טופס הגשת בקשה להצטרפות למאגר ספקים
פרטי המבקש:

.1
א.

שם:

_________________________________________________

ב.

מס' הזיהוי:

_________________________________________________

ג.

מספר עוסק מורשה_______________________________________________ :

ד.

תאריך ההתאגדות:

____________________________________________

ה.

שמות בעלי המניות:

____________________________________________

ו.

כתובת_________________________________________________________ :

ז.

טלפונים:

___________________________________________________

ח.

פקסימיליה:

___________________________________________________

ט.

דואר אלקטרוני___________________________________________________:

י.

איש קשר_____________________________ טל' נייד____________________:

.2

פניה לרישום במאגר -
אנו מבקשים להיכלל במאגר הספקים שלכם בתחומים המפורטים במסמך זה להלן ,לצורך
השתתפות במכרזי זוטא ובהליכי בקשת הצעות מחיר שתקיימו בעתיד לקבלת שירותים בתחומים
אלו .
ידוע לנו כי אין ברישום שלנו במאגר כדי לחייב את המועצה לפנות אלינו לקבלת הצעות מחיר כלשהן.
כן הובהר לנו כי אין במאגר כדי להגביל ו/או לגרוע מסמכויותיה של המועצה ו/או ועדת מכרזים עפ"י
כל דין ו/או כדי לחייב את המועצה להתקשר באמצעות מאגר הספקים מעבר לקבוע בדין.

תנאי סף לרישום במאגר-

.3

נמסר לנו כי תנאי לרישום במאגר הספקים הינו עמידה בדרישות הסף הבאות וצירוף המסמכים
כמפורט להלן ובהעדר המסמכים כאמור לא ניתן יהיה לדון בבקשתנו זו -


תשלום דמי רישום במאגר בסך של  100ש"ח  -יש לצרף קבלה על תשלום דמי רישום.



רי שיון עסק ו/או רישיונות נוספים הנדרשים ע"פ דין ביחס לשירותים ביחס אליהם מבקש להיכלל
במאגר הספקים  -יש לצרף רישיון עסק.



המבקש בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות במהלך ה 5 -שנים האחרונות בביצוע עבודות בתחומי
התמחותו ביחס לשירותים בהם הוא מבקש להיכלל במאגר הספקים וביצע את השירותים עבור
לפחות שתי רשויות מקומיות  /גופים ציבוריים  /גופים גדולים  -יש לצרף המלצות.
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מסמכים נוספים שיצורפו לבקשה











.5

נגד המבקש לא תלויים ועומדים צו פירוק ו  /או צו פשיטת רגל ו /או צו כינוס נכסים והוא לא הוכרז
כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי  ,התשמ"א  - 1981 -יש לצרף תצהיר בנוסח
המצורף כנספח .1
המבקש הינו עוסק מורשה ,וברשותו אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-והתקנות לפיו  -יש לצרף אישורים כמפורט להלן;
המבקש עומד בתנאים הקבועים בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-יש לצרף
אישורים בנוסח המצורף כנספח 2א ו2ב'.
המבקש נעדר זיקה לחבר מועצה ו/או עובד המועצה  -יש לחתום על תצהיר בנוסח המצורף כנספח .3

מסמכים כמפורט בסעיף  3לעיל .
כל הטפסים הנלווים לטופס בקשה זה .
ככל שהמבקש הינו קבלן העוסק באספקה ,התקנה ואחזקה מתקנים להם נדרש תו תקן ישראלי או
אירופאי שאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ,יצורף אישור רלוונטי לכל אחד מהעיסוקים הנדרשים
להם תו כאמור לעיל.
ככל שהמבקש הינו קבלן העוסק באספקה של שירותים  -יצורפו רישיונות רלבנטיים לביצוע
השירותים ,לרבות היתרים ,תעודות הסמכה וכיו"ב .
אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק ,מאת פקיד שומה או יועץ מס או רואה חשבון.
תעודה תקפה בדבר היות המשתתף עוסק מורשה.
אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( ,התשל"ו .1971 -
אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.
הוגשה בקשה על ידי תאגיד  -יצורפו לבקשה גם תעודת התאגדות של החברה וכן תמצית דו"ח רשם
החברות מעודכן ביחס לתאגיד .
הוגשה בקשה ע"י יחיד  -יצורף העתק ,מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות של
המשתתף .

