
 

                                                    
 
 

                                                                              
                                                                                                                  

 

 
 2017ביולי  19

 מכרזהנרשמים לכל אל:  
 
 

  מקררים לאחסון תכשירים רפואייםלאספקת  7/201811פומבי מס'  מכרזהנדון: 
 
 תיקונים והבהרות .א

 
 במנהלה 

 
  6.4.1 סעיף

 "טעם המציע.מלמעט שירותי תחזוקה אותם ניתן לספק באמצעות קבלן משנה בסוף הסעיף יתווסף: "
 

  4.1.9 סעיף
 ".לאב הטיפוס של המקרר המוצע על ידו יש אישור ולידציה מאת היצרןבמקום "

ופעילות מערכות ובדיקת  טיפוס של המקרר המוצע על ידו בדבר תקינותהממעבדה מוסמכת בארץ לאב אישור בידיו "יבוא 
"תנאי אחסון והובלה של  של משרד הבריאות 126בנוהל  3.3.3.8בסעיף כמוגדר , פיזור טמפרטורה בחלל המקרר וכיול

 ".תכשירים"
 

 במפרט
 

  1.2סעיף 
 " יימחק. NF הביטוי "

 
 2.2סעיף 

 הפיסקה השניה תוחלף בנוסח שלהלן:
מוסמכת בארץ לאב הטיפוס של המקרר המוצע על ידו בדבר תקינות אישור ממעבדה  במעמד הגשת ההצעה יש לצרף"

של משרד הבריאות "תנאי אחסון  126ופעילות מערכות ובדיקת פיזור טמפרטורה בחלל המקרר וכיול, כמוגדר בנוהל 
 והובלה של תכשירים"."

 

 :נספח ג  –טופס ההצעה 
 בהערה המסומנת ב"כוכבית" בתחתית הטבלה  2.1סעיף ב

 "בנפח בכל קטגוריה. 10%מותרת סטייה של עד " יבוא "בנפח בכל קטגוריה. 7%מותרת סטייה של עד במקום "
      
 3בסעיף 

 
 נוסח הבא:ל במסמך העונהיוחלף וכו'...."(  וכיולים תקינות בדיקת ביצוע אישור)"המסמך השביעי 

 תקינות ופעילות מערכות ובדיקת פיזוראישור ממעבדה מוסמכת בארץ לאב הטיפוס של המקרר המוצע על ידו בדבר 
של משרד הבריאות "תנאי אחסון והובלה של  126בנוהל  3.3.3.8בסעיף  טמפרטורה בחלל המקרר וכיול, כמוגדר

 תכשירים"."
 

 אישור עריכת ביטוחים נספח
 .  ₪מיליון  8במקום  ₪מיליון  6גבול האחריות  בביטוח חבות המוצר  ישונה  ויעמוד על 

הכולל )ביטוח  כאשר גבול האחריות לביטוח חבות מוצר וביטוח צד ג' תתקבל פוליסה משולבת נוספת, לחילופין:אפשרות 
 .₪מיליון  8צד ג' וחבות המוצר( יעמוד על  

 יתקבל תיקון בכתב יד, התואם את האמור לעיל, על גבי טופס אישור עריכת הביטוחים.
 
 

 ועדת מכרזים

 אביב  -תל 27המרד 

www.maccabi4u.co.il 



 

 מועדים חדשים במכרז: .ב
 , ולהלן המועדים החדשים במכרז:יערך פרסום עדכון של מכרז זה –להשתתפות במכרז  מיםמוקדה םבשל השינוי בתנאי

 ( רק למי שטרם נרשם וקיבלהרשמה וקבלת חוברת המכרז )-  17.727.ועד ליום  17.720.החל מיום . 

  30.7.17 –שאלות תתאפשרנה עד ליום. 

  2.8.17 –תשובות תימסרנה עד ליום. 

