
  נספח ד'

 שאלון והצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים

  הצהרה בדבר אי ניגוד עניינים

  
אני הח"מ ____________________ ת"ז_________________/ (כאשר מדובר בחברה ימולא 

הנוסח הבא: אנו הח"מ__________________ ת"ז__________________ 

ו__________________ ת"ז___________________ המורשים לחתום ולהתחייב בשם 

"מבצע _________) (להלן: חברת_________________________________ ח.פ.________

  )השירותים"

 מצהיר/ים בזאת כי: 

אין בביצוע העבודות שמבצע השירותים  מחויב בהם על פי ההסכם שבינו לבין עיריית  . 1
), וכן  אין בחשיפתי/נו למידע "ההסכם"(להלן: ייעוץ  קרית מלאכי בעניין מתן שירותי

שירותים ו/או את מי מבעלי מתוקף ביצוע ההסכם בכדי להעמיד אותי ו/או את מבצע ה
המניות בחברה (ככל שמבצע השירותים הינו חברה) ו/או את מי ממנהלי מבצע 
השירותים ו/או את מי מעובדי מבצע השירותים ו/או את כל מי שיעסוק מטעם מי 
מהגורמים המנויים לעיל בביצוע ההסכם, במצב של ניגוד עניינים בין עבודה זו לבין 

וכי , אין ולא יהיה לי /או למי מהעובדים מטעם מבצע  עיסוקים אחרים שלהם
השירותים כל נגיעה אישית ו/או חשש לניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא בביצוע 

     העבודות, בין ביצוע העבודה לבין עיסוקים אחרים או עניינים אישיים.

ולא יקבל/ו מבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש כי מי מהגורמים המנויים לעיל לא קיבל/ו  . 2
כל שכר ו/או תשלומים ממי מהחברות המספקות ו/או המסוגלות לספק לעירייה 

 שירותים בתחום הנוגע להסכם.
, אינו נכון 2למען הסר ספק, ידוע לנו כי קיום ניגוד עניינים, ו/או במידה והאמור בסעיף  . 3

בתנאי  הרי שהואיל וידוע לנו כי בחתימתי/נו על נספח זה אני/ו מאשר/ים כי מדובר
יסודי בהסכם וכי, ממילא, במידה שיתברר כי קיים ניגוד עניינים באופן האמור לעיל 
ו/או בכל אופן אחר, הרי שמדובר בהפרה יסודית של ההסכם מצד של מבצע השירותים, 

 על כל המשתמע מכך.
  

  שם: _________ תפקיד: ____________ חתימה: ___________________

  

  אישור עורך דין.

אני הח"מ, עו"ד __________, מאשר כי מר ______________________ ת"ז 

___________________ וכן מר _____________________ ת"ז:_______________ 

החותמים לעיל, מורשה/ים לחתום בשם מבצע השירותים וכי חתימתם מחייבת את מבצע 

  השירותים.

חתמו על תצהיר זה בפניי ביום _______________   כמו כן, הריני לאשר בזאת כי החותמים לעיל

  לאחר שהוזהרו כדין.

  חתימה וחותמת עורך דין:_________________          



  
  

   



  
  
  

  



  
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 
   





 



 