פירוט הפרופיל העסקי של המבקש:

א .תחומי פעילות :

ב .ותק בתחום :

ג .מס' עובדים :

ד .מידע נוסף :

 .6מקצועות /סיווגים המבוקשים:
אנו מבקשים להיכלל במאגר הספקים שלכם באחד או יותר מהתחומים המפורטים להלן -

סמן  Xבצד ימין של ליד כל מוצר  /שירות שלצורך אספקתו אתה מבקש להיכלל במאגר הספקים
ציוד משרד
כלי כתיבה ,אביזרי משרד ,מוצר חיבור  /והידוק ,תיקים וקלסרים ,מוצרי אחסון והידוק ,מוצרי
נייר ,לוחות ושקפים ,אביזרי שולחן ,מעטפות ,חותמות ,נייר להדפסה וצילום ,מדבקות ,חריטה ,לוח
שבועי ,מחשב משרדי ,חומרי יצירה ,צבעים ,לבד ,דבק ,פלסטלינה ,פוליגל ,לבד ועוד
מזון וכיבוד
כיבוד ואירוח ,קפה ,נס קפה ,תה וסוכר ,עוגיות מתוקות ומלוחות ,מאפים ,ירקות טריים ,חלב
ומוצריו ,שתיה קלה.
חומרי וציוד ניקיון ,לרבות ציוד מתכלה
מטאטא ומגבים ,מטליות ,חומרי ניקיון ,ציוד מתכלה וחד פעמי ,נייר טואלט ,נייר ניגוב ידיים ,מפות
חד פעמיות ,כלים חד פעמיים מנייר ,כלים חד פעמיים מפלסטיק וכיו"ב .
מתקני מים למועצה
מתקני שתיה קרים /חמים
ציוד חשמלי למשרד
מאווררים ,מזגנים ,קומקומים ,מיחמים ,מקררים ,חמם מהיר למים ,מיקרוגלים ,תנורי חימום,
מיקרוגל ,מפזר חום ,רדיו טייפ ,פלטה חשמלית ,טוסטר אובן /סנדביץ
אמצעים אורקוליים
מקרנים  ,LCD/DLP/LEDויוגרף ווידיוגרף ,מסכי /LEDפלזמה , LCD/רמקולים
מיקרופונים ,אוזניות ,רדיוטייפ דיסק ,עמדות פודיום ,מסכי הקרנה ,מתקני תליה.
בולים
מכונת ביול ,בולים
מיגון
דלתות מתכת (פלדלת)
מצלמות אבטחה
מחיצות וילונות
וילונות ,וילונות החשכה

3

סמן  Xבצד ימין של ליד כל מוצר  /שירות שלצורך אספקתו אתה מבקש להיכלל במאגר הספקים
ציוד משרד
כלי כתיבה ,אביזרי משרד ,מוצר חיבור  /והידוק ,תיקים וקלסרים ,מוצרי אחסון והידוק ,מוצרי
נייר ,לוחות ושקפים ,אביזרי שולחן ,מעטפות ,חותמות ,נייר להדפסה וצילום ,מדבקות ,חריטה ,לוח
שבועי ,מחשב משרדי ,חומרי יצירה ,צבעים ,לבד ,דבק ,פלסטלינה ,פוליגל ,לבד ועוד
מכשור משרדי
מכונות ביול  ,פקסים ,מכונות צילום ,מדפסות לייזר ,מדפסות ,סורקים
טלקום ומרכזיות  ,מצלמות ,טאבלט ,
ציוד וחומרי גינון
מחשבי השקיה ,צנרת ,קוצבי מים ,ממטרות ,טפטפות ,דשנים ,עציצים ,שתילים
ריהוט משרדי ומוסדי
ריהוט משרדי מודולרי ,כסאות משרדיים ,מגירות תיוק ,שולחנות וכסאות תלמיד ,כסאות סטודנט,
ריהוט מקובע לרצפה ,פלטה לשולחן ,ארונות למורה ,לוח לבד ,כונניות  /כוורות ,ריהוט אולם
ואודיטוריום ,לוחות כיתה וטוש מחיק ,ריהוט לגני ילדים ,ארונות זזים לארכיון ספרים משחקים
וצעצועים
מחשוב וציוד היקפי
מחשבים שולחניים ,מחשבים ניידים ,שרתים , Thin clients ,דיסקים פנימיים וחיצוניים ,התקני
אחסון ניידים ,מחברים וכבלים ,מצלמות ,תשתיות תקשורת ,תשתיות תקשורת פסיבית ,מתגים,
נתבים ,חומות אש ,מערכות ניטור רשת ,תקשורת אלחוטית ,שירות  ITמנוהלים ,תמיכה ברשתות
ותחזוקה ,תמיכה במערכת הפעלה ,תמיכה במערכות תשתיות ,שירותי תקשורת ,אינטרנט
ציוד מתכלה במיחשוב
מדיה אופטית ,טיונרים ,קלטות גיבוי ,דיסקים ,תוכנות
מוצרי קידום מכירות
חולצות מודפסות ,כובעים ,מחזיקי מפתחות ,דגלים ,צעיפים ,פולדרים ותיקים ,מוצרי קידום שונים,
בלונים ,מטבעות שוקולד ,מחזירי אור ,סרגלים ,מחקים ,מדליות
דפוס והוצאה לאור
נייר פירמה ,מעטפות לוגו בגדלים שונים ,מעטפות מודפסות ,מחברות בחינה ,קטלוגים וידיעונים,
כרטיסי ביקור ,מדבקות מודפסות ,מעטפות למשלוח בדואר ,סימניות ,כרטיסיות ,מגנטים ,חוברות,
פנקסים עם העתקים ,שמשוניות ,כתובה לנישואין
מערכות מתח נמוך
מערכות אחזקה ופריצה  ,גילוי עשן ,מוקד ואזעקות ,מערכות כריזה