  12:00בשעה  7.8.17  -המועד האחרון להגשת ההצעות . 
 הודעת עדכון תפורסם על פי החוק והתקנות.

 

 מצורפים בזה: .ג
 .מעודכן –נספח ג'  –טופס הצעה 

 מעודכן. –נספח ה'  –תצהיר 

 
 תשובות לשאלות: .ד

 
 תשובה שאלה סעיף מס"ד

   מנהלה
האם יש דרך לקבל את צורת הערכת ההזמנות    .1

כל כמה זמן יתבצע הזמנה  ;בשלוש השניםשיתבצעו 
 וכמה יחידות יוזמנו בכל פעם?

)ללא  בהתאם לאומדן שבטופס ההצעההכמויות 
ההזמנות תבוצענה  התחייבות מכבי לכמות כלשהי(.

שיוגדרו מעת  במשך תקופת ההסכם לפי צרכים
לא ניתן לתת תשובה מפורטת לגבי פריסת לעת. 

 ההזמנות לאורך תקופת ההסכם.
אם אמור שם, בין היתר, "להסכם  12.2סעיף  ראה האם נדרש אישור אמ"ר?    .2

מקרר כ"יוצע ע"י המציע מקרר המוגדר ע"י היצרן 

 ימציא הזוכה במכרז , אזי (Medical grade) "רפואי

תוך שבוע ממועד חתימת הסכם  למכבי,
ההתקשרות, אישור אמ"ר, או אישור כי הגיש בקשה 

למקרר. בכל מקרה, המציע  לקבלת אישור אמ"ר
)שלושה( חודשים ממועד  3ימציא אישור אמ"ר תוך 

החתימה על הסכם ההתקשרות, ובכל מקרה טרם 
כפי  הכל – ......"הפעלת השרות נשוא המכרז

 .להסכם 12.2שאמור בסעיף 
-האם ניתן להציע מקררים שלא מוגדרים ע"י היצרן כ 4.1.4  .3

medical device אך כן קיים אישור CE  וגם עברו
 של משרד הבריאות? 126כיול/ולידציה לפי נוהל 

 כן. ככל שעומד בכל דרישות המפרט.

האם ניתן להציג הצהרה בכתב מהיצרן שהמקררים  4.1.4  .4
מיועדים גם לאיחסון תרופות וחיסונים למרות שאין 

 ?medical deviceברשותו אישור 

 .3ראה תשובה לסעיף 

ולידציה מאת היצרן לאב טיפוס של נדרש אישור  4.1.9  .5
המקרר המוצע. לא ברור איזה אישור נדרש, כי נעשית 

של משרד הבריאות על ידי  126ולידציה על פי נוהל 
המשווק המקומי תחת אישור של מעבדה מוסמכת 

 בישראל.

  ראה לעיל תיקונים ועדכון תנאי מוקדם.

אך לא רשום בטופס  test reportהיצרן יכול לספק . 1 4.1.9  .6

 זה ולידציה. 
האם ולידציה ע"י גורם בארץ גם יכול להתקבל . 2

 של היצרן? test report-בנוסך ל

  לעיל. 5ראה תשובה לשאלה 

האם ניתן להתחייב בפניכם לגבי איש שרות שלישי  4.1.10  .7
 עם קבלת המכרז?

עמידת המציע תנאי להשתתפות במכרז הוא לא. 
 במועד הגשת ההצעה.בדרישה בסעיף זה, 

 שמספקת חברה עם מציעה של הסכם גםיובהר, כי 
. ראה תקבלי רכבים עם טכנאים 3 ולה השירות את

 .4.1.6תיקונים לעיל ועדכון התנאי המוקדם בסעיף 

שאלות בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע  6.3  .8
, אך בכל המכרז לא 33.1בהתאם להוראות סעיף 

 לציין את הסעיף הרלוונטי. קיים סעיף כזה. נא

 .3.2הסעיף הנכון הוא 

לרכישת המקרר כוללת שירות  ההצע .. לא 1 הנושא אינו ברור לנו משני טעמים: 7.3  .9



 

( האם יש לכלול בהצעת המחיר של המקרר ארבע 1)
 כיולים נוספים, מעבר לכיולים בתקופת האחריות?

