נספח ה'  -פרטי המציע
שם החברה:
.1

עברית ____________________________________________ :

.2

לועזית_____________________________________________ :

.3

מספר רישום________________________________________ :

.4

מען החברה (המען הרשום):
___________________________/__________________/
עיר/ישוב

.5

רחוב ומספר בית

מיקוד

4.1

מספר טלפון________________ ______________ :

4.2

מספר פקסימיליה_______________ ___________ :

4.3

דואר אלקטרוני ____________________________ :

מען מרכז העסקים של החברה (אם שונה ממען המשרד הרשום):
___________________________/__________________/
עיר/ישוב

רחוב ומספר בית

מיקוד

5.1

מספר טלפון______________ _______________ :

5.2

מספר פקסימיליה_____________ _____________ :

5.3

דואר אלקטרוני _____________________________ :

.6

מועד רישום החברה________________________________________ :

.7

מועד תחילת ניהול עסקים____________________________________ :

.8

ציין האם החברה פרטית או ציבורית_____________________________ :

מסמכי החברה
.9

יש לצרף כנספחים את המסמכים המפורטים להלן:
9.1

נספח  -1אישור מעודכן של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע.

9.2

נספח  - 2תעודת רישום של המציע ,מאושרת ע"י רשם החברות/השותפויות או כל משרד
אחר בו מתנהל רישום לגבי סוג התאגיד הרלוונטי ,או העתק נאמן למקור של התעודה.

9.3

נספח  - 3כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ז– .1976

9.4

נספח  - 4תצהיר חתום בפני עו"ד בדבר עמידת המציע בחוק עיסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ז –  ,1976בנוסח המצורף לנספח זה).
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9.5

.10

בנוסף ,יש לצרף כל מסמך המעיד על עמידת המציע בתאני הסף שנקבעו במכרז ,ובכלל
זה ,כל מסמך המעיד על זכותו של המציע לשדר בערוץ טלוויזיה פתוח ,ו/או על זכותו
לשדר שידורי ספורט .התאגיד יהיה רשאי לדרוש מהמציע כל השלמה ו/או הבהרה
שתידרש לצורך בדיקת עמידתו בתנאי הסף.

פירוט בעלי המניות
יש לציין את פרטי בעלי המניות במציע על פי המתכונת שלהלן -
שם

מען

מספר ת.זהות /
רישום

החלק היחסי מן
ההון המונפק

מספר המניות
המוחזקות
וסוגיהן

ב( % -לפי סוגים)

במידת הצורך ,ניתן להוסיף דברי הסבר._________________________________:
.11

פירוט מורשי חתימה במציע:
שם

מען

מספר ת.זהות

תפקיד

כן יש לצרף אישור עורך דין או רואה חשבון המאשר את זהות מורשי החתימה מטעם
המציע.

הרינו להצהיר כי כל הפרטים המצוינים במסמך זה מדויקים ,מלאים ונכונים.

______________________________________
המציע [יש להוסיף חתימת המציע]

- 3 -

יצורף ל נספח ה'
תצהיר בדבר קיום חוקי עבודה
והתחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _______ ,מורשה החתימה מטעם
__________________ שמספרו ____________(להלן " :המציע ") מצהיר בזאת,
בכתב ,כדלקמן:

.1

קיימתי את כל חובותיי לרבות תשלום בשנה האחרונה ,לכל עובדיי כמתחייב
חוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים
עליי ,אם חלים עליו ,ולרבות החיקוקים המפורטים התוספת השנייה לחוק בית
הדין לעבודה ,תשכ"ט  1969 -ששר הכלכלה ממונה על ביצועם ,וכ ן חוק הביטוח
הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה  ) 1995 -ובכל מקרה לא שילמתי פחות משכר
מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים
הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים
שיועסקו על ידי במהלך כל תקופת ההתקשרות.

.2

הנני מצהיר כי התקיים אחד מאלה:
(יש לסמן  Xבמקום המתאים)


המציע או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות
לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום .



המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים
זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום אולם חלפה שנה ממועד ההרשאה
האחרונה עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

לעניין סעיף זה –

"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו " -שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי),
תשמ"א .1981 -
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
( )1

חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע .

( )2

אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
(א)

בעל השליטה בו ;
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(ב)

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה
במהותו להרכב כאמור של המציע ותחומי פעילותו של חבר בני
האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע ;

(ג)
( )3

מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה ;

אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חב ר בני אדם
אחר ,שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע ;

"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום או חוק
עובדים זרים שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ( .)31.10.2002
"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים ,התשנ"א .1991 -
"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1987 -
"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי
שליטה בחבר בני אדם.

.3

אני מצהיר כי זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_______ _________

__________

שם המצהיר +חתימה

תאריך

אימות חתימה

אני הח"מ ,עו"ד ____________ מ.ר ______ מאשר בזאת כי ______________
רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ___________________ אשר זיהה את עצמו/ה
באמצעות ת.ז .מס' _________ וחתם על הצהרה זו בפניי אחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר אמת וכי יהיה/תהייה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
מוסמך לע שות כן בשמו.

___________

_____________

שם

חותמת וחתימה

_____________
תאריך

