הזמנה להציע הצעות

הליך הצעות מחיר מס' 323/2019
חוו"ד רופא לבקשת חניה אישית לנכה תושב תושב  -עכו

יום שלישי  24דצמבר 2019
לכבוד
רופאים

הזמנה להציע הצעות להליך הצעות מחיר מס' 323/2019
.1

1.1
.1.2

.2

עיריית עכו (להלן" :העירייה") מזמינה בזה הצעות מחיר עבור מתן חוו"ד רופא
לבקשת חניה אישית לתושב נכה  -עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך
זה.
הצעת המשתתף הינה למחיר יחידה ולעירייה שמורה הזכות להזמין כל כמות שהיא,
בהתאם לצרכיה מבלי שזכיית המשתתף בהליך תחייב את העירייה לרכישה בסכום
או בכמות מינימום כלשהם.

את ההצעות ,במעטפה סגורה נושאת ציון "הצעות מחיר מס'  323/2019חוו"ד חוו"ד רופא
לבקשת חניה אישית לתושב נכה  -עכו" יש למסור לתיבת הצעות מחיר שבמשרדי מזכירות
העירייה (אצל משה סעדה) ,אשר בקומה השנייה בבניין עירית עכו ,ברחוב ויצמן  35עכו,
לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל בציון שעת ומועד קבלתה .יש לוודא כי טרם הכנסתה
לתיבת הצעות מחיר תחם המעטפה על ידי מקבלה בציון שם מלא של מקבל המעטפה
והתאריך והשעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.
לחילופין ניתן להגיש לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה
לכתובת המייל  .boffers@akko.muni.ilבשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת
ההצעה יש לציין את מספר ההליך 323/2019
עם קבלת הצעתך תתקבל הודעה חוזרת אודות קבלת הצעתך במייל העירייה .ככל שלא
התקבלה הודעת אישור כאמור הנך מתבקש לשלוח ההצעה פעם נוספת.
שאלות הבהרה ניתן להפנות עד  31/12/2019שעה  13:00למייל qmeng@akko.muni.il
את המסירה יש לבצע במסירה ידנית או במייל  boffers@akko.muni.ilעד ליום
 07/01/2020עד לשעה .13:00
הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תתקבלנה במשרדי מזכירות העירייה או במייל ,עד
התאריך והשעה הנקובים לעיל ,מכל טעם שהוא ,לא תובאנה לדיון.

.3

בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל או תאגידים הרשומים כדין בישראל
(להלן" :המשתתף") העומדים ,במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך בכל
התנאים המפורטים להלן:
 .3.1רופא רשוי הרשום במאגר הרופאים .https://registries.health.gov.il/Practitioners

.4
.4.1

.4.2
.4.3

על המשתתף ליתן הצעת מחיר על גבי טופס הצעת המשתתף המצורף למסמכים
אלה.
הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה ,ו/או שיצורפו אליה הסתייגויות הגורעות
מדרישות העירייה לא תידון.
המחירים בהצעה ירשמו כשהם לא כוללים מע"מ.
על המשתתף לחתום על כל אחד מדפי ההליך .החתימה על מסמכי ההליך והגשת
ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם ,על נספחיהם,
לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

.5
 .5.1הצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי בלבד.
 .5.2הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות למתן השירותים/לאספקת
הטובין ,לרבות הובלה והתקנה.
_____ _______________________________________________________________
Akko City Council
מחלקת הנדסה עיריית עכו
35 Weitzman St., P.O.Box 2007 Akko 2412001
רח' ויצמן  35ת.ד ,2007 .עכו 2412001
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הזמנה להציע הצעות

