
  
  

 

  20104/' מכרז מס
  1014/' חוזה מס
  שוק העלייהלהפעלת חניו� 
  

  /" 1א"נספח 
  לטופס ההצעה למכרז

  
  תצהיר

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל _______, . ז.נושא ת, _______, מ"אני הח

  :כדלקמ�, בכתב, מצהיר בזאת, העונשי� הקבועי� בחוק א� לא אעשה כ�

   את המיותרמחק  * 
  
1 . שהינה בעלת __________, מנהל בחברת/בעל מניות/מנהל במציע/בעל מניות במציע/הנני המציע בעצמו  

שות� במציע/מנהל במציע/מניות
*

 ועור  תצהירי זה כחלק מהצעה להשתת� במכרז להפעלת חניו� שפרסמה 

  .")אחוזות החו  "� להל� (מ "אחוזות החו� בע

2 .  אביב& בתל שוק העלייה להפעלת חניו� 4/2010'  למכרז מסהנני מגיש לאחוזות החו� הצעה  
**

 .  

3 . או / (לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע , השני� שקדמו לתצהירי זה) עשר (& 10כי ב, הנני מאשר  

הורשעתי בעבירה מסוג פשע) לחלופי�
*

  : הכל כמפורט להל�, 

____________________________________________________________.  

4 . ) או לחלופי�/ (לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוו� ,  השני� שקדמו לתצהירי זה10 & כי ב , הנני מאשר  

הורשעתי בעבירה מסוג עוו�
*

  : הכל כמפורט להל�, 

____________________________________________________________.  

5 . תלוי ועומד ) או לחלופי�/ (או עוו� /בירה מסוג פשע וכי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישו� בגי� ע, הנני מאשר  

או עוו�/נגדי כתב אישו� בגי� עבירה מסוג פשע ו
*

  :הכל כמפורט להל�, 

____________________________________________________________.  

6 . או בעבירות רכוש /ו, או בעבירות שיש עימ� קלו�/כי לא הורשעתי בעבירות נגד בטחו� המדינה ו, הנני מאשר  

, חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרש� הפלילי ותקנת השבי�, או א� הורשעתי, או בעבירות מוסר/ו

או /ו, או בעבירות שיש עימ� קלו�/הורשעתי בעבירות נגד בטחו� המדינה ו) או לחלופי� / (1981 –א "התשמ

ת לפי חוק המרש� הפלילי ותקנת וטר� חלפה תקופת ההתיישנו, או בעבירות מוסר/בעבירות רכוש ו

1981 –א "התשמ, השבי�
*

  :הכל כמפורט להל�, 

____________________________________________________________.  



  
  

  
  
  

& 2 &

  

7 . או על תקנות / ו1957 &ח "התשי, כי לא הורשעתי בעבירות על חוק הפיקוח על מצרכי� ושירותי�, הנני מאשר  

או א� הורשעתי חלפה תקופת ההתיישנות , המתייחסי� לתחו� הפעלת חניוני�, או על צוי� שניתנו על פיו/ו

שעתי בעבירות על חוק הפיקוח הור) או לחלופי� / (1981 –א "התשמ, לפי חוק המרש� הפלילי ותקנת השבי�

המתייחסי� לתחו� , או על צוי� שניתנו על פיו/או על תקנות ו/ ו1957 &ח "התשי, על מצרכי� ושירותי�

1981 –א "התשמ, וטר� חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרש� הפלילי ותקנת השבי�, הפעלת חניוני�
*

 ,

  :הכל כמפורט להל�

____________________________________________________________.  

8 .  לתצהירי זה &7 ו6כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישו� על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפי� , הנני מאשר  

תלוי ועומד נגדי כתב ) או לחלופי�/ (, ולא ידוע לי שמתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בענייני� אלו, לעיל

או מתנהלת נגדי חקירה במשטרת /ו,  לתצהירי זה לעיל& 7 ו6ת בסעיפי� אישו� על עבירה מהעבירות המנויו

ישראל בענייני� אלו
*

  :הכל כמפורט להל�, 

____________________________________________________________.  

  .מחק את המיותר  * 
  .ימולא רק בתצהיר הנחת� על ידי המציע בעצמו  **
  
  
  
  

   חתימת המצהיר                                                  
  

  
  

  אישור
  

' גב/ה בפני  מר/הופיע__________ מאשר בזה כי ביו� _____________ מרחוב , ד"עו__________ מ "אני הח

ה /תהא צפוי/ה להצהיר את האמת וכי י/ה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו____________, .ז.ת_____________ 

  .ה אמת/ה ותוכ� תצהירו/זוהי חתימתו, ה/ה כי זהו שמו/הצהיר, תעשה כ�/לעונשי� הקבועי� בחוק א� לא י

  
  

  ד"עו,                                                      
  
  