ממחיר  3%( איננו מבינים את המונח "היוון של 2)
של המקרר הקטן  המקרר", מהסיבה שהכיולים

 3%והמקרר הגדול הינם זהים, בזמן שנגזרת של 
במחירם של המקררים הקטנים והבינוניים אינה מכסה 
את העלויות. האם ניתן לחשב מחיר כיול אחיד למקרר 

 בלי קשר לדגם או למחירו?

 2.3שנים כפי שמוגדר בסעיף  3 לפחותשל  ואחריות
המציע  'בנספח ג 2.5בסעיף  ,בנספח ג'. בנוסף

כיול רגשים גם  תהכוללמתבקש לתת הצעת מחיר 
 . תקופת האחריות לאחר למקרר

. השירות. ההיוון משמעותו ערך עתידי של עלות 2
זהה לכל הדגמים  יהאמחיר ההציפייה הינה ש

 .והגדלים

   מפרט

למכשור ביתי, דירוג יעילות אנרגטי מתייחס אך ורק  1.1  .10
 לא רפואי. נא לאשר הגשה ללא ציון זה.

 .יישאר בעינולא מקובל. הסעיף 

דירוג אנרגטי נקבע על ידי מכון התקנים, מקררים  1.1  .11
רפואיים לא מחויבים במכון תקנים ולכן אין צורך 

 בדירוג אנרגטי

 .לא מקובל. הסעיף יישאר בעינו

 תיקונים ועדכון תנאי מוקדם.ראה לעיל  ? NFלמה הכוונה ליטר  1.2  .12

נא להבהיר סעיף זה, מאחר ובנפחים הגבוהים )מעל  1.4  .13
ליטר( המדחס נמצא בחלק העליון של המקרר,  400

יש צורך בפתחי איוורור במכסה העליון. האם תנאי  זה 
 חל על הנפחים הגבוהים? נא להבהיר

  כל הנפחים.בתנאי זה מחויב  כן.

זה מיוחס אך ורק למכשירי סעיף בהאם הכתוב  1.9  .14
 המדידה בבדיקות הוולידציה?

 .כן
 

מה הכוונה שהרגש לניטור טמפרטורה יכול להיות  1.13  .15
מחובר למערכת אחסון נתונים פנימי קבוע? העניין לא 

 ברור לנו.

בנוהל  3.3.3.4. ראה סעיף הרגש שייך לאוגר נתונים
 .של משרד הבריאות 126

לחיבור אפשרות  חייגן. נדרש להציע אין צורך להציע חייגן?האם יש צורך להציע  1.16  .16
  .הכל כאמור בסעיף זה -לחייגן או למוקד וכו'

17.  1.21  &
1.22 

האם שני הסעיפים מתייחסים להסכם של מכבי עם 
 (1.26חברת פלקון? )סעיף 

 כן

של היצרן? או  test reportהאם ניתן להגיש מסמכי  2.2  .18

 צריך ע"י גורם מוסמך בארץ?

 , ותיקונים לעיל.5לא. ראה תשובה לשאלה 

   הסכם

כרוכה בתשלום או  B2Bהאם ההתחייבות עם מערכת  4.10  .19

 בהערכות המצריכה הוצאות נלוות מצד הזוכה?