 .6מחיר הזכייה יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה או כל מד חלופי אחר (להלן" :המדד") ויעודכן אחת לחצי שנה ,החל מתום
 18חודש ממועד הודעת הזכייה.
על אף האמור לעיל ,היה ועלה המדד במהלך התקופה שממועד הודעת הזכייה או ממועד
עדכון המדד האחרון ,ככל שכבר בוצע עדכון מדד כלשהו ,בלמעלה מ ,5%-יבוצע עדכון מדד
נוסף (להלן" :עדכון הביניים") בעת חישוב התמורה בעבור החודש בו עלה המדד מעל 5%
כאמור .עדכון המדד הבא יבוצע בחלוף שישה חודשים נוספים ממועד עדכון הביניים.
כמדד הבסיס ישמש המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות וכמדד הקובע ישמש
המדד הידוע בעת הגשת החשבון בגינו מבוצע העדכון.
 .7הספק הזוכה יגיש לעירייה חשבון בגין הטובין שסופקו על ידו אחת לחודש ,עד ל 15-לכל
חודש גריגוריאני ,בגין החודש החולף.
החשבון ישולם על ידי העירייה תוך  45יום מתום החודש בו הוגש ,בכפוף לאישורו על ידי
המחלקה המזמינה בעירייה.
 .8ההכרזה על הצעה הזוכה תיהיה תקפה לתקופה של שלוש שנים.
 .8.1העירייה תהא רשאית אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך
ההתקשרות לתקופות נוספות ,בתנאי הליך זה ובלבד שאורכה הכולל של
ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים ובתנאי שהודיעה לזוכה על כוונתה להאריך
ההתקשרות לא יאוחר מחודש בטרם תום תקופת ההתקשרות אותה תבקש העירייה
להאריך ,ולא יעלה על סך של  ₪ 160,000כולל מע"מ לכל תקופת ההתקשרות לרבות
תקופת הארכה.
על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן:
.9
 .9.1רשיון רופא בתוקף .רשום במאגר הרופאים https://registries.health.gov.il/Practitioners
 .9.2אישור על ניכוי מס במקור.
 .9.3אישור סעיף 2ב 1בנוסח המצורף למסמכי הליך זה כנספח .1
 .9.4אישור העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה בנוסח המצורף למסמכי הליך
זה כנספח .2
 .9.5טופס ניגוד עיניינים כנספח .3
 .10אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא כזוכה.
.11

העירייה תהא רשאית לפצל הזכייה בין מספר משתתפים ,או לבטל חלק מן הסעיפים
ולהתקשר עם הספק הזוכה לעניין הסעיפים הנותרים בלבד .היה ובוטלו סעיפי התקשרות,
יקבע כזוכה מי שהצעתו היתה הזולה ביותר לאחר ביטול הסעיפים.

 .12משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך ,תהא העירייה רשאית לבטל
לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב.

__________________
עיריית עכו

____________________________________________________________________
מחלקת הנדסה עיריית עכו
רח' ויצמן  35ת.ד ,2007 .עכו 2412001
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הצעת המשתתף

אני הח"מ מצהיר ,מסכים ,ומתחייב בזה כדלקמן:
 .1הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את מסמכי הליך הצעות המחיר  323/2019וכי הבנתי את
כל התנאים הנדרשים מאת המציעים בהליך זה ,וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע
על קביעת מחיר הצעתי.
 .2הנני מצהיר בזאת כי בדקתי את כל התנאים שיש בהם חשיבות למתן הצעתי.
 .3הנני מתחייב למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים.
 .4הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים הבאים:
 .4.1מסמכי ההליך ממולאים וחתומים על ידי על כל נספחיהם;
 .4.2רשיון רופא בתוקף .רשום במאגר הרופאים https://registries.health.gov.il/Practitioners
 .4.3אישור תקף על שמי אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976
 .4.4אישור על ניכוי מס במקור.
 .5להלן הצעתי:
מחיר לביקור
מס"ד תאור הפריט
1
הגעה למשרדי העירייה אחת לשבוע או לפי קריאה לעיון במסמכים
רפואיים של תושב ומתן חוו"ד לעד  15בקשות תושב לתו נכה אישי
באותו ביקור.
לכל המחירים דלעיל יווסף מע"מ כדין.
שם המציע (רופא)

_____________

מס' רשיון רופא

_____________

טלפון מציע

__________________

דוא"ל _______________________

______________
תאריך
.6

______________
חותמת וחתימה

לוח זמנים:
אחת לשבוע במשרדי העירייה מעבר על כל הבקשות הצטברו.

