
 תצהיר המציע –נספח א' 
 

אני הח"מ _________________________________ ת.ז _______________________  
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

 מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן: כן,

___________________________ )להלן: תצהיר זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת   .1
לאספקת שירותי גינון וטיפול בשטחי  04/2021מס' "( המוגשת במסגרת מכרז פומבי מציע"

 "(. המכרזציבור למכללה  האקדמית ת"א יפו )להלן: "

 .הנני משמש/ת בתפקיד ____________________ במציע ומוסמך/ת ליתן תצהיר זה בשמו .2

הוא חברה שעוסקת ומתמחה בתחום נושא מכרז זה ופועלת בשוק החל הנני מצהיר כי המציע  .3
 משנת _____________. 

הנני מצהיר כי המציע בעצמו, ולא באמצעות קבלני משנה, בעל ותק וניסיון מוכח באספקת  .4
 6עבודות גינון, פיתוח, השקיה ואחזקת גינות, בהיקף של לפחות  -השירותים נשוא מכרז זה

עבודות גינון, פיתוח, השקיה ואחזקת גינות שכל אחת מהן  3ופין בהיקף של או לחיל דונם לשנה
 החל משנת _____ ברציפות. דונם לשנה 3בהיקף של 

שירותי גינון, פיתוח, השקיה שהמציע סיפק להם   למעט מוסדות להשכלה גבוהה ,פירוט הגופים .5
 (2016-2020השנים האחרונות ) 5 -ואחזקת גינות ב

שם הגוף/  
 ארגון

היקף 
השירות 

 )במ"ר(

תקופת 
מתן 

 השירות

איש קשר 
 ותפקיד

 טלפון זמין להתקשרות

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

 



 -שירותי גינון, פיתוח, השקיה ואחזקת גינות בשהמציע סיפק להם  להשכלה גבוההמוסדות פירוט  .6
  -(2016-2020השנים האחרונות ) 5

שם הגוף/  
 ארגון

היקף 
השירות 

 )במ"ר(

תקופת מתן 
 השירות

איש קשר 
 ותפקיד

 טלפון זמין להתקשרות

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 עובדים  בעלי תעודת הסמכה לעבודה בגובה מטעם משרד העבודה.  _____ באופן ישיר הנני מעסיק .7
 יש לצרף מסמכים המעידים על כך.

הנני מעסיק באופן ישיר ו/או באמצעות הסכם מול קבלן משנה )פרילנסר(* _______ עובדים בעלי  .8
 יש לצרף תעודות בתוקף.תעודת גוזם מומחה מטעם משרד העבודה. 

  ידיו-בלן המשנה מועסק עלבאמצעות הסכם קבלני המציע מצהיר כי ק*במידה ומדובר בהעסקה 
 במועד הגשת ההצעות למכרז.

 *_____ טרקטורים.הסכם מחייב מציעו/או בבעלות קבלן משנה עמו יש ל המציע בבעלות .9

הינו בתוקף נכון למועד בלן המשנה *במידה ומדובר בהסכם קבלני המציע מצהיר כי ההסכם מול ק
 במכרז.הגשת ההצעות 

 *אופן ישיר או באמצעות הסכם קבלניב בעצמו ברישיון כמפורט להלן או מעסיקמחזיק ע המצי .10
)פרילנסר( מדביר בעל רישיון אשר מסמיך אותו להדברת מחלות ומזיקים לצמחיה על פי חוק 

 .יש לצרף העתק רישיון בתוקף  .2016 -הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו

-סכם קבלני המציע מצהיר כי קבלן המשנה מועסק על*במידה ומדובר בהעסקה באמצעות ה
 במועד הגשת ההצעות למכרז.  ידיו

 ______ מכסחות דשא. המציע בבעלות .11

פרויקטים בהיקף ובאופי זהה לנדרש ____ ניהל לפחות ש מנהל עבודה אני מעסיק הנני מצהיר כי  .12
  (.2018-2020)במסמכי מכרז זה במהלך שלוש השנים האחרונות 

 3.11.2, כאמור בסעיף ון ממוסד מורשההינו בעל הסמכה במקצועות הגינ הנ"ל מנהל העבודה
   למכרז.

 מנהל העבודה הנ"ל דובר עברית ברמת שפת אם.

 לפחות. 2מנהל העבודה מחזיק בתעודת גנן מסוג 

 הנני מצהיר/ה כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .13
 

 אישור
 
 



 _____________________אנו הח"מ, ____________________________ בעלי תפקיד/ים 
ולראיה  .במציע ומורשה/י החתימה מטעמו, מצהירים בזאת על נכונות המפורט בנספח זה לעיל

 :באתי על החתום
 
 

___________________                                                  _______________ 
 חתימה וחותמת החברה                              תאריך                                              

 

 

  



 אישור עו"ד / רו"ח

 ,______________אני הח"מ, עו"ד / רו"ח ____________, מר. ______________ מרחוב

מאשר/ת בזה כי ה"ה _______________ ת.ז_______________, הינו/ה מורשה לחתום מטעם 

)להלן: "המציע"(, וכי חתימתו/ה על נספח   ________________ ______________________

כן הנני לאשר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את  .זה, בצירוף חותמת החברה, מחייבת את המציע

האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן. הנ"ל אישר את נכונות הצהרתו 

 וחתם עליה.

 
                  _______________                                ___________________ 

 תאריך                                                                    חתימת עו"ד וחותמת        



 


