החברה הכלכלית קריית ביאליק בע"מ
מכרז פומבי מס' 11/2018

נספחים למילוי וחתימה ע"י המציע
הזמנה להציע הצעות עבור
ייעו כלכלי בפרויק מבנה בניי העירייה
בעיר קריית ביאליק

החברה הכלכלית קריית ביאליק
מפתח
נספח ה' – אישור עריכת ביטוח;
נספח ו' – שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים;
נספח ז' – אישור זכויות חתימה;
נספח ח' – פרטי ח-ן בנק;
טופס  – 1הצהרה בדבר היקף פעילות המציע וניסיונו;
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ופס 1

הצהרה אודות היקף פעילות המציע וניסיונו
אני הח"מ _____________ ,ת.ז ,_____________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא אעשה כ  ,מצהיר בזאת כדלקמ :
 .1אני משמש כמנהל  /שותף המציע .
 .2יש לנו את הניסיו והידע הדרושים למת ייעו כלכלי ,הנדרשים על-ידי המזמינה בהתאם למפור
במסמכי המכרז לעיל.
 .3כמציע הנני נכו לספק את השרותים נשוא מכרז  11/2018על-פי דרישות המזמינה כמפור במסמכי
המכרז.
 .4סיפקתי שרותי ייעו כלכלי כאמור בסעיף  3לעיל ו בתנאי הסף למכרז  ,ללקוחות הרשומים ב בלה
שלהל .
תיאור השירות

שם לקוח

שנת ביצוע

היקף כספי
של פרויק בודד
כולל מע"מ

פר י הגוף לו
נית השירות

איש קשר

לפו

______________________

______________________

תאריך

חותמת וחתימת המציע
אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד _____________________ מס' רישיו _______________ מאשר בזאת כי ביום
___________ ,הופיע בפני מר/גב' _____________________ ,אשר זיהה עצמו באמצעות ת"ז מס'
______________ ולאחר שהזהרתיו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה
כ  ,אישר בפני את נכונות הצהרתו וחתם עליה.
________________

______________________

תאריך

חותמת וחתימה
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נספח ה'

אישור עריכת בי וח
לכבוד
(להל " :החברה")
החברה הכלכלית קריית ביאליק בע"מ
שד' חן  ,9קריית ביאליק (אזור תעשייה) ,ת.ד1139-.
שם המבו ח ……………………………………… :כתובת משרדיו ........................... :
הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך -:
.1

עיסוקו ..……………………………………………………………… :
חוזה מס' .…………………… :

.2

תקופת הביטוח  :מ  ………………… -עד …………………………

.3

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :
………………… $ .למקרה ו $ .………………… -לתקופה
[הערה  :בשום אופן לא פחות מ  $ 500,000 -למקרה ו  $ 500,000 -לתקופה].
הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
השתתפות עצמית  $ ………………… :למקרה.

.4

ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של :
…………………  $לעובד ו $ ………………… -למקרה ולתקופה
[לפחות  $ 1,500,000 :לעובד ו  $ 5,000,000 -למקרה ולתקופה].
הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
השתתפות עצמית .$ ………………… :

.5

ביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות של :
………………… $ .למקרה ו $ ………………… -לתקופה
[הערה  :בשום אופן לא פחות מ  $ 500,000 -למקרה ו  $ 500,000 -לתקופה].
השתתפות עצמית  $ ………………… :למקרה.
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בכפוף למפור להל :
5.1

בפוליסה יבוטלו הסייגים הבאים :
 הוצאת דיבה או שם רע או פגיעהבפרטיות.
 אובדן מסמכים. אובדן השימוש ו/או עיכוב כתוצאהממקרה ביטוח.

5.2

חריג/סייג "אי יושר וכו'" יחול רק לגבי אותו אדם שעשה אותו מעשה.

5.3

הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של לפחות  6חודשים.

5.4

"חריג זיהום" בפוליסה יחול רק בגין נזק הדרגתי אך לא בגין נזק תאונתי.

.6

בכל הביטוחים הנ"ל מתווסף לשם המבוטח  …" :ו/או החברה הכלכלית קריית ביאליק בע"מ"
( +סעיף אחריות צולבת בפוליסות אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית).

.7

הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערכים ע"י הגופים הנזכרים בסעיף 6
לעיל ,אשר לא יידרשו להפעיל את ביטוחיהם.

.8

הננו מאשרים בזאת שבין המבוטח לבינינו קיים הסדר בעניין תשלום הפרמיה וכן שבכל מקרה של
צמצום ו/או ביטול הפוליסות – הצמצום ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו  90יום ממועד
מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל"חברה".