______________
תאריך

______________
חותמת וחתימה
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נספח 1

תאריך_____________ :
לכבוד
עיריית עכו
ויצמן 35
עכו24100 ,
א.ג.נ,.
הנדון :הצהרה בדבר קיום הוראות סע' 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני
מייצג בהליך הצעות מחיר  - 323/2019חוו"ד רופא לבקשת חניה אישית לתושב נכה  -עכו ,
ת.ז/ח.פ _____________ (להלן" :המשתתף") ,לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי
עבירות על פי סע' 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-ו/או כי במועד
ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל המשתתף והנני
מוסמך ליתן הצהרה זו בשם המשתתף.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
שם המשתתף_________________ :

*שם נותן התצהיר__________________ :

מספר ת.ז / .ח.פ_______________ :

*מס' תעודת זהות__________________ :

חתימת המשתתף________________ :

*חתימת נותן התצהיר_______________ :

-----------------------------------------------אישור עו"ד
 .1אני משמש כעורך הדין של ______________________ ,ת.ז/ח.פ_____________ .
(להלן" :המשתתף").
 .2הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז ______________ .הינו בעל השליטה ו/או
בעל המניות העיקרי ו/או מנהל המשתתף והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם המשתתף.
 .3הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני ______________________ ,עו"ד,
במשרדי ברח' _________________________ ,מר/גב' _______________________
נושא ת.ז , _______________ .ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
_________________
חתימה  +חותמת עוה"ד
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נספח 2

תאריך_________ :

לכבוד
עיריית עכו
ויצמן  ,35עכו
א.ג.נ,.

הנדון :הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
הנני מצהיר בזאת כי עיריית עכו הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
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
לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או
אחות".
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 (ראה
הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()1(2-ב))".
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 חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה
המבוצעת למענה".
בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 בין חברי מועצת העירייה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא שותף או מי
שאני לו סוכן.
 אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו 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.
 אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד ברשות.
ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את ההתקשרות עמי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם
מסרתי הצהרה לא נכונה.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א'( )3לפקודת
העיריות ,לפיהן מועצת העירייה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר
התקשרות לפי סעיף 122א'(א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

שם___________________ :

חתימה__________________ :
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רח' ויצמן  35ת.ד ,2007 .עכו 2412001
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נספח 3

מועמד/ת לתפקיד :רופא למתן חווד לבקשת חניה אישית לתושב נכה לעיריית עכו
חלק א'  -תפקידים וכהונות
.1

פרטים אישיים
שם משפחה_____________________________________________ :
שם פרטי_______________________________________________ :
מס' זהות |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
רחוב_______________________________________ :
כתובת:
עיר/ישוב ___________________ :מיקוד____________ :
מס' טלפון _________________ :מס' טלפון נייד_________________ :
מס' פקס___________________ :

.2

תפקידים ועיסוקים
פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של  4שנים אחורה )לרבות כשכיר/ה ,כעצמאי/ת,
כנושא/ת משרה בתאגיד ,כקבלן/ית ,כיועץ/ת וכד').

נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג (חברה ,שותפות ,עמותה וכיו"ב).
נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות (יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנדבות).
שם המעסיק
וכתובתו

.3

תחומי הפעילות של
המעסיק

התפקיד ותחומי האחריות תאריכי העסקה

תפקידים ציבוריים

פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בשאלה  2לעיל.
נא להתייחס לתפקידים נוכחים ולתפקידים קודמים לתקופה של  4שנים אחורה.
הגוף

התפקיד

תאריכי מילוי התפקיד
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נספח 3

הגוף

.4

תאריכי מילוי התפקיד

התפקיד

חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים
פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים ,רשויות או גופים אחרים ,בין אם הם ציבוריים ובין אם שאינם
ציבוריים.

נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של  4שנים אחורה.
שם התאגיד /רשות /גוף ותחום
עיסוקו

.5

תאריך התחלת
הכהונה ותאריך
סיומה

סוג

הכהונה1

פעילות מיוחדת
בדירקטוריון2

קשר לפעילות הרשות המקומית

 1דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות .ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני – נא לפרט גם – שמות בעלי המניות שמינו אותך
 2כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים
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נספח 3

