
 

 

 2019נובמבר  27

 "ט חשון תש"פכ

 

  משתתפי המכרזאל: 

 

 שלום רב, 

 

  " חטיבת החדשות תאגיד השידור הישראלי11להרחבת תת מאגר צלמי רחף ל"כאן  2019/34מכרז הנדון: 

 1לקט מספר  –תשובות לשאלות הבהרה 

 

בנוגע למכרז  ההבהרה שהתקבל מתכבד בזאת להשיב לשאלו"(, התאגיד" -תאגיד השידור הישראלי )להלן גם 

 שבנדון:

 :1שאלה מספר 

בעלותי ולכן אני מפיק בבמסמכי המכרז והוא מנוסח לעוסק פטור/מורשה, אני עובד תחת חברה שעיינתי 

 במקרה כזה שם במציע במכרז צריך להיות החברה בע״מ או שמי הפרטי? -חשבוניות של חברה בע״מ 

 : 2תשובה מספר 

שראל, ראשי להגיש הצעה להיכלל במאגר, מציע שהינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בי

 . 1976-בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ושאינו תאגיד רשום, 

 עליו לצרף למסמכי המכרז, בנוסף לאמור במסמכי המכרז :  –אם המציע הוא תאגיד 

העתק תעודת ההתאגדות של התאגיד, ותעודת/ות שינוי שם, אם קיימת/ות, אישור מורשה חתימה  .א

 מלא ועדכני מהרשם הרלוונטי.ותדפיס 

 מצורף. ה, בנוסח 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1ב2-ב ו2תצהיר בהתאם לסעיפים  .ב

 

 

 מובהר כי: 

 אלא אם יצוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז. .1

 ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז. .2

מפורש במסמך זה בלבד ובכל מסמך השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן  .3

 רשמי אחר שפורסם ו/או יפורסם )ככל שפורסם ו/או יפורסם( על ידי התאגיד במסגרת המכרז.

 ידו בכל עמוד.-המציע יצרף להצעתו למכרז מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום על .4

 

  ב ב ר כ ה,              

  איילת אלינסון                       

 ת ועדת המכרזיםרכז                                          



 

 

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

____________ לאחר שהוזהרתי כחוק, כי עלי לומר את   אני, הח"מ ____________ נושא/ת ת.ז מס'
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת 

 "(, כדלקמן:המציע_________________ )להלן: "

 הנני מכהן/ת בתפקיד _____________ במציע. .1
    בשמו ומטעמו של המציע. הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, .2
העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה  .3

      ודרישה שביצעתי.
 

 ב לחוק2הצהרה סעיף  - הצהרה קיום דיני עבודה

לפי חוק עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ובעל הזיקה למציע, ביותר משתי עבירות  .4
ו/או לפי חוק שכר  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

עד למועד האחרון להגשת הצעות,  -, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור 1987-מינימום, תשמ"ז
 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה בעבירה.

" משמעם: כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, שליטה"-" והחזקה", "אמצעי שליטההמונחים " .5
 .1981-תשמ"א

ב לחוק עסקאות גופים 2כמשמעותם בסעיף  -" עבירה" ו"הורשע", "בעל זיקהלענין תצהיר זה, " .6
 "(.החוק)להלן: " 1976-ציבוריים, התשל"ו

 

 לחוק 1ב2הצהרה סעיף  – ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

)להלן: "חוק שוויון זכויות"(  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9סעיף הוראות  .7
 אינן חלות על המציע, או שהן חלות עליו והוא מקיים אותן.

עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי  100אם המציע יזכה במכרז שבכותרת והוא מעסיק  .8
לחוק שוויון  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  של משרד העבודה הרווחה והשירותים

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. -זכויות, ובמידת הצורך 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

 

______________ 

 חתימה

___________ 

 תאריך

 

 אישור עו"ד

ד ___________ מ.ר _____________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב/ה אני עו"
בפני מר/גב' ________________, המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' 

_______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 
שה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יע

 בפני.

 

______________ 

 תאריך                         

__________________ 

 חתימה וחותמת
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