תצהיר בדבר העדר קרבה לעובד עירייה ו/או חבר מועצת העיר
אני הח"מ _____________ ,ת.ז ,_______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני המציע  /הנני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם __________________ ח.פ ___________ .שהינו המציע*
במכרז פומבי מס'  3/2022לאספקת שרותי תדלוק לרכבים בשימוש עיריית רחובות (להלן" :המציע").
(*מחק את המיותר).
 .2הנני מצהיר בזאת כי עיריית רחובות הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
א .סעיף  122א (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) 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 להסכם או לעסקה עם העירייה :לעניין זה,
"קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
ב.

כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם הרשות המקומית :לעניין זה" ,חבר מועצה" – חבר מועצה
או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1( 1ב) – ו
– ()5(1ב)".

ג.

סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי בן – זוגו או
שותפו או סוכנו ,בשום הסכם שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".

 .3בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
א .בין חברי מועצת העירייה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.
ב .אין חבר מועצה ,קרובו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של
התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
ג .אין לי בן – זוג שותף או סוכן העובד ברשות.
למציע שהינו תאגיד :אין למי ממנהלי התאגיד או בעלי התפקידים בו ,בן–זוג ,שותף או סוכן העובד בעירייה.
 .4ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי
הצהרה לא נכונה.
 .5אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_____________________
המצהיר
אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד ________ מאשר/ת בזאת כי ביום ______ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _____________ ,מר/גב'
________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז מס' ________ [במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות
רשומה :המשמש בתפקיד __________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה] ,ולאחר שהזהרתיו/ה
כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את
נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

_____________________
עו"ד

