מסמך ד'
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
אני החתום מטה ,מר/גב' _______________ ,נושא ת.ז מס' ____________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
/מצהיר ה כדלקמן:
 .1אני המבקש ו/או הוסמכתי כדין על ידי המבקש לחתום על תצהיר זה בקשר לבקשת המבקש
להירשם בספק הקבלנים של עיריית עפולה.
 .2המבקש ,מי שנשלט על ידו ,ואם המבקש הוא חבר בני אדם גם בעל השליטה בו או חבר בני
אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו ("שליטה" כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח–
 )1968לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א 1991-בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז; ואם
הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק – ההרשעה האחרונה לא הייתה
בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
 .3המבקש ,לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו ,ואם המבקש הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו
להרכב כאמור של המבקש ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי
פעילותו של המבקש ,וכן מי שאחראי מטעם המבקש על תשלום שכר עבודה ,ואם המבקש
הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – גם חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית
בידי מי ששולט במתקשר; שליטה – כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א,1981-
לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז ,1987-ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו
חוק – הרי שבמועד הגשת הבקשה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה ,אם הורשע בשתי
עבירות או יותר לפי אותו חוק – במועד הגשת הבקשה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה.
 .4זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_______________
חתימת המצהיר

אישור
אני הח"מ ,עו"ד ___________________ ,מ _______________ מאשר בזאת ,כי ביום
_______________הופיע/ה בפני גב'/מר _________ ,ולאחר שזיהיתיו/ה והזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני
על התצהיר דלעיל .

_________
תאריך

__________________________
חתימה וחותמת עו"ד

