מספר ה והל 32 :
שם הפרק :גזברות
שם ה והל  :מאגר יועצים ובחירתם

הוראות והל זה גוברות על כל הוראות
קודמות ב והל קודם
תאריך פרסום21.03.2021 :

ה והל אושר בהחלטת :מטה המועצה ביום 21.03.2021 :

ספח  -תצהיר לע יין חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת יהול חשבו ות,
תשלום חובות מס ,שכר מי ימום והעסקת עובדים זרים כדין( ,התשל"ו1976-
א י מר_____________ ,ת"ז _____________ ,מרח' ___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר כדלהלן:
 .1א י ציג _______________ )להלן" :החברה"( ,א י מכהן כ________________ בחברה,
וא י מוסמך להצהיר מטעם החברה ,את המפורט להלן.
 .2עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,החברה ובעל זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף 2ב)א( לחוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו) 1976-להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים"(( לא הורשעו
בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים)(איסור העסקה שלא כדין והבטחת
ת אים הוג ים( ,התש "א) 1991-להלן" :חוק עובדים זרים"( או לפי חוק שכר מי ימום,
התשמ"ז) 1987-להלן" :חוק שכר מי ימום"(.
 .3עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,החברה ובעל זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף 2ב)א( לחוק
עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים
או לפי חוק שכר מי ימום ,אולם חלפה ש ה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרו ה.
 .4לא יועסקו על ידי החברה ,לצורך מתן השירותים שוא מכרז זה ,עובדים זרים ,למעט מומחי
חוץ ,וזאת בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם,
קבלן מש ה או כל גורם אחר עמו אתקשר.
 .5ידוע לי ,כי העסקת עובדים זרים ב יגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בת אי
ההסכם ההתקשרות/המכרז ,ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.
 .6בתצהיר זה:
 .6.1עובדים זרים :עובדים זרים ,למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטו ומיה ביהודה,
שומרון וחבל עזה ,שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל,
ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים
והוראות שו ות( )תיקו י חקיקה( ,תש "ה.1994-
 .6.2מומחה חוץ :תושב חוץ ש תקיימו לגביו כל אלה:
 .6.2.1הוזמן על ידי תושב ישראל שאי ו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם ,כדי לתת
שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.
 .6.2.2שוהה בישראל כדין.
 .6.2.3בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.
 .6.2.4בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכ סה חודשית אשר אי ה ופלת
מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר ,כמפורסם באתר הלשכה
לסטטיסטיקה.
אם המצהיר הי ו תאגיד /שותפות )הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מ כ"ל ו/או מ הל הכספים
מטעם המציע(:
________________
_______________
תאריך
שם וחתימת המציע

