נספח A4
הצהרה בדבר עמידת המציע בתנאי מקדמי בסעיף 3.2
על המציע לציין בטבלאות שלהלן את פרטי העבודות שביצעה בכל אחת מהשנים  6102 ,6102ו-
 6102המציע ביצע עבודות תחזוקה ותיקון שוטפות ו/או עבודות שבר במערכות עיקריות של תדלוק
ואחסון בהיקף כספי שנתי מצטבר של  011,111ש"ח .עבודות לעניין תנאי סף זה תחשבנה רק באם
בוצעו -במתקנים בעל נפח אחסון של לפחות  011,111ליטר.
"עבודות" לעניין תנאי סף זה תחשבנה רק באם בוצעו -במתקן בעל נפח אחסון של לפחות 011,111
ליטר.

עבודות תיקון שבר ו/או תחזוקה שנתית של מערכות דלק ושמנים 2102 -
שם הלקוח _________________ איש קשר __________________________

סוג העבודות (יש לסמן במשבצת)  -תיקון שבר  תחזוקה שנתית 
תיאור העבודות ____________________________________________________
________________________________________________________________
תקופת ביצוע העבודות( :על המציע למלא את החודשים והשנים הרלוונטיים)

החל מ :חודש ______2102 ,

עד :חודש _______2102 ,

______________________________________________________________________

_______

פרטי המתקן:
נפח האחסון במ"ק_____________ :
העבודות הנ"ל בוצעו במהלך שנת  2102בהיקף שנתי של_____________ :ש"ח

עבודות תיקון שבר ו/או תחזוקה שנתית של מערכות דלק ושמנים 2102 -
שם הלקוח _________________ איש קשר __________________________

סוג העבודות (יש לסמן במשבצת)  -תיקון שבר  תחזוקה שנתית 
תיאור העבודות ____________________________________________________
________________________________________________________________
תקופת ביצוע העבודות( :על המציע למלא את החודשים והשנים הרלוונטיים)

החל מ :חודש ______2102 ,

עד :חודש _______2102 ,

______________________________________________________________________

_______

פרטי המתקן:

נפח האחסון במ"ק_____________ :
העבודות הנ"ל בוצעו במהלך שנת  2102בהיקף שנתי של_____________ :ש"ח

עבודות תיקון שבר ו/או תחזוקה שנתית של מערכות דלק ושמנים 2102 -
שם הלקוח _________________ איש קשר __________________________

סוג העבודות (יש לסמן במשבצת)  -תיקון שבר  תחזוקה שנתית 
תיאור העבודות ____________________________________________________
________________________________________________________________
תקופת ביצוע העבודות( :על המציע למלא את החודשים והשנים הרלוונטיים)

עד :חודש _______2102 ,

החל מ :חודש ______2102 ,

______________________________________________________________________

_______

פרטי המתקן:
נפח האחסון במ"ק_____________ :
העבודות הנ"ל בוצעו במהלך שנת  2102בהיקף שנתי של_____________ :ש"ח

שם מורשה חתימה:

___________________ ת.ז__________________ :.

חתימת מורשה חתימה________________ :חותמת (חברה)__________________ :

אישור
הריני לאשר כי ביום ___________ התייצב בפני עו"ד ________________ מרח'
______________________
מר  /גב’ ____________________ המוכר לי באופן אישי  /שזוהה על ידי באמצעות תעודת זהות
מספר ___________________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
___________________
תאריך

____________________
חתימה וחותמת עו"ד

