
 העדר הליכי כינוס, פירוק וכיו"ב -רו"ח / עו"ד אישור הצהרת המציע ו -נספח ז'  

 

 תצהיר מטעם המציע

 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת 

 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

 

אני מנהל/ת ב _______________________ ח.צ./ח.פ. ______________ )להלן:  .1

 מכרז פומבי מס'( ומוסמך מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת "המציע"

 . במבנה חנויות בעיר העתיקה בירושלים, סמוך לשער שכם 13לשכירות חנות מס'  – 10/2019

נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק, ואין בקשות  ויע אינהמצ .2

 תלויות שעומדות מולו מסוג זה.

 המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון. .3

 נגד המציע לא הוגשו תביעות העלולות לסכן את המשך פעילותו ו/או לגרום לו לחדלות פירעון. .4

 ם.לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים מהותיי .5

 .מצ"ב רשימת העיקולים הקיימים על נכסי המציע

המציע הוא תאגיד הקיים ופועל כדין והחתימה על מסמכי המכרז נעשתה בהתאם למסמכי  .6

 התאגיד ולהחלטותיו, שהתקבלו כדין.

 זה שמי, החתימה להלן חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. .7

 

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 

 אישור

 

מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני אני, עו"ד ___________ 

מר/גב' ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה 

_______________/ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

ישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, א

 עליו בפניי.

 

 חתימת עוה"ד  תאריך

 חותמת וחתימה

  



 אישור עו"ד / רו"ח

 

 תאריך____________

 לכבוד, 

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 א. ג. נ.,

 

 אישור בדבר מצב המציע.הנדון: 

 

אשר הגיש הצעה  ,________________________ -עו"ד/רו"ח של המציע  אני הח"מ, המשמש

(, "המציע")להלן:   .לשכירות סדנא במתחם חוצות היוצר בירושלים – 6/2018 למכרז פומבי מס'

 מאשר בזאת ביחס למציע כדלקמן:

 

נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או  ויע אינלמיטב ידיעתי, המצ .1

 וק, ואין בקשות תלויות שעומדות מולו מסוג זה.פיר

 המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון.למיטב ידיעתי,  .2

למיטב ידיעתי, נגד המציע לא הוגשו תביעות העלולות לסכן את המשך פעילותו ו/או לגרום  .3

 לו לחדלות פירעון.

מצ"ב רשימת  לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים מהותיים.למיטב ידיעתי והבנתי,  .4

 העיקולים הקיימים על נכסי המציע, בהתאם לידוע לי, ולפי בדיקה שעשיתי.

המציע הוא תאגיד הקיים ופועל כדין והחתימה על מסמכי המכרז נעשתה בהתאם למסמכי  .5

 התאגיד ולהחלטותיו, שהתקבלו כדין.

 

 

 בכבוד רב,

 

 

_________________________  _____________ 

   תאריך    חותמת ,שם, חתימה    

 

 

 

 


