
 ההצעה לטופס' ב פרק -מי שאינו מפעיל רט"ן  מטעם תצהיר: 5'ב טופס

 

 תצהיר

' מס: דרכון ישראל אזרח שאינו]למי _____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________ אני

: רישיון משולב למתן 2019/015נותן תצהירי זה בקשר למכרז מס'  _______ )מדינת ________([

שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן( בישראל: הרחבת רישיון קיים או הענקת רישיון 

 "(.המכרזחדש לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים )"מיוחד 

נותן תצהירי זה בשם תאגיד _________________, שמספרו המזהה הוא  אני .1

 "(. המציע________________ )"

 .במציע כנושא משרה הןמכ אני .2

 את מחייבת, במציע כנושא משרה המכהן_________,  מר של חתימתו בצירוף, חתימתי .3

 .המציע

 :כי המציע בשם מצהיר אני .4

המציע, נושא משרה בו, בעל עניין בו או נושא משרה בבעל עניין בו אינם בעלי עניין  .4.1

משרה במפעיל  במפעיל רט"ן לרבות מפעיל רט"ן בר"א, ואינם משמשים כנושאי

רט"ן לרבות מפעיל רט"ן בר"א או כנושאי משרה בבעל עניין של מפעיל רט"ן לרבות 

 . מפעיל רט"ן בר"א

אין במציע נושא משרה או בעל עניין שהוא מפעיל רט"ן לרבות מפעיל רט"ן בר"א,  .4.2

 ואין במציע בעל עניין שנושא משרה בו הוא מפעיל רט"ן לרבות מפעיל רט"ן בר"א;

אמצעי השליטה בהחזקה של בעל עניין מוסדי אינו חל על  4.1הוראות סעיף האמור ב .4.3

באמצעי השליטה במפעיל רט"ן לרבות מפעיל רט"ן  וכן 10%עד  במציע בשיעור של

  מציע.באינו בעל שליטה בלבד שבעל העניין המוסדי ובר"א, 

 .פעילות מגזר באותו ברישיון המחזיקים( יותר)או  ניכרת השפעה בעלי שני במציע אין .4.4

 :ולאחר בירורים שערכתי ידיעתיאני מצהיר בשם המציע כי למיטב  .5

המציע, נושא משרה בו,  בעל עניין בו או נושא משרה בבעל עניין בו אינם בעלי עניין  .5.1

 ציע חדש אחר, ואינם משמשים, אינם משמשים כנושאי משרה בממציע חדש אחרב

 .אחר ציע חדשכנושא משרה בבעל עניין במ

, ואין במציע בעל עניין ציע חדש אחרבמציע נושא משרה או בעל עניין שהוא מ אין .5.2

 ;ציע חדש אחרשנושא משרה בו הוא מ

אמצעי השליטה בהחזקה של בעל עניין מוסדי אינו חל על  5.1האמור בהוראות סעיף  .5.3

ובלבד שאינו )וכן באמצעי השליטה במציע חדש אחר  10%עד  במציע בשיעור של

אמצעי השליטה בהחזקה של בעל עניין מוסדי , או לחילופין על (במציעבעל שליטה 



בשיעור וכן באמצעי השליטה במציע חדש אחר  (ובלבד שאינו בעל שליטה בו)במציע 

  .10%של עד 

 .מכרזמסמכי הל 3 בסעיף להם שניתנה המשמעות תהיה זה בתצהיר המונחים לכל .6

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי הוז .7

       _________________ 

 חתימה        

 

 אישור

 ושאגב' ___________ נ/ר"ד, מעו_________  בפניה /הופיע__________  ביום כי אשראני מ

ה /צפוי יהיה/ת וכי האמת את לומרו/ה עלי כיו/ה שהזהרתי חרלאו_________,  שמספרה.ז. ת

 ליהה ע/וחתמ דלעילו/ה הצהרת נכונות אתה /אישר, כן שהיע/ת לא אם בחוק הקבועים לעונשים

 בפני. 

 

   

 

 

 

_______________ 

 

 "דעו_________, 