בכבוד רב,
________________ חברה לביטוח בע"מ.
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נספח ו'

שאלו לאיתור חשש לניגוד עניינים
החברה הכלכלית קרית ביאליק בע"מ

מועמד/ת לביצוע פרויק __________________________________ :

חלק א' – תפקידים וכהונות

משפחה_______________ :

 .1שם_____________ :

מס' ת.ז_________________ :.

שנת לידה______________ :

כתובת___________________________________________ :

מספר טלפון_________________ :

מספר טלפון נייד__________________ :

 .2תפקידים ועיסוקים
פירוט התפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של  4שנים אחורה (לרבות
שכיר/ה ,כעצמאי/ת ,כנושא/ת משרה בתאגיד ,כקבלן/ית ,כיועץ/ת וכו')
נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג שהוא (חברה ,שותפות ,עמותה וכיוצא בזה).
נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות (יש לציין במפורש סוגי תפקידים בהתנדבות).

שם המעסיק וכתובתו

תחומי הפעילות של
המעסיק

התפקיד ותחומי
האחריות

תאריכי העסקה
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 .3תפקידים ציבוריים
פירוט התפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בסעיף  2לעיל .נא להתייחס לתפקידים
נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של  4שנים אחורה.

התפקיד

הגוף

תאריכי מילוי התפקיד

 .4חברות בדירקטורים או הגופים מקבילים
פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים ,רשויות או גופים אחרים ,בין
ציבוריים ובים שאינם ציבוריים.
נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של  4שנים אחורה.
שם התאגיד /רשות/
גוף ותחום עיסוקו

תאריך התחלת
הכהונה ותאריך
סיומה

סוג הכהונה (דירק ור
חיצוני או מ עם בעל
מניות).

פעילות מיוחדת
בדירק וריו (כגו
חברות בוועדות או
בתפקידים אחרים)
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 .5קשר לפעילות הרשות המקומית

האם יש ,או היו לך ,או לגוף שאתה בעל עניין בו ,זיקה או קשר ,שלא כאזרח המקבל שירות ,לפעילות הרשות
המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד ,או לגופים הקשורים אליו (ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים
סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד ,או לגופים אחרים שהוא קשור
אליהם)?

נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של  4שנים אחורה.

נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

"בעל עניין" בגוף – לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכבן כדירקטור ,או בגופים מקבילים בו ו/או
עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו (אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-בתאגידים הנסחרים בבורסה.)1

כן  /לא
אם כן ,פרט/י

 1חוק ניירות ערך ,תשכ"ח1968-
"בעל עניין" ,בתאגיד-
( ) 1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות דירקטור אחד
או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי ,או תאגיד
שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות
עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו ,לענין פסקה זו-
(א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;
(ב) ה חזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין זה" ,נאמן" –
למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף (46א)(()2ו) או
כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,בהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס הכנסה;
( )2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים.
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 .6פירוט תפקידים כאמור בשאלות  2-5לגבי קרובי משפחה

פירוט תפקידים ,כאמור ,בסעיפים  2-5לעיל לגבי קרובי משפחתך.
יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.

נא לפרט את שם הקרוב ,סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל (למשל ,אם
בן/בת זוגך חברה בדירקטוריון ,יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו ,תאריך התחלת הכהונה; סוג הכהונה
ופעילות מיוחדת בדירקטוריון).

"קרוב" – בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

 .7זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד

האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך (במישרין או בעקיפין) ,או הכפופים לך
בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים?
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האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות ,קשרים עסקיים ,קשרי משפחה או
זיקות אחרות?

כ  /לא

אם כן פרט/י :

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 .8תפקידים ועניינים שלך או של קרובך העלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד
עניינים
האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל שלך או של קרוביך ,שעלולים להעמיד אותך במצב של
חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

"קרוב" – בן /בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כ  /לא

כן,
אם
____________________________________________________________________

פרט/י:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 .9תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך ,שעלולים
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להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים
האם ידוע לך על תפקידים ,כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים ,שאליהם לא התבקשת להתייחס
בשאלות לעיל ,או של מקורביך (ובכללם חברים קרובים ושותפים עסקיים) ,שעלולים להעמיד אותך במצב
של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות  1-8לעיל (לדוגמה תפקידים ועיסוקים של קרובים
אלה ,חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים ,וקשר שיש להם לפעילות הרשות
המקומית).

כ  /לא

כן
אם
____________________________________________________________________

פרט/י:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 .10פירוט קורות חיים ועיסוקים

נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון ,הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה,
כולל תאריכים.