ספק לאכן דורשת תשלום ע"ח הזוכה  B2Bמערכת 

 מסריםחיצוני למכבי )סיגמנט( בתלות בכמות 
  כלהלן: חודשית

 ( ₪עלות חודשית )  מסרים בחודש  מספר

 חינם  20עד 

  50  50עד  21

  100  100עד  51

  150  150עד  101

  200  200עד 151

  250  250עד  201

  300  300עד  251

  400  400עד  301

  500  500עד  401

  750  750עד  501

  1000  1000עד  751

  1200  1200עד  1001

  1500  1500עד  1201

  1800 ללא הגבלה

הזמנת רכש, קבלת טובין ובעתיד : "מסר" הגדרת
 חשבונית דיגיטלית.

של  בסך פעמי חד תשלום - לאמור לעילבנוסף 
 .דיגיטליות תוחשבוני תוהתאמ להדרכה ₪ 1,200

  אישור עריכת ביטוחים

הסכומים הנדרשים חורגים בהרבה מהמקובל  3  .20
בנסיבות אלו. אנחנו מבקשים להפחית את סכומם 

 מכיוון שעלויות של בטוחים אלו גבוהים ביותר.

השאר ראה לעיל "תיקונים  –הסעיף יוותר  בעינו 
 שור עריכת ביטוחים" ינספח "א –והבהרות" 



 

  מעודכן -נספח ג'  - ראה טופס הצעה טופס ההצעה

 1,200-ליטר ו 500ליטר,  140קטגוריות ) 3-מכיוון שב 2.1  .21
ליטר( הסטייה בנפח של הדגמים המוצעים על ידינו 

, נא להנחות אותנו האם להגיש 12%-10%הוא בין 
הצעה עם סטייה זו או לפטור אותנו מהגשת הצעה 

לשלושת הדגמים האלו. השאלה מתבקשת היות 
והכותרת של הסעיף הינה "חובה להגיש הצעה לכל 

 סוגי המקררים בטבלה".

 ם והבהרות לעיל.ראה תיקוני

 126האם הכוונה לוולידציה מלאה למכשיר לפי נוהל  2.5  .22
 של משרד הבריאות?

 .למקרר –חיובי 

   נספח ד'

לבין השאלה בשורה  2מה ההבדל בין השאלה בשורה  5  .23
3 ? 

 .תיאור כללי של הספק המציע – 2סעיף 

 -תיאור פרטני של גודל העסק  – 3סעיף 
לא לשקלול. למידע בלבד מכח הוראת 

ראה  – ג)ג( לחוק חובת המכרזים2סעיף 
 (,25' מס תיקון) המכרזים חובתחוק 

 .2016-ו"התשע

   נספח ז'

 באחריות צוות הבדיקה של מכבי הממונה במכרז. )אמות מידה( באחריות מי למלא נספח זה?   .24

 

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.מסמך זה מהווה חלק 

 

 בכבוד רב,         

 

  



 

 נספח ג' – מעודכן
 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

  118/2017טופס הצעה למכרז מספר הנדון: 
 

 התאגיד המציע: ________________________________

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

 ______________________, מצהירים ומתחייבים כדלקמן:אנו הח"מ, הרשאים להתחייב ולחתום בשם 

קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות, ובהתאם  1.1
 לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו.

 המפרט הנדרשים במכרז.אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי  1.2

חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו בתנאים  1.3
המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות המצורף 

 כלשונו.

 או חלקה, מכל סיבה שהיא. ידוע לנו, כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה 1.4

הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת ההצעה  1.5
 ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.

, לא לבטלן, לא אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן 1.6
)תשעים( ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת  90לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 

 במשך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם.  –ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

 ים אחרים במכרז.הננו מבינים ומוסכם עלינו, כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודד 1.7

  לא כולל מע"מ.ש"ח / דולר ארה"ב / אירו / יין יפני ,  -המחירים בהצעה נקובים ב 1.8

היציג נכון למועד האחרון להגשת ההצעות  ידוע לנו, כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער המט"ח
  למכרז.

