תצהיר בדבר אי תיאו מכרז
אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד
_____________________ )ש התאגיד( מצהיר בזאת כי
.1

אני מוסמ לחתו על תצהיר זה בש התאגיד ומנהליו.

.2

אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטע התאגיד במכרז זה.

.3

בכוונתי להשתמש ,במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטי להל )יש לפרט את ש
התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו(:
פרטי יצירת
תחו העבודה בו ניתנת
ש התאגיד
קשר
קבלנות המשנה

.4

המחירי ו/או הכמויות אשר מופיעי בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופ עצמאי ,ללא
התייעצות ,הסדר או קשר ע מציע אחר או ע מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה
אשר צויינו בסעי 3 #לעיל(.

.5

המחירי ו/או הכמויות המופיעי בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אד או תאגיד אשר מציע
הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני
המשנה אשר צויינו בסעי 3 #לעיל(.

.6

לא הייתי מעורב בניסיו להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

.7

לא הייתי מעורב בניסיו לגרו למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

.8

לא הייתי מעורב בניסיו לגרו למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

.9

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתו לב ולא נעשית בעקבות הסדר או די ודברי כלשהוא ע
מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

.10

אני מתחייב להודיע לעור המכרז על כל שינוי באחד הפרטי לעיל מעת החתימה על התצהיר
ועד מועד הגשת ההצעות.

אני מודע לכ כי העונש על תיאו מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

תארי

ש התאגיד

חותמת התאגיד

ש המצהיר

חתימת
המצהיר

אישור
אני הח"מ ,עו"ד ___________ ,מ"ר _______ ,מרח' ____________ ,מאשר בזאת כי ביו
_________ הופיע בפני _________ ,שזיהה את עצמו ע"י ת"ז  /המוכר לי באופ אישי ולאחר
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשי הקבועי לכ בחוק א לא יעשה כ,
אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחת עליו.

ש מלא וחותמת
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