צאצא ,ובני זוגם של
.11.7
כל אחד מאלה.
התחייבותי זו תהא תקפה עד לתום שנה לאחר סיום מתן השירותים לקרן ותהא
.11.8
תקפה לכל העובדים אצל נותן השירותים ו/או כל גורם אחר מטעמו המעורב במתן
השירותים לקרן.
ככל שהתחייבות זו ממולאת על-ידי נותן השירותים עצמו ו/או מורשה החתימה
.11.9
מטעמו – למען הסר ספק ,אין בהתחייבות כללית זו כדי לגרוע מהתחייבותי והתחייבותם
של כל המועסקים על-ידי ו/או הפועלים מטעמי ,להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי
באשר לכל עניין אשר יטופל על-ידי במסגרת מתן השירותים לקרן.
 .12סודיות
ידוע וברור לנו ,כי מידע שיימסר לנו ו/או יגיע אלינו בין ע"י הקרן ובין בדרך אחרת,
.12.1
במהלך הכנת והגשת ההצעה למכרז ,לפני תקופת ההתקשרות ,במהלך תקופת
ההתקשרות עם הקרן ולאחריה ,הוא סודי ואין לעשות בו שימוש ,ללא אישור בכתב
ומראש של הקרן.
בכתב התחייבות זה ולעיל "מידע" משמעו לרבות וללא הגבלה :כל מידע בקשר עם
.12.2
ומכל הנובע מההתקשרות עם הקרן ,מידע בקשר לקרן ו/או מוסדותיה ו/או חבריה ו/או
צד ג' הקשור אליה ו/או כל העובדים ובני משפחותיהם ,מידע עסקי ,מסחרי ,טכנולוגי,
תכנוני ,רפואי ,תפעולי ושיווקי ,לרבות כל תכנית ומסמך עיוני ,מדעי ו/או מעשי ,בכתב,
בעל פה ,מצולם ,בקבצי מחשב ,ברשת האינטרנט העולמית ,מוקלט ,ניתן לקריאה ולפענוח
בצורה גרפית ו/או בכל מדיום ,פורמט ואופן אחר.
המידע לא יכלול מידע ספציפי המצוי בנחלת הכלל או שהגיע אל נחלת הכלל שלא
.12.3
ע"י הפרת התחייבויותינו בכתב התחייבות זה ,אולם יכלול מידע שנמסר לנו ע"י צד ג'
בדין ,אולם לא יכלול מידע שחובה עלינו לגלותו עפ"י דין ,ובכפוף להודעה על כך טרם
לגילוי.
אנו מתחייבים בזאת:
.12.4
 .12.4.1לשמור בסודיות מוחלטת על המידע ולא לגלותו לכל אדם ו/או לגוף כלשהו ,זולת
האנשים המורשים עפ"י כל דין ,בין במישרין ,בין בעקיפין ובין בכל דרך אחרת,

תאריך__________ :

חתימה וחותמת____________ :
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לרבות וללא הגבלה ,לסוכנות ,יועץ ,סוכן ,קבלן ו/או ספק כלשהו ,לרבות ספקים ו/או
קבלני משנה של הקרן.
 .12.4.2לא להעתיק ו/או לא לגרום ו/או להרשות לאחרים לבצע שכפול ,העתקה ,צילום,
תדפיס וכל צורת העתקה אחרת של כל מידע שהוא.
 .12.4.3לשמור בהקפדה על פרטי המידע ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הסבירים
הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחרים שאינם מורשים לכך ע"י הקרן
ו/או פרסומו בכל צורה שהיא.
 .12.4.4לא לעשות במידע ,כולו או חלקו ,שימוש ו/או ניצול ו/או יישום כלשהו באופן ו/או
בדרך כלשהי שלא לצורך העבודה/השירות/המטרה שלשמה נמסר לנו המידע ע"י
הקרן.
 .12.4.5להחזיר לקרן מיד עם סיום ההתקשרות עפ"י המכרז שפרטיו לעיל ,באופן מסודר
ותקין ,את כל עותקי המידע מכל מין וסוג שהוא המצוי ברשותנו (לרבות כל מידע
המאוכסן באופן מגנטי ,אופטי ו/או אמצעי מדיה אחר) ,לרבות חומרים שהופקו
מתוך המידע ובאמצעותו ,ולרבות המסמכים והפריטים שהוכנו על ידינו ו/או ע"י מי
מטעמנו ,שהיו בשימושנו ו/או בשימוש מי מטעמנו ו/או שהגיעו לידינו ו/או לידי מי
מטעמנו במהלך העבודה/השירות.
 .12.4.6להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מעובדינו אשר ייתן
שירותים לקרן במסגרת הסכם ההתקשרות ,לדאוג כי כל אחד מהם יתחייב אישית
בחתימתו לפעול עפ"י הוראות כתב התחייבות זה ולפעול לאכיפת ההתחייבויות
בכתב התחייבות זה ע"י עובדינו .היה ומי מעובדינו יפר התחייבות כלשהי ,אנו נודיע
לקרן מיד ובכתב על הפרה כאמור.
 .12.4.7כל ההתחייבויות בכתב התחייבות זה תעמודנה ותשארנה בתוקפן לתקופה של 7
שנים מתום תקופת ההתקשרות ,הן לפני תקופת ההתקשרות ,הן בתקופת
ההתקשרות ולאחריה בכל הנוגע להגשת ההצעה לביטוח כאמור לעיל ,ותהיינה
תקפות בין בארץ ובין בחו"ל.
 .13מסמכים
אנו מצרפים בזאת להצעתנו את המסמכים הבאים הדרושים על פי המכרז (נא לסמן V
בשורות של המסמכים שצורפו):
מסד