 

 :להלן הצעתנו .2

 
 [:לא כוללים מע"מ כל המחיריםחובה להגיש הצעה לכל סוגי המקררים בטבלה ] 2.1

קטגוריית נפח 

החלל הפנימי 

 *של המקרר 

 על פי המפרט 

נפח של חלל 

הפנימי של 

המקרר לפי 

הצהרת 

 היצרן*

אומדן  דגם מוצע יצרן

כמות 

 לשנה

מחיר 

 ליחידה

כולל ציוד 

 ושירותים 

)לא כולל 

 אוגר(     

מטבע 

 מחיר

 ח"בש מחיר

 רגשים לכיול

למקרר  שנתי  

 תקופת לאחר

 השירות

 והאחריות

    5    ליטר 70

    17    ליטר 140

    5    ליטר 250

    33    ליטר 390

    2    ליטר 500

    51    ליטר 600

    4    ליטר 1200

 בנפח בכל קטגוריה. 10%מותרת סטייה של עד  *         

מתחייבת לכמות כלשהיא ותהא רשאית אומדן הכמויות הינו של כלל הכמות לכל קטגוריית נפח. מכבי אינה  2.2
 לרכוש כל כמות מקררים לפי שיקול דעתה.

 שנים( 3לפחות המחיר המוצע כולל את המקרר, הציוד, השירותים, וכן  ______ שנות אחריות ושירות ) 2.3
במפרט והסעיפים הרלבנטיים בהסכם, את כל חלקי החילוף  2שתכלול, בכל שנות האחריות לפי סעיף 

 בות מדחס, שירות וכיול שנתי מעבר לכיול הראשוני באספקה. הנדרשים, לר

 .הצעתו תיפסל -שנים  3-מציע שיציע תקופת אחריות ושירות הפחותה מ



 

)בהתאם  לצורך מתן ציון המחיר לכל דגם מוצע בכל קטגוריית נפח יתווסף מחיר של אוגר תוצרת פלקון 2.4
שנים שיינתנו באחריות   3במפרט(. מחיר האוגר כולל בתוכו שירות ואחריות כיולים למשך  1.26לסעיף 

 המציע הזוכה.

תעריף לקריאה לבדיקות התקנה, כיולים ומיפוי טמפרטורת חלל המקרר )רק לאחר תקלה של המקרר  2.5
-חר תקופת האחריות בנוהל משרד הבריאות המצורף כנספח ח'(, לא 3.3.3.8כמוגדר בסעיף 

 )לא לשקלול(.____________ ₪ 

 להסכם, לפי קריאה, למעט חלקי חילוף )לא לשקלול(:  7.9-7.3תעריפי שירותים המפורטים בסעיפים  2.6

 )לא כולל מע"מ( מחיר בש"ח רכיב

 ₪ 200 שעת עבודה

עלות נסיעה לקריאת 

 שרות אחת 

  ₪ 200:  1תעריף לנסיעת שירות בישובי אזור מס'  .1

 )בין חדרה לגדרה, לרבות ירושלים(

  ₪ 400: 2תעריף לנסיעת שירות בישובי אזור מס'  .2

 בין חדרה וכרמיאל ו/או בין גדרה לדימונה(

 ₪ 600: 3תעריף לנסיעת שירות בישובי אזור מס'  .3

 )בין כרמיאל למטולה ו/או בין דימונה לאילת(

 .₪ 1,200תעריף לנסיעת שירות לאילת )כולל כרטיס טיסה(:  .4

 התעריף לאילת הינו תעריף כולל שעות העבודה + נסיעות )יום עבודה( 

  רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה: .3

 שהמסמכים הרשומים מטה אכן צורפו להצעתך:  X-נא וודא וסמן ב

 התאגדות. תעודת 

  אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי החתימה
בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. אישור זה יישא תאריך 

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3של עד 

  ,)אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס
 .1976-התשל"ו

  למנהלה( הכולל אישור בדבר גודל העסק )כמוגדר  4.1.3)סעיף  פעילות כספיתאישור רואה חשבון על היקף
 .נספח ד'( –לטופס פרטי המציע  3בסעיף 

