
 

  1

  'זנספח 

   – הצהרה והתחייבות

 שמירת סודיות ואי שתוף במידע ובנתונים בקשר עם הליך מיון מוקדם

  ")המכרז"-להלן (3465 'במכרז מס

  

  לכבוד

  משרד הבינוי והשיכון/מדינת ישראל 

  ,המרכז למיפוי ישראל

  , 1רחוב לינקולן 

  תל אביב

  

  ,.נ.ג.א

  

מצהיר בזאת   _______________  . ז. נושא  ת ____________________מ "אני  הח

  :כדלקמן

  

כל האמור כאן באופן אישי . ומטעמה________________________ הצהרתי זו נעשית בשם 

  ._________________יכלול גם את כל הפועלים מטעמה של 

  

לצורך הוכחת היכולת נעשו על ידי חברתי __________  והתהביקור, החישובים, כל הנתונים  .1

בין אם הוא משתתף אחר בהוכחת היכולת בהליך , קשר ואופן עצמאי לשום גורם אחרללא כל 

או על ידי כל גורם /לא  על ידי ואני מצהיר כי לא נמסר , כמו כן. המיון המוקדם ובין אם לאו

 או/בכל דרך ו, או שירותי/או בעל עניין כלשהו בי ובעסקי ו/או הקשור אלי ו/הפועל מטעמי ו

 . מידע כאמור לכל גורם אחר) ות ובין בעקיפיןבין ישיר(אופן 

 הכלולים בהוכחת היכולת נתקבלו אצלי המצויניםהפרטים , כחריג לאמור לעיל .2

הועברו אלי באמצעות / ______________________מ

אין . (*_______________________נעשו על ידי / ___________________________

 ).יש למחוק את המיותר**י "ממפצורך לציין פרטי מידע שנתקבלו 

נחתם עימי חוזה ויתגלה כי או /יוחלט כי אעבור לשלב השני של המכרז ואני יודע כי במידה ו .3

, הרי כי המרכז יהא רשאי לראותני כמפר את החוזה ולבטלו, אינו נכוןאמור בהצהרה זו ה

, לרבות, או כל דין בקשר עם הפרת החוזה על ידי/ה וולבצע כל פעולה הרשאי לבצע על פי החוז
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דרישה לקבלת כל פיצויי מוסכם ותביעתי לשם השבת הוצאותיו , חילוט ערבותי, אך לא רק

יהא המרכז רשאי , בנוסף. והכל מבלי לגרוע מזכותו של המרכז לתבוע אותי וזאת על פי כל דין

ע כל גורם על פי שיקול דעתו הבלעדי של או לייד/ על ידי בכל פורום והפסילהלפרסם את דבר 

 . המרכז

  

 הרי כי המרכז יהא רשאי לאסור האמור בהצהרה זו אינו אמתאני יודע כי במידה ויתגלה כי  .4

להוציאני , עלי להשתתף בכל מכרז אשר עתיד לפרסם וזאת בין לתקופה מוגבלת ובין לצמיתות

יהא המרכז רשאי לפסול על הסף כל מבלי לגרוע מהאמור לעיל . ב"מכל רשימת ספקים וכיוצ

  . הצעה אשר אגיש לכל מכרז

  

  

  ___________________________שם         ________תאריך

  

          חתימה                
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