






"חוק עסקאות גופים ציבוריים"

נספח א - האישור בתוקף לכל שנת 2021

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן/ת תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע"), המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת ___________________________________________ עבור __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. 

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

חובה לסמן X במשבצת המתאימה:

□
המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד ההגשה") מטעם המציע, בהתקשרות מספר ____________________ לאספקת ________________________________ עבור ___________________.


□
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 


□
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 


זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_______________
______________________
_____________________
תאריך
שם מלא
חתימה וחותמת



---------------------------------------------------------------------------------------------------
אישור עורך דין

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. ________________, או 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
מספר רישיון
חתימה וחותמת

"חוק עסקאות גופים ציבוריים"


נספח ב - האישור בתוקף לכל שנת 2021


טופס הצהרה של מציע לעמידה בדרישות
תשלומים סוציאליים, שכר מינימום וקיום חוקי העבודה.


אנו הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרנו כי עלי לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים בזה כדלקמן:



הננו ______________________________ מצהירים בזה כי במידה ותוכרז חברתנו כזוכה במכרז, אנו מתחייבים לעמוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידינו, במהלך כל תקופת ההתקשרות.





_________________________________
_____________________
שם מלא של מורשה/י החתימה
חתימה וחותמת














---------------------------------------------------------------------------------------------------

אישור עורך דין




אני הח"מ ________________________ , עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה 

בפני במשרדי אשר ברח' _________________  בישוב /בעיר_____________________ 

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
מספר רשיון
חתימה וחותמת




"חוק עסקאות גופים ציבוריים"


נספח ג - האישור בתוקף לכל שנת 2021


אישור רו"ח / עו"ד על פרטים אודות המציע
לכבוד
מינהל המחקר החקלאי

הנדון:  מכרז / בקשה  מס' _________________

אני ____________________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי מציע במכרז:
              רו"ח / עו"ד (שם מלא)

1.
שם המציע כפי שהוא רשום במרשם:
___________________________________



2.
סוג התארגנות:
___________________________________



3.
תאריך רישום:
___________________________________



4.
מספר מזהה:
___________________________________



5.
מספר חשבון בנק:
___________________________________



6.
איש הקשר מטעם המציע -
___________________________________




שם:
___________________________________




כתובת:
___________________________________




טלפון:
___________________________________




פקס:
___________________________________




דוא"ל:
___________________________________



7.
פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ודרישות נוספות כמו חותמת, אם ישנן:





____________________
__________________
__________________

שם
ת.ז.
דוגמת חתימה





____________________
__________________
__________________

שם
ת.ז.
דוגמת חתימה

הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע ביחד / לחוד (יש להקיף בעיגול)

בכבוד רב,


_______________
______________________
_____________________
שם רו"ח / עו"ד
כתובת
טלפון


_______________
______________________
_____________________
תאריך
מספר רשיון
חתימה וחותמת

נספח  ד

תצהיר העדר חובות לרשם החברות 


המציע  ככל שהנו "חברה" (פרטית או ציבורית) או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999



חובה לצרף נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: https://ica.justice.gov.il/Login/Login  
או בקישור הבא:   https://ica.justice.gov.il/Request/OpenRequest?rt=32




אני הח"מ _________________________ ת.ז. _______________________מצהיר/ה בזה כי;


הנני נותן/ת תצהיר זה בשם ________________________ שהוא המציע [ להלן – "המציע"] המבקש להתקשר עם מינהל המחקר החקלאי/מרכז וולקני. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

נא לסמן X במשבצת המתאימה:

□
המציע אינו  חברה כהגדרתה בחוק החברות בישראל התשנ"ט- 1999 ואינו שותפות לפי פקודת השותפויות [נוסח חדש] התשל"ה-1975. 


□
המציע הוא  חברה\ שותפות והיא אינה "מפרת חוק" ואינה בהתראה לפני רישום כחברה\שותפות  מפרת חוק. לעניין זה  "מפרת חוק" תחשב כל חברה פרטית, ציבורית או חברת חוץ או שותפות אשר לא מילאה אחת או יותר מהחובות הבאות: א.  לא הגישה דוח שנתי ככל שהחובה להגשתו מוטלת על החברה  ב) לא שילמה חובות אגרות שנתיות לגבי אחת או יותר משבע השנים שקדמו לשנה הנוכחית]


תאריך
שם מלא


חתימה וחותמת
__________________
___________________
___________________




חובה לצרף נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים – כרשום לעיל

