
 של המציע  בדבר העדר ניגוד עניינים התחייבות - 8נספח 

 [עצמו המציעע"י ]למילוי וחתימה 

 

ח.פ. , __________________ , בשם המציעהח"מ, _______________, ת"ז  ____________ יאנ
 4/2021מס'  דו שלבי במכרז פומביבמידה והמציע יוכרז כזוכה  כדלקמן מתחייב בזאת____________

 מערך סיוע כלכלי לסטודנטים חרדים.והפעלת להקמה 

 

למוסד להשכלה גבוהה בישראל ו/או למוסדות אחרים  המציע שירותיםעל ידי  ינתנוככלל, לא  .1
הקשורים במישרין או בעקיפין בשירותים  הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל

שירותים ת ההסכם, מעניק או יעניק המציע שבעת הגשת ההצעה או במהלך תקופ. ככל נושא המכרז
למוסד להשכלה גבוהה בישראל ו/או למוסדות אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה 

במכרז זה )ואם זה לדווח על כך למועצה עם הגשת המועמדות  המציע מתחייב –גבוהה בישראל 
למציע בכל מקרה, ידוע . תיםבמהלך תקופת ההסכם אזי ידווח על כך למועצה בטרם יתן את השירו

מסכים כי החלטה בדבר קיומו של ניגוד עניינים נתונה להכרעתה הבלעדית של  היועצת  והוא
 המשפטית של המועצה והחלטתה בנושא תהא סופית.

 
 איננו מוסד להשכלה גבוהה.  המציע .2

 

 ,חלקי או מלאבעלי מניות ו/או חברים באופן , בעלי השליטה בו ונושאי המשרה בו אינם המציע .3
הפועלים  ו/או של מוסדות אחרים בישראל מוסד להשכלה גבוההבתאגיד שהוא  ף,ישיר או עקי

 לעניין סעיף זה "בעלי שליטה" לרבות שותפים.; ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל

דות במוסעובדים לא יהיו בעלי תפקיד או הנמנים  ונושאי המשרה בוהשליטה במציע בעלי המציע,  .4
בישראל ו/או במוסדות אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה  להשכלה גבוהה

לעניין סעיף זה "בעלי שליטה" לרבות  .בישראל, למעט בתפקיד של הוראה אקדמית במוסד כאמור
 שותפים.

לעיל יחולו גם על קרובי משפחה מדרגה ראשונה של בעלי השליטה/בעלי  1-4ככלל, הוראות סעיפים  .5
המניות במציע ונושאי המשרה בו, אלא אם התקבל אישור המועצה מראש, כי אין בכך משום חשש 

 לניגוד עניינים.

מכרז לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם  העלולכל עניין כלכלי או אחר  אין למציע .6
  .כאמור, או ליצור חשש לניגוד עניינים מכרז זההשירותים נשוא תן מוזה 

ליועצת  כך ודיע עלאניגוד עניינים כאמור,  מתן השירותים יעלה חשש לקיומו שלאם במהלך  .7
 ללא דיחוי.המשפטית של המועצה 

על כל  השירותים, בתוצרי םעשה שימוש, בכל הקשור למתן השירותים וכל הקשור עימהמציע לא י .8
שיעשה בהם  והעזריםלקיהם נספחיהם ומרכיביהם לרבות כל מדיה אלקטרונית וכל המסמכים ח

ההתקשרות סיום  שלאחרשימוש לצורך ביצוע השירותים. התחייבות זאת מתייחסת גם לתקופה 
 ללא הגבלת זמן.

 על החתום: באתי ולראייה

 

___________       __________________            ________________ 

 המצהיר/ה חתימת    המצהיר/ה שם     תאריך

 

 



 

 של המציע  בדבר העדר ניגוד עניינים התחייבות - א8נספח 

 ע"י מנהל הפרוייקט המוצע[]למילוי וחתימה 

 

ח.פ. , __________________ , בשם המציעהח"מ, _______________, ת"ז  ____________ יאנ
להקמה  4/2021מס' במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז פומבי  כדלקמן מתחייב בזאת____________

 .לסטודנטים חרדים מערך לסיוע כלכליוהפעלת 

למוסד להשכלה גבוהה בישראל ו/או למוסדות אחרים הפועלים  שירותיםעל ידי  ינתנוככלל, לא  .1
הקשורים במישרין או בעקיפין בשירותים נושא  ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל

שירותים למוסד להשכלה שבעת הגשת ההצעה או במהלך תקופת ההסכם, אעניק . ככל המכרז
אני  –גבוהה בישראל ו/או למוסדות אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל 

ואם זה במהלך תקופת ההסכם אזי במכרז זה )לדווח על כך למועצה עם הגשת המועמדות  מתחייב
מסכים כי החלטה בדבר  לי ואניבכל מקרה, ידוע . על כך למועצה בטרם יתן את השירותים אדווח

קיומו של ניגוד עניינים נתונה להכרעתה הבלעדית של  היועצת המשפטית של המועצה והחלטתה 
 בנושא תהא סופית.

 
 מוסד להשכלה גבוההבתאגיד שהוא  ף,ישיר או עקי ,חלקי או מלאמניות ו/או חבר באופן אינני בעל  .2

לעניין ; הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל ו/או של מוסדות אחרים בישראל
 סעיף זה "בעלי שליטה" לרבות שותפים.

בישראל ו/או במוסדות אחרים הפועלים ביחד  במוסדות להשכלה גבוההעובדים תפקיד או  אינני בעל .3
לעניין  .מוסדות להשכלה גבוהה בישראל, למעט בתפקיד של הוראה אקדמית במוסד כאמוראו ליד 

 סעיף זה "בעלי שליטה" לרבות שותפים.

לעיל יחולו גם על קרובי משפחה מדרגה ראשונה של בעלי השליטה/בעלי  1-4ככלל, הוראות סעיפים  .4
ש, כי אין בכך משום חשש המניות במציע ונושאי המשרה בו, אלא אם התקבל אישור המועצה מרא

 לניגוד עניינים.

מכרז זה לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם  העלולעניין כלכלי או אחר  אין לי כל .5
  .כאמור, או ליצור חשש לניגוד עניינים מכרז זההשירותים נשוא מתן ו

ליועצת  כך ודיע עלאניגוד עניינים כאמור,  מתן השירותים יעלה חשש לקיומו שלאם במהלך  .6