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" מכתב הצעה גלוי"  -למילוי על ידי המציע

תאריך _________________:
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ
(להלן":הרכבת")

הנדון  :מכרז מס'  – 201201פרטי המציע
חנות בגדים בתחנת לוד החדשה

שם המציע _________________________________________ :
מס' ח.פ /.ע.מ_______________________________________ :.
כתובת____________________________________________ :
טלפון_____________________________ :
פקס______________________________ :
דואר אלקטרוני______________________________:
שם מורשה החתימה__________________________________ :

מודגש כי על שם הישות המשפטית המזוהה בטופס זה כ"שם המציע" להיות זהה לשם
הישות המשפטית המגישה את ההצעה הכספית במעטפה נפרדת וכי על הוכחת העמידה
בתנאים המקדמיים להתייחס לישות משפטית זו.
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פרוט סניפי חנות בגדים המופעלים על ידי המציע
להוכחת עמידה בתנאי מקדמי ג'

.1
.2
.3
.4
.5
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תצהיר להוכחת עמידה בתנאי מקדמי – שנות ניסיון
אני הח"מ _____________ נושא תעודת זהות מספר ______________ לאחר שהוזהרתי כי
עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב
כדלקמן:
 .1אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע ________________________ (להלן:
"המציע") למכרז פומבי מס' _______________________.
 .2הנני משמש כ__________________ במציע [ציין את תפקיד המצהיר במציע] ונותן תצהירי
זה בשמו ,מכוח היכרותי את העובדות נשוא התצהיר ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה
זו בשם המציע.
 .3אני מצהיר בזאת כדלקמן:
למציע ניסיון של שלוש שנים לפחות בהפעלת חנות בגדים והוא מפעיל לפחות  5סניפים
של חנויות בגדים הממותגות תחת אותו מותג ,וממוקמות בתוך קניון סגור ,בין אם
בעצמו ובין באמצעות זכיין/ים.
 .4זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל ,אמת.

תאריך ________ חותמת חברה __________ חתימת מורשה/י חתימה _______________
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

\I:מכרזים\מכרזים \2020חנות בגדים בתחנת לוד החדשה \201201מסמך הצעה גלוי.doc

___________________
חתימת וחותמת עו"ד

4

נספח א' למכתב ההצעה
תצהיר

לאחר שהוזהרתי כי
נושא תעודת זהות מספר
אני הח"מ
עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר מסכים
ומתחייב בזאת כדלקמן:
.1

הנני משמש כמנהל בחברת
"המציע")
ח.פ __________________ .והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעמו.

.2

בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלי מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז,1977-
הנני מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:

.3

בע"מ (להלן:

2.1

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף
ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או
מעשה ו/או מחדל של רכבת ישראל בע"מ (להלן – "רכבת" " /הרכבת") או נושא
משרה ברכבת ו/או עובד רכבת או של נושא משרה ברכבת ו/או עובד הרכבת ו/או
מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה/הזמנה
הנובעים ממנו.

2.2

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה ברכבת ו/או
עובד רכבת ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי
הקשור להליך התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

2.3

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה ברכבת ו/או
עובד רכבת ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה
מלאכותית ו/או לא תחרותית.

2.4

לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק  2.3לעיל במסגרת הליכי התקשרות של רכבת ו/או
כל חוזה/הזמנה שנובעים מהם.

התעורר חשד סביר כי המציע ו/או מי מטעמו ,פעל בניגוד לאמור בסעיף  2לעיל ,הרכבת
שומרת לעצמה את הזכות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפו בהליך התקשרות לגביו
קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור ,ו/או בכל הליך אחר (בסעיף זה" :הליך
ההתקשרות") ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את
זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך
ההתקשרות.

הנני מתחייב להביא תוכן תצהיר זה לידיעת עובדי ,קבלני המשנה ,נציגי ,סוכני וכל מי
.4
מטעמי המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של הרכבת ו/או חוזה/הזמנה
הנובעים ממנו.
זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

אישור
הריני לאשר כי ביום

 ,התייצב בפני עו"ד

מרח'
מר  /גב’
מספר

המוכר לי באופן אישי  /שזוהה על ידי באמצעות תעודת זהות
 ,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.
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עו"ד

תאריך

בהתאם להוראת סעיף  2ב (ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים
 ,תשל"ו – 1976
מספר
זהות
תעודת
נושא
הח"מ_______________________
אני
_________________לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
 .1הנני משמש כמנהל בחברת _______________________________בע"מ (להלן" :
הספק") והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעמו.
 .2המונחים והביטויים בתצהירי זה ,הנם כמשמעתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו –
.1976
 .3הנני מצהיר כי מתקיים לגבי הספק אחד מאלה:
א .הספק או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום;
ב .הספק או בעל זיקה אליו הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,אך במועד ההתקשרות
חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה;
ג .הספק או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עברות או יותר לפי חוק שכר מינימום ,אך במועד
ההתקשרות חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
 .4אישור זה הנו בנוסף לאישורים הנדרשים על פי סעיף ( 2א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים
הנ"ל ,הקיימים בידי וצורפו להצעתי.
זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.
____________________
חתימה

___________________________
שם
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

___________________
עו"ד

\I:מכרזים\מכרזים \2020חנות בגדים בתחנת לוד החדשה \201201מסמך הצעה גלוי.doc