האם יש ,או היו לך ,או לגוף שאתה בעל עניין בו ,זיקה או קשר ,שלא כאזרח המקבל שירות ,לפעילות עיריית עכו או לגופים
הקשורים אליה (ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת עיריית עכו או לגופים אחרים שהיא קשורה
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 מכהן 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 –
 ,1968בתאגידים הנסחרים בבורסה.3
כן  /לא
אם כן ,פרט/י_______________________________________________________________ :
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________
.6

פירוט תפקידים כאמור בשאלות  5-2לגבי קרובי משפחה

פירוט תפקידים ,כאמור ,בסעיפים  5-2לעיל 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/ת זוגך חברה
בדירקטוריון ,יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו ,תאריך התחלת הכהונה סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון).
"קרוב"  -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____ ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
.7

זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד
האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך (במישרין או בעקיפין) ,או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת,
מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים ?

 3חוק 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 התא גיד ,או את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי ,או
תאגיד שאדם כאמור מחזיק  25%או יותר מהון המניות המונפק שלו ,או מכוח ההצבעה שבו ,או רשאי למנות  25%או
יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו –
(א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין
(ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין 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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האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות ,קשרים עסקיים ,קשרי משפחה או זיקות אחרות?
כן  /לא
אם כן ,פרט/י_______________________________________________________________ :
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________
.8

תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך ,העלולים להעמידך 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/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
כן  /לא
אם כן ,פרט/י_______________________________________________________________ :
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________

.9

תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך ,שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד
עניינים
האם ידוע לך על תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים ,שאליהם לא התבקשת להתייחס
בשאלות לעיל ,או של מקורביך) ובכלל זה 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  8-1לעיל (לדוגמה ,תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה ,חברויות
בדירקטוריונים או בגופים מקבילים ,וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית).
כן  /לא
אם כן ,פרט/י_______________________________________________________________ :
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 .10פירוט קורות חיים ועיסוקים
נא צרף/י בנפרד קורות חיים ,מעודכנות ליום מילוי השאלון ,הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה ,כולל
תאריכים.
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נספח 3

חלק ב'  -נכסים ואחזקות
.11

אחזקות במניות
פירוט החזקת מניות בתאגידים ,במישרין או בעקיפין ,או שותפות בגופים עסקיים כלשהם ,שלך או של
קרוביך.
אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח –  1968בתאגידים
הנסחרים בבורסה.4
"קרוב"  -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
שם התאגיד/הגוף

שם המחזיק
אם המחזיק אינו המועמד

אחוזי החזקות

תחום עיסוק התאגיד/הגוף

 .12נכסים שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים
 4חוק 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 מהד ירקטורים של התאגיד ,או את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של
התאגיד או כמנהלו הכללי ,או תאגיד שאדם כאמור מחזיק  25%או יותר מהון המניות המונפק שלו ,או
מכוח ההצבעה שבו ,או רשאי למנות  25%או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו –
(א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין
(ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין
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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נספח 3

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/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
כן  /לא
אם כן ,פרט/י :אם כן ,פרט/י___________________________________________________ :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
.13

חבות כספים בהיקף משמעותי
האם את/ה ,קרוביך או מי משותפיך העסקיים ,אם ישנם ,חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות
כלשהם?
קרוב"  -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
כן  /לא
אם כן ,פרט/י :אם כן ,פרט/י___________________________________________________ :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________

.14

נכסים אחרים שעלולים 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.
כן  /לא
אם כן ,פרט/י_____________________________________________________________ :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
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נספח 3

חלק ג' -

הצהרה

אני החתום/ה מטה _____________________ ת.ז מס'_________________
מצהיר/ה בזאת כי:
.1

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם מלאים ,נכונים ואמיתיים.

.2

כל המידע והפרטים שמסרתי 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.

.3

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד
עניינים עם התפקיד.

.4

אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי
התפקיד ,עד לקבלת הנחייתה של היועצת המשפטית של עיריית עכו בנושא.

.5

אני מתחייב/ת לכך שבמקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון ,או יתעוררו במהלך הדברים הרגיל,
סוגיות שלא נצפו מראש ,העלולות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים ,איוועץ ביועצת המשפטית של
עיריית עכו ,אמסור לה את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיה.

.6

מובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי ,במידת הצורך ,יחול חוק חופש המידע ,התשנ"ח –
.1998
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