
 
 נספח ד

 תצהיר העדר הרשעות 

 ממניות המציע( 05% -)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 
 

 02/1/1מס' קול קורא  –בקשה לקבלת הצעות 
 

 ייחודיים דיגיטליים מתקני משחק פיתוח ל
 רעות-מכבים-בעיר מודיעין

 

 :הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן .1

 אנו __________________________________________ )להשלים את הקשר עם המציע(. (א)

השנים האחרונות שקדמו לפרסום הפניה, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא מתנהלים נגדו  11במהלך  (ב)
הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית מהעבירות המנויות להלן ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו 

 חקירה בקשר עם עבירה פלילית מהעבירות המנויות להלן.

)להלן: "חוק  1922 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 091-092לפי סעיפים העבירות  –"עבירה פלילית" 
לחוק העונשין  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393העונשין"(, או לפי סעיפים 

רמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, )עבירות מ
, חוק מניעת הטרדה מאיימתו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי 

ולמעט: עבירה  כולל עבירות בתחום איכות הסביבה2הנוגעות לאיכות הסביבהכל עבירה, ו/או  .0111-התשס"ב
ירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עב

 אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(.

הח"מ מאשר ומסכים כי החברה ו/או כל הפועלים מטעמה יהיו רשאים ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי  (ג)
 בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.

נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב במקרה ואישור  (ד)
 הח"מ למסור, לבקשת לעירייה , אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.

 צרופות .0

 לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה. (א)

ממניות התאגיד( בגוף החתום  01%של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  לטופס זה תצורף רשימה (ב)
 על מסמך זה.

 -)א(1לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים  (ג)
 )ב( לעיל.1

_________________  ____________ _____________________________     ______ 

 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד             תאריך                  מה וחותמת שם חתי

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע של המציע/חבר במציע

 הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין  

 הקשור ו/או הנוגע לפניה.  

 בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו עלהריני מאשר   ;

 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים  

 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו  

 בפני על נספח זה.    

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

________________  _____________ ______  __________________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד              תאריך   תאריך                    שם + חתימה
 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר               

 את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם               

 שה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספחלא יע           
 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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