סמן  Xבצד ימין של ליד כל מוצר  /שירות שלצורך אספקתו אתה מבקש להיכלל במאגר הספקים
ספורט
ביגוד ספורט ,נעלי ספורט ,כדורים ,רשתות ,סלים ,ציוד לחוגי הספורט – כגון מזרנים וכיו"ב ,ציוד
לחדר כושר ,מתקני ספורט ,חישוקים חבל קפיצה קונוסים ,מדליות ,חריטה אומנותית
שונות
כלי נגינה
מזוזות
ערכות עזרה ראשונה
ציוד רפואי
תווי שי
ציוד לכיתת כוננות פנסים מגפון ,סכינים ,אמצעי תאורה ,אפודים
ציוד חירום למקלטים  -אלונקות מיכלי מים
מיכלים למחסני חירום
מתקני חצר חוץ
ספסלים ,פחים ,מתקני מתח  /מקבילית ,משחקי חצר נדנדות מגלשות ,משטח גומי ,שולחנות קקל,
ריהוט רחוב
פסולת  /מיחזור
מוצרים למחזור ,עגלות אשפה ,מיכל איחסון מפלסטיק ,משטחי פלסטיק
אירועים
שירותי כיבוד  /קייטרינג באירועים
שירותי הגברה ותאורה
שירותי הקרנה
שירותי הקמת במה
שירותי הקלטה וצילום אירוע
שירותים כימיים
שירותי מתנפחים
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סמן  Xבצד ימין של ליד כל מוצר  /שירות שלצורך אספקתו אתה מבקש להיכלל במאגר הספקים
שירותים שונים
שירותי חשמל
שירותי מיזוג אוויר
שירותי מיחזור
שירותי עבודות מדידה
שירותי אחזקה כללית
שירותי פרסום
שירות לחצני מצוקה
שירותי גינון
שירותי בדיקת בטיחות במוסדות חינוך )כיבוי אש קרינה מתקני ספורט(
שירותים למדפסות
שירותי דיגום מים
שירותי תיקון מחשבים
אחזקת מתקני משחקים

אספקה והקמה של הצללות

פירוט ניסיוננו

.7

כמו כן מפורט ניסיון קודם שלנו בביצוע השירותים במהלך  5השנים האחרונות.


יש לציין את הפרטים בטבלה להלן ביחס לכל אחד מהתחומים המפורטים לעיל לגביהם מעוניין
המבקש להיכלל ברשימה .



יש לצרף גם את כל המסמכים המבוקשים במכרז ,לרבות המלצות והעתקי רישיונות נדרשים .

