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 אשכול רשויות נגב מערבי  איגוד ערים

 3/2021מכרז פומבי 

 

חקלאות מתקדמת   (CMO)  מינהלת ית להקמה וקידום /להתקשרות עם פרויקטור
   בנגב המערבי

 1מס'   תשובות לשאלות הבהרה
 

1.  

 ? לגשת למכרזברצוני לדעת באם הפרוייקטור חייב להיות אדם יחידי או שגם עמותה יכולה  שאלה: 

 

  בארגון ומדובר למכרז ולהציע את הצעתם. יחד עם זאת, במידה גם עמותה וגם חל"צ יכולים לגשת  תשובה: 

לציין את האדם המיועד להיות פרוייקטור מטעמו ולצרף את קורות    מחוייב שמגיש, הוא )עמותה, חל"צ או תאגיד(

יש לצרף   – פרטי הממליצים והקשר למציע  3 בנוסף לתיאור הנוגע לארגון עצמו. באשר להחיים של אותו אדם 

פרטים של ממליצים, אלא אם אותו הממליץ יכול לשמש כממליץ גם   6)סה"כ  עבור הארגון והמועמד מטעמו פרטים  

 הארגון וגם המועמד מטעמו כאשר אלו עשו עבודה משותפת(. עבור 

 

2  . 

 ?1למלא את נספח    כיצדשאלה: 

 

ולמלא בהקלדה. כמות המילים אינה צריכה   או ליצור טבלה במסמך וורד נפרד  יש למלא בכתב   1 תשובה: את נספח 

הנדרש למילוי בטבלה, אינו הפניה למראה  אשר מופיע במסמך זה. התוכן   להיות מוגבלת למקום שיש בטבלה

 פרמטר המבוקש. מילולי להמקום בקורות החיים, אלא פירוט 

 . ירצה בכךהקלדה נוחה למי  של וורד שיאפשר  פורמטב 1 מסמך הבהרות זה נספח לנוחיותכם מצורף ל

 

3  . 

, האם זו הכוונה או שיש  " יש הפניה לעיר רהטהצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה" - נספח ו' בשאלה: 

 לתקן לאשכול נגב מערבי? 

 

שרשום רהט, או הפניה לעיריית רהט או מי מטעמו.  אכן הכוונה לאשכול נגב מערבי ולא לרהט. בכל מקום תשובה: 

  אשכול נגב מערבי. לנוחיותכם מצורף למסמך ההברות נספח ו' מתוקן אותו ניתן להדפיס  ולרשום   יש למחוק בעט 

 ולמלא. 
 
4 . 

 " ביחד עם המכרז, חתום. ההבהרהתשובות לשאלות מסמך זה "שאלה: האם יש להגיש את 

 

למען הסר ספק, מסמך שאלות   הכללית. תשובה: כן יש להדפיס את המסמך, לחתום עליו ולצרף אותו להגשה 

 הבהרה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  
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 :_________________________________ חתימת המגיש

 

 
 

 נספח ו' 
 

 עניינים או קרבת משפחההצהרה בדבר ניגוד 
 ]יש להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות, הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של המציע [

 _____________ אני הח"מ, ______________ ת.ז. _____________, שכתובתי היא

 :מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן

 .______________ ח.פ./ת.זהצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו של המציע  .1

 :למכרז ........... /__ שעניינו __________ )להלן  "(המציע)להלן: " ________________

 .)"המכרז"

 ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור  .2

 לפסילת ההצעה, וככל שהמציע בהצהרה זו, תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז ולהביא 

 יזכה במכרז, אי נכונות האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם

 - המציע ולביטול ההסכם על ידי שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה

 .כלפי המנהלת להתחדשות עירונית ו/או מי מטעמה

 אשכול נגב מערבי רבת משפחה לעובד  הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או ק .3

 אשר קובע   ,])א( לפקודת העיריות )נוסח חדש 174הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  1.1

 :כדלקמן 

 לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו    : פקיד או עובד של עיריה)א(  174                 

 סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה  - או על ידי בן זוגו או שותפו או                                 

 .המבוצעת למענה                                 

 ( ת הסעיף הרלבנטינא לסמן ולהשלים אהריני להצהיר כי )  3.2

   באשכול נגב מערביאיננו עובדים אנוכי ובן/בת זוגי  3.2.1          

 :או 

 ( :נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי )  3.3

   אשכול נגב מערבילמיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד  3.3.1         

 או בת, אח או      " בן זוג, הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בןקרובלעניין הצהרה זו: "                  

 נית, בן זוג של אח או אחות  אחיי ,אחות, הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין                  

 ;)גיס/ה( אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה                  
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מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה     3.4. 

האשכול  , לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין עובד  נגב מערבי  אשכולבמכרז( לבין  

 .נגוע או מעוניין בהסכם, בין במישרין ובין בעקיפין האשכול ידוע לי כי עובד   ולא

 

 

 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור  .4

אשר קובע   ,]א(א) לפקודת העיריות [נוסח חדש  111הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  4.1.  

 :כדלקמן

 א( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש(א.  122

 לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או

 ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 

 "יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה; לענין זה, "קרוב

  בת, אח או אחותבן זוג, הורה, בן או -

 י(: נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטהריני להצהיר כי )  4.2

 אשכול נגב מערבי ר ציבור בלמיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבח    4.2.1             

 או 

 :יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן    4.2.2             

._______________________________________________ 

._______________________________________________ 

._______________________________________________ 

 :ההצהרה בסעיף זהלעניין  

 – " בן זוג, הורה, הורה של הורה (סב או סבתא), בן או בת, אח אוקרוב"

 אחות, הורה של בן הזוג (חם או חמה), דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של 

 ;אח או אחות (גיס/ה), אח או אחות של בן הזוג (גיס/ה), בן דוד/ה, בת דוד/ה

 לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה מבלי לגרוע מן האמור   4.3

 לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין  "האשכול"במכרז( לבין 

   באשכול נגב מערבי ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור  נגב מערבי באשכולהמציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור 

 .יש נגיעה כלשהי להסכם, בין במישרין ובין בעקיפין

 

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים  .5

  אשכול נגב מערביהריני לאשר כי לא ידוע לי על כל מניעה שבדין המונעת ממני לתת את השירות ל   5.1 

 .וזאת עקב ניגוד עניינים אישי או מוסדי

 והריני לאשר כי     ,יטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זוהריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי ה   6.

 .כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון      
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 אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/ את המציע    7. 

 ואפעל     נגב מערבי אשכולבמצב של ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית של       

 .בהתאם להנחיותיה      

___________________ 

 חתימה 

 

 

 אישור

 '...................................... עו"ד, מאשר כי ביום................. הופיע בפני מר/גבאני, 

 המוכר לי אישית /נושא ת.ז. ......................... ולאחר שהזהרתיו כי  .................................

 בחוק אם לא יעשה/תעשה  עליו/ה לומר את כל האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים

 .כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני

___________________ 

 עו"ד ,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


