נספח 4
הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
אני הח"מ ______________ ,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
.1

הנני משמש כ________________ ב_______________________ (להלן" :המשתתף")
שם המשתתף
תפקיד
והנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף.

.2

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות להזמנה להציע הצעות ,המשתתף או בעל זיקה* אליו לא
הורשעו* ביותר משתי עבירות*;
לחילופין-

*
.3

המשתתף או בעל זיקה* אליו הורשעו* ביותר משתי עבירות* ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות
להזמנה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
"בעל זיקה"; "הורשע"; "עבירה" – כהגדרתם בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו;1976-
.3.1

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות להזמנה ,הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון זכויות") לא חלות על המשתתף;
לחילופין –

.3.2

הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן;
 .3.2.1במידה והמשתתף מעסיק  100עובדים לפחות ,נכון למועד האחרון להגשת
ההצעות ,המשתתף מצהיר ומתחייב כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה
והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;
לחילופין-
 .3.2.2המשתתף מצהיר כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות
בהתאם להוראות סעיף  3.2.1לעיל ,ואם קיבל הנחיות בעניין ,הוא גם פעל
ליישומן.
* "מעסיק" – כהגדרתו בסעיף  9לחוק שוויון זכויות.

.3.3

.4

המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת ,כי יעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף  3.2זה לעיל,
למנכ"ל של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים מהמועד
האחרון להגשת ההצעות בהצעה.

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

אימות חתימה

_________________
חתימת המצהיר

אני הח"מ _____________ ,עו"ד (מ.ר ,)________ .מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני
מר/גב' ____________ ,ת.ז ,_____________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את
האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את
תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
__________________
חותמת וחתימת עו"ד