.8

הצהרה והתחייבות המבקש
o

נמסר לנו כי בקשתנו להירשם במאגר המועצה תבחן ע"י המועצה וככל שבקשתנו תעמוד
בדרישות הסף לעיל תימסר לנו הודעה מתאימה .

o

נמסר לנו כי אין ביצירת מאגר הספקים כדי למנוע מהמועצה לפעול בכל עת להרחבת המאגר
ולצרף מעת לעת ספקים חדשים למאגר ו/או לאתר באופן יזום ספקים נוספים על פי צרכי
המועצה .

o

הובהר לנו כי הפניה לספקים שייכללו ברשימות ,בכל אחד מהתחומים הנדרשים ,תעשה באופן
שיעניק למועצה את מירב היתרונות וכן בשים לב למיקום הגיאוגרפי של עסקו של הקבלן ,בהיקף
העבודה הנדרש ,מספר פניות  /עבודות קודמות שבוצעו ע"י הקבלן ,עומס שהוטל על הקבלן
ובהתאם להוראות ונהלים שייקבעו ע"י ועדת המכרזים ,מעת לעת.

o

 .3.8נמסר לנו כי ספק שיבקש להיגרע מרשימת הספקים ,יהיה רשאי לעשות כן בהודעה שתימסר
למועצה בכתב .כן הובהר לנו כי ועדת המכרזים תהיה רשאית למחוק ספק מהמאגר ,לאחר שתתן
לו הזדמנות לטעון בפניה את טענותיו .

o

נמסר לנו כי המועצה איננה מתחייבת למסור עבודות כלשהן ,כן רשאית המועצה לפנות גם
לספקים שלא נכללים ברשימת הספקים ,והיא תפעל ע"י שיקול דעתה הבלעדי.

o

הננו מתחייבים להודיע לכם על כל שינוי באיזה מבין הפרטים המפורטים לעיל ,בסמוך לאחר
ביצוע השינוי .

 .8.7 oצירפנו לבקשתנו זו את כל המסמכים ,אשר עלינו לצרף לבקשה לפי המפורט הבקשה
להרשם במאגר וידוע לנו כי ככל שלא יומצאו כל המסמכים הרלבנטיים  -לא ניתן יהיה לדון
בבקשתנו .
 .8.8 oידוע לנו כי המועצה רשאית לפרסם את רשימת הספקים הכלולים במאגר באתר האינטרנט
של המועצה ואנו נותנים את הסכמתנו לפרסום שמינו באתר כאמור ,ככל שנכלל במאגר הספקים
של המועצה .
תאריך___________________________:
חתימת וחותמת המבקש______________:
שם המבקש:

______________________

כתובת __________________:טל_______________________ :
פקס___________________  ':איש קשר אצל המבקש_____________:
טל ___________________:נייד____________________________:
אישור עורך דין  -להגשת בקשה ע"י של תאגיד
אני הח"מ ,_________________ ,עו"ד ,מאשר כי טופס הפניה שלעיל וכל המסמכים שצורפו אליו נחתמו
על-ידי ה"ה ____ ________________ ו ______________________ ,המורשים בחתימתם לחייב את
התאגיד ____________________ )להלן  -התאגיד( וכי חתימתם כאמור מחייבת את התאגיד בכל הנוגע
לפניה זו.
תאריך_________________ חותמת_______________ חתימה____________________
אישור עורך דין  -להגשת בקשה ע"י אדם פרטי
אני הח"מ ,_________________ ,עו"ד ,מאשר כי טופס הפניה שלעיל וכל המסמכים שצורפו אליו נחתמו
על-ידי ____________________ נושא/ת ת.ז__________________________________ .
תאריך_____________________
חתימה____________________

_________________

חותמת

7

נספח  1לבקשה להכלל במאגר ספקים
תצהיר
אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:



אני

המציע __________________________________________  /משמש כ :

___________________________ אצל המציע___ ___________________________


(להלן – המציע) אשר מגיש בקשה למועצה המקומית עספיאלהכלל במאגר הספקים של המועצה



(להלן -הבקשה) ,ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.



הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מבקשת המציע להכלל במאגר הספקים המועצה .



למיטב ידיעתי ,נכון למועד הגשת הבקשה לא תלויים ועומדים נגד המציע צו פירוק ו/או צו פשיטת רגל
ו/או צו כינוס נכסים והמציע לא מוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי ,התשמ"א
.1981 -



 .3ידוע למציע ואנו מסכימים לכך ,כי אם יתברר כי הצהרתי לעיל לא נכונה במלואה ,המועצה תהיה
רשאית שלא לכלול את המציע במאגר הספקים שלה ואם המציע כבר נכלל במאגר  -למחוק את שמו
מהמאגר .



זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

________________ חתימה

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה ____________,
ת.ז______ ,____.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

_______________ חתימה
וחותמת עו"ד

נספח 2א לבקשה להיכלל במאגר ספקים
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו –
1986
 .1אני הח"מ ______________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו / *1976-רואה חשבון*/יועץ מס* ,מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:
_______________________

________________

מס' זהות  /מס' רשום חבר בני אדם

שם
א.

מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על-פי פקודת מס הכנסה וחוק
מס ערך מוסף ,תשל"ו.1975-

ב.

נוה ג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס
ערך מוסף.

.2

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות ,אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי
בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט ,ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות ,מועדי
הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

.3

תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום_____________________**.

______________

_______________

שם

תואר

________________
מס' רשיון

_______________
חתימה

תאריך___________________:

* מחק את המיותר.
** רשום את המועד ,ולא יאוחר מיום  31במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור.
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נספח 2ב לבקשה להיכלל במאגר ספקים

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1986 -
אני הח"מ ________________ת.ז ,______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
 .1אני המציע __________________________________________  /משמש כ
__________________________ אצל המציע ___________________________
(להלן – המציע) ,אשר מגיש בקשה למועצה המקומית עספיאלהכלל במאגר הספקים של המועצה
(להלן -הבקשה) ,ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.
.2

הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מבקשת המציע להכלל במאגר הספקים המועצה .

.3

בתצהיר זה:
"בעל זיקה"  -מי שנשלט על ידי המציע .אם המציע הוא חבר בני אדם  -גם בעל השליטה בו או
תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע ,או תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי
פעילותו לאלו של המציע ,או מי מאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.

"שליטה" -

כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א.1981-

 .3הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת הבקשה ,אנוכי וכל בעל זיקה למציע ]יש לסמן  Xבמשבצת
המתאימה[:
 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון ,התשס"ג 31 -
באוקטובר  ,2002לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(
,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
 הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  31 -באוקטובר  ,2002לפי חוק
עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז, 1987-אך במועד האחרון להגשת הבקשה ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה;
.5
.6

ידוע למציע ואנו מסכימים לכך ,כי אם יתברר כי הצהרתי לעיל לא נכונה במלואה ,המועצה תהיה
רשאית שלא לכלול את המציע במאגר הספקים שלה ואם המציע כבר נכלל במאגר  -למחוק את
שמו מהמאגר .
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_____________
חתימה

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד___________ __ ,ה"ה ____________,
ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח  3לבקשה להיכלל במאגר הספקים
הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
לכבוד
המועצה המקומית עספיא
ג.א .נ.,
.1

הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן -המציע( במסגרת בקשתי להרשם
במאגר הספקים של המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו.

.2

הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:

.2.1

סעיף  89ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  1958 -הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם
המועצה ,לעניין זה ,״קרוב״  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות״.

.2.2

כלל ) 12א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:
״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית .לעניין זה ,״חבר מועצה״  -חבר
מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.
.3.2סעיף  59לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי:
" לא יהיה לעובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין ,בעצמו ולא על ידי בן-זוגו ,סוכנו או שותפו ,כל
חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה ,פרט לעניין שיש לעובד
בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות
מהשירותים שהמועצה מספקת״.

.3

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
בין חברי מליאת המועצה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או
.3.1
שותף.
אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או
.3.2
ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו .
.3.3

אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד ברשות.

 .3ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
.5

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

.6

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  89ב׳) (3לצו המועצות המקומיות
)מועצות אזוריות( ,לפיהן מליאת המועצה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים ,רשאית להתיר
התקשרות לפי סעיף  89א' )א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,ובלבד שהאישור ותנאיו
פורסמו ברשומות.

תאריך _______________:חתימת
המציע_____________________:

חתימה

מורשי

של

אישור עו"ד
אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי  ,אישור עו"ד_________________ :
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