חלק ב' – נכסים ואחזקות

 .11אחזקות במניות

פירוט החזקת מניות בתאגידים ,במישרין או בעקיפין ,או שותפות בגופים עסקיים כלשהם ,שלך או של
קרוביך.
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(אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-בתאגידים
הנסחרים בבורסה.)2

"קרוב" – בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כ  /לא

אם כן ,פרט/י:

שם התאגיד/הגוף

שם המחזיק (אם
המחזיק אינו המועמד)

 %החזקות

תחום עיסוק
התאגיד /הגוף

 2חוק ניירות ערך ,תשכ"ח1968-
"בעל עניין" ,בתאגיד-
( ) 1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות דירקטור אחד
או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהל ו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי ,או תאגיד
שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות
עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו ,לענין פסקה זו-
(א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;
(ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין זה" ,נאמן" –
למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף (46א)(()2ו) או
כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,בהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס הכנסה;
( )2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים.
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 .12נכסים שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך המצב של חשש לניגוד עניינים
האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך ,שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם עשויים
להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד?

"קרוב" – בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כ  /לא

אם כן ,פרט/י

 .13חבות כספים בהיקף משמעותי

האם את/ה ,קרוביך ,או מישהו משותפיך העסקיים ,אם ישנם ,חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות
כלשהם?

"קרוב" – בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כ  /לא

אם כן ,פרט/י
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 .14נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים
האם ידוע לך על נכסים אחרים ,שלא פורטו לעיל ,שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים
בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

נא להתייחס לנכסים שלך ,של קרוביך ,של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים) ,של גופים
שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.

נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

"בעל עניין" בגוף – לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו ,בין במישרין ובין בעקיפין,
ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.

כ  /לא
אם כן ,פרט/י

חלק ג' – הצהרה

אני החתום/ה מ ה ________________ מס' ת.ז____________________ .

מצהיר/ה בזאת כי:
 .1כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי הם מלאים ,נכונים
ואמיתיים;
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 .2כל המידע והפרטים מסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם מידיעה אישית ,אלא
אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי
במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית;
 .3מעבר לפר ים שמסרתי בשאלו לא ידוע לי על כל עניי אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של
חשש לניגוד עניינים עם התפקיד;
 .4אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים
במילוי התפקיד ,עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא;
 .5אני מתחייב לכך שבמקרה שיחולו שינויים בתוכ הצהרותיי בשאלו  ,או יתעוררו במהלך
הדברים הרגיל ,סוגיות שלא נצפו מראש ,העלולות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים,
איווע ביוע המשפ י של הרשות המקומית ,אמסור לו את המידע הרלבנ י בכתב ואפעל לפי
הנחיותיו;

_____________________
תאריך

______________________
חתימה
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נספח ז'
תאריך _____________

לכבוד,
החברה הכלכלית קריית ביאליק בע"מ
ג.א.נ,.

הנדון :אישור זכויות חתימה
מכרז 11/2018

הנני ,עו"ד/רו"ח ____________________ מאשר בזאת ,כי ____________________,החתום/ים על
ההצעה שהוגשה על ידי ____________________ (להלן" :המציע") במסגרת ההזמנה להציע הצעות
למת השרותים נשוא מכרז ( 11/2018להלן" :המכרז") מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם ,והיא
מחייבת את המציע לכל דבר ועניין בנוגע למכרז.

בכבוד רב,
_______________
מ.ר____________ .
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נספח ח'
ופס פר י חשבו בנק
תאריך______________:
לכבוד,
החברה הכלכלית קריית ביאליק בע"מ
ג.א.נ,.
הנדון :פרטי חשבון בנק
שם החברה  /שותפות  /עסק"(_________________________________ :הספק")
כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום:
רח' _________________מס' _____
עיר ___________מיקוד __________
טלפון __________פקס_________
מספר תאגיד_______________________________ :
פרטי הבנק להעברת תשלומים:
שם הבנק _________________

מס' סניף_______________

כתובת הבנק ______________

מס' חשבון______________

הננו מתחייבים בזה ,שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית ,נחזירם
למשרדי החברה ללא שהות.
__________________

___________________

חתימה  +חותמת

שם
אישור עו"ד  /רו"ח

אני עו"ד  /רו"ח ____________ מ.ר ____________ .מרח______________________ '
מאשר/ת ,כי החתימה לעיל היא חתימת
("הקבלן/ספק")וחתימתם מחייבת את הקבלן/ספק.

מורשי

___________________

החתימה

מטעם

_______________

__________________
תאריך

חתימה  +חותמת
אישור הבנק

הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.
____________
תאריך

__________________
חתימת הבנק

_______________
חותמת הבנק

