222359
(נספח ט')

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 -

אני הח"מ ________________ת.ז ,______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
האמת וכי אהיה צפוי /ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
 .1אני המציע ______________________________________________ /
משמש כ ______________________________________________ -אצל
המציע ______________________________ (להלן " -המציע") ,אשר מגיש
הצעה לפ.מ.ת מבוא כרמל בע"מ במסגרת מכרז מס'  3/17לביצוע עבודות פיתוח
שב"צ בפארק מבוא כרמל (להלן" -ההצעה") ,ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו
ובעבורו.
.2

הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע במכרז האמור.

.3

בתצהיר זה:
"בעל זיקה" -

"שליטה" -
.4

מי שנשלט על ידי המציע .אם המציע הוא חבר בני אדם  -גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע ,או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע ,או מי מאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א.1981-

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת הבקשה ,אנוכי וכל בעל זיקה למציע [יש
לסמן  Xבמשבצת המתאימה ]:
 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון ,התשס"ג
  31באוקטובר  ,2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאיםהוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
 הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  31 -באוקטובר
 ,2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז, 1987-אך במועד האחרון להגשת
הבקשה ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

.5
.6

ידוע למציע ואנו מסכימים לכך ,כי אם יתברר כי הצהרתי לעיל לא נכונה במלואה ,פ.מ.ת
מבוא כרמל בע"מ תהיה רשאית לפסול את הצעתו של המציע ולא לאפשר לו להשתתף
במכרז.
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
______________
חתימה

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה
____________ ,ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן
התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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