 .אישור יצרן המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ 

  אישורFDA  ו/אוCE  ו/או קנדהHEALTH  ו/או אוסטרליהTGA ( והמקרר  במידהו/או רשות הבריאות ביפן 
  .(Medical grade -רפואי כמקרר היצרן"י ע מוגדר המוצע

  אישור ממעבדה מוסמכת בארץ לאב הטיפוס של המקרר המוצע על ידו בדבר תקינות ופעילות מערכות
של משרד הבריאות  126בנוהל  3.3.3.8בסעיף  טמפרטורה בחלל המקרר וכיול, כמוגדר ובדיקת פיזור

 "תנאי אחסון והובלה של תכשירים".

 תקן   אישורiec תעשייתי(. כמקרר היצרן ידי על מוגדר המוצע והמקרר)במידה  או תקן רשמי מקביל 

  3תעודות הסמכה רשמית באחד מהתחומים הבאים: קירור, מיזוג, חשמל כטכנאים )לפחות( של לפחות 
 טכנאים.

  עיקריות.תמונות ותכונות , מקרריםצבעוני באיכות נאותה, המכיל תיאור ה קטלוג 

  כשהוא מלא וחתום. -מעודכן  –נספח ג'  –טופס הצעה 

  כשהוא מלא וחתום. -נספח ד'  -טופס פרטי המציע 

  מעודכן –ה' נספח  -תצהיר עשוי בפני עורך דין. 

 של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח. הטיוט 

 

 

 ____________________חתימה:  השם המלא של מגיש ההצעה: ____________________ 
 
 

 תפקיד מגיש ההצעה : ________________________       חותמת: ____________________
  



 

 נספח ה' – מעודכן

 

 ת  צ  ה  י  ר
 

אני הח"מ, ________________________, ת.ז. מס' _____________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:וכי אהיה צפוי  את האמת

( למכרז "הספק"תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ )להלן:  .1
 .ה ארציתשציוד, שירותי הדרכה ואחזקה בפרי מקררים לאחסון תכשירים רפואיים,לאספקת  118/2017

 הנני משמש בתפקיד _________________ אצל הספק, ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו. .2

למעט שירותי תחזוקה  הספק מסוגל לספק למכבי את המקררים, הציוד והשירותים בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר. .3
 אותם ניתן לספק באמצעות קבלן משנה מטעם המציע.

שנים לפחות, באספקת מקררים לאחסון תכשירים רפואיים וכל  הספק הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של שלוש .4
 השירותים הכרוכים בכך, לרבות שירותי תחזוקה.

"תנאי  2014מינואר  126כל הציוד והשירותים המוצעים על ידי הספק עומדים בדרישות נוהל משרד הבריאות מספר  .5
 אחסון והובלה של תכשירים" )מצ"ב כנספח ח'(.

טכנאי שירות, התקנה ותיקונים, כולל רכב לכל טכנאי, שכל אחד מהם הינו בעל תעודת  3לפחות לרשות הספק עומדים  .6
 הסמכה רשמית כטכנאי )לפחות( באחד מהתחומים הבאים: קירור, מיזוג, חשמל. 

 הספק תיאם מול חברת פלקון בע"מ גיבוש פתרון משותף הכולל אספקת מקרר ואוגר כמערכת אחת. .7

 וכן תצהירי לעיל אמת. זה שמי, זו חתימתי ות .8

 

 

 ______________________ 

 חתימה 

 

 אישור

 

הופיע בפני _________________,עו"ד, במשרדי ברחוב __________  _________הנני מאשר בזה, כי ביום 

 זהות מספר ____________,  ידי תעודת עצמו על _________________, גב' / מר _____________, שזיהה

אישר את נכונות  -שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ואחרי 

 הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

 ______________________ 

 חתימה וחותמת 
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