
' ב פרק -במציע  ניכרת השפעה בעל או במציע משרה נושאתאגיד ש מטעם תצהיר: 7'ב טופס

 ההצעה לטופס

 [למצהיר נכונות שאינן הצהרות להשמיט]יש 

 

 תצהיר

 אזרח שאינו]למי  (.ז.ת צילום לצרף יש) _____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________אני

תאריך לידה:  _______ )מדינת ________([ מסוג' _______ מס מזהה תעודה: ישראל

: רישיון משולב למתן 2019/015נותן תצהירי זה בקשר למכרז מס' ___________, מין: _______, 

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

 "(.המכרז)" לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים חדשמיוחד 

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

והרשום במרשם ______________ במדינת __________ ________ ______

בעל עניין  אינו התאגיד ניתן למחוק אם]התאגיד הוא בעל עניין מוסדי במציע   ."(התאגיד)"

 .מוסדי במציע[

 צורך אין אם למחוק]ניתן חתימתי, בצירוף חתימתו של מר/גב' _________________  .2

 את התאגיד לעניין המידע המפורט בתצהיר זה., מחייבת [נוסף במצהיר

התאגיד הוא נושא משרה/בעל השפעה ניכרת בחברת ____________, שמספרה המזהה  .3

 "(.המציע"_____________ )הוא 

או: נציג התאגיד מכהן בתור נושא משרה ] במציע אחר במכרז נושא משרההתאגיד אינו  .4

 . [במציע אחר ____________ ]יש למלא את שם המציע האחר[

או: התאגיד הוא בעל עניין מוסדי במציע אחר ] במציע אחר במכרזהתאגיד אינו בעל עניין  .5

 . [____________ ]יש למלא את שם המציע האחר[

או: נציג התאגיד מכהן בתור ] מציע אחר במכרזשל  עניין בבעל נושא משרההתאגיד אינו  .6

___________ ]יש למלא את שם בעל העניין[ של מציע אחר  ענייןנושא משרה בבעל 

 . [____________ ]יש למלא את שם המציע האחר[

 אם מהתצהיר זה סעיף למחוק]ניתן בעל עניין או נושא משרה במפעיל קיים. התאגיד אינו  .7

או מפעיל רט"ן בר"א, או להתאים אם התאגיד הוא בעל עניין  קייםרט"ן  מפעיל הוא המציע

 [מוסדי במציע וגם בעל עניין מוסדי במפעיל קיים

או מחוץ  בישראלבעבירה פלילית  [המיותר את למחוק]נא  / לא הורשע הורשעהתאגיד  .8

חלפה לגביה חשב לעבירה פלילית בישראל כל עבירה אשר לא ילישראל )למטרת תצהיר זה, ת

-לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 16תקופת ההתיישנות כמשמעותה בסעיף 

"( אך לרבות הפקודה)" ]נוסח חדש[ , למעט עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה1981



 עבירה כל חשבית לישראל מחוץ פלילית לעבירהא לפקודה; 64או  64עבירה לפי סעיפים 

 (.תעבורה עבירות למעט, בוצעה היא שבה המדינה לדין בהתאם פלילית עבירה שהיא

; רלוונטי לא אם למחוק]נא בישראל ושלא בישראל: התאגיד  פרטי העבירות בהן הורשע אלה .9

 [הצורך לפי שורות להוסיף ניתן

 כלליים על העבירה: םפרטי .9.1

 פרטי תיק בית משפט: .9.2

 מקום השיפוט: .9.3

 מספר תיק: .9.4

 תאריך הכרעת הדין: .9.5

 דין:תאריך גזר  .9.6

 פירוט גזר הדין: .9.7

, דרישתו ולפי עת בכל ,התקשורת במשרד המוסמך הגורם כי והסכמת את בזאת ןנות התאגיד .10

 הפלילי המרשם בחוק כמשמעותו הפלילי המרשם מן מידע התאגיד לגבי לקבל רשאי יהיה

 וכהונת תקופת כל לאורך תקפה זו והסכמת כי ליידוע . -1981א"התשמ, השבים ותקנת

במציע )וככל שהמציע יזכה, בבעל  [המיותר את למחוק]נא כנושא משרה / בעל השפעה ניכרת 

הרישיון(, או לאורך כל תקופת המכרז )וככל שהמציע יזכה, לאורך כל תקופת הרישיון(, 

 המוקדם מביניהם.

, הגורם המוסמך במשרד התקשורת ידי על לכך דרשהוא יי אם כי מצהיר התאגיד בנוסף .11

 .לישראל שמחוץ ממדינה הפלילי מהמרשם פרטים לעיונו מציאהתאיגד י

 .מכרזמסמכי הל 3 בסעיף להם שניתנה המשמעות תהיה זה בתצהיר המונחים לכל .12

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי הוז .13

 

       _________________ 

 ]וחותמת אם צריך[ חתימה       

 

 אישור

 ושאגב' ___________ נ/ר"ד, מעו_________  בפני הופיע/ה__________  ביום כי אשרמ אני

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. 



וההחלטות של תאגיד ________ מס' אני מאשר בזאת כי על פי מסמכי ההתאגדות 

___________, מר/גב' ___________________ האמור/ה הוא/היא מורשה/ית חתימה מטעם 

התאגיד, מוסמך/ת להתחייב בשם התאגיד בכל הקשור למכרז, וכי חתימתו/ה על ההצהרה דלעיל 

 ]ביחד עם מר/גב' _____________[, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.

 

 

 

 

_______________ 

 

 "דעו_________, 