צורף

תעודה/מסמך

 .1תעודת רישום תאגיד ו/או רישום בכל מרשם הדרוש על פי
דין;
 .2מציע שהינו תאגיד ,יצרף להצעתו תדפיס עדכני של תמצית
הרישום המתנהלת לגביו בפנקס על פי דין ,אם המציע הינו
עמותה ,עליו להיות בעל אישור על ניהול תקין מטעם רשם
העמותות תקף לשנה השוטפת;
 .3כל האישורים הדרושים על פי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו;1976-
 .4אישור עוסק מורשה בתוקף מאת רשויות המע"מ;
תאריך__________ :

חתימה וחותמת____________ :
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מסד

צורף

תעודה/מסמך

 .5כל מסמכי המכרז חתומים על ידי המציע על פי הוראות
סעיף  8.3למכרז;
 .6כל מסמכי תשובות ההברה ,ככל שישנם ככל שישנם –
חתומים על ידי המציע על פי הוראות סעיף  8.3למכרז;
 .7נספח א' – מפרט טכני ואמנת שירות;
 .8נספח ב'  -ההצעה;
 .9נספח ג' – ניסיון המציע;
 .10נספח ד' – רישיונות ,אישורים ותעודות;
 .11נספח ה' – אישור רו"ח;
 .12נספח ו' – הצעת המציע;
 .13נספח ח' – הסכם ,לרבות מילוי פרטים וחתימות בכל מקום
נדרש על פי הוראות סעיף  8.3למכרז;
 .14נספח ט' – אישור קיום ביטוחי הספק – יוגש ללא הערות
ותוספות .יש רק לחתום בשולי הדף ולא למלאו;
.13.1

וכן כל מסמך אחר שנדרש לפי הוראות המכרז.

הנני מצהיר כי זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.

_______________
חתימה

מורשי חתימה:
מורשה חתימה מס' :1
שם._________________ :
חתימה______________ :
(חובה לחתום!)
תאריך.______________ :

________________
חתימה

מורשה חתימה מס' :2
שם._________________ :
חתימה______________ :
(חובה לחתום!)
תאריך.______________ :

אישור עו"ד
הנני מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני עורך דין ____________ במשרדי ברחוב
__________________________ ,ה"ה __________________ ו ,________________ -שזיהה/ו
עצמו/ם על ידי תעודת זהות מס'_____________ ו _____________ -בהתאמה ,ואחרי שהזהרתיו/ם כי
תאריך__________ :

חתימה וחותמת____________ :
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עליו/הם להצהיר את האמת וכי יהיה/יהיו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן ,אישר/ו את
נכונות הצהרתו/ם הנ"ל וחתם/ו עליה.
כן וכי מורשי החתימה שלה לצורך חתימה על מכרז זה הם ____________ ,נושא ת"ז מס' ___________,
ו ,_____________ -נושא ת"ז מס' ____________ ,וחתימתם זו מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.
________________
תאריך

תאריך__________ :

_______________________
חתימה וחותמת

חתימה וחותמת____________ :
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תאריך__________ :

חתימה וחותמת____________ :

