
  12.3.2019מעודכן מיום  מסמך
  לכבוד

 מ.ט.ח (ע"ר) – ולוןחמכון טכנולוגי 
 52גולומב רח' 

 חולון
  2019/02ה בדבר אי תיאום הצעות במכרז מס' הצהר הנדון:

  

או כל אחד מהשותפים או השותפים  המציע וכל אחד מבעלי המניות בו או ע"י כל בעלי המניות העתידיים * ימולא ע"י

  בנפרד העתידיים

  

, העובד בתאגיד אני הח"מ ________________, נושא ת.ז. מס' _________________

  , מצהיר זאת כדלקמן:")התאגיד(להלן: " _____________

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו. . 1

להצעה המוגשת מטעם התאגיד/מטעם המציע בו אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד  . 2

, כהגדרתו בחוברת שותף/ שותף עתידי /התאגיד משמש כבעל מניות/ מטעם בעל מניות עתידי

 המכרז (* לפי המתאים) (להלן: "ההצעה למכרז").

המחיר המופיע בהצעה למכרז לא הוצג בפני כל אדם או תאגיד המציע הצעות במכרז זה או  . 3

הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה, או המשמש כבעל מניות בתאגיד המציע תאגיד שיש לו את 

, ולא נעשה בקשר להצעה או כשותף או כשותף עתידי הצעות במכרז זה או כבעל מניות עתידי

 למכרז כל הסדר או מו"מ להסדר עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

או לגרום למתחרה אחר להגיש צעות במכרז זה לא הייתי מעורב בניסיון להניא אחר מלהגיש ה . 4

הצעה גבוהה או נמוכה יותר מההצעה למכרז זה או לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי 

 .דבר מהאמור לעילבכוונתי לעשות תחרותית מכל סוג שהוא, ואין 

  .למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז . 5

, הקשורה לתאגיד מציע ההצעה, פרטיה הם בחשד לתיאום מכרזככל שמתקיימת חקירה  –או 

____________________  

  

_______  ____________  ___________  ___________  _________  

  חתימת המצהיר  שם המצהיר  התאגידחותמת   התאגידשם   תאריך

  
  אישור

  

מאשר בזה  מ.ר. _________, מרח' _______________, ,_______________אני הח"מ, עו"ד 

באמצעות  הזדהה בפניי, אשר _______________גב' מר/הופיע בפני  __________כי ביום 

בלבד  לומר את האמת וכי עליאותו , ולאחר שהזהרתי _____________תעודת זהות שמספרה 

אישר את נכונות עשה כן, יהקבועים בחוק אם לא  היה צפויה לעונשיםיוכי  ואת האמת כולה

  .ם עליה בפניחתהצהרתו דלעיל ו

  

  

_____________  ________________  ______________  

  עורך הדיןחתימה   חותמת ומספר רישיון  תאריך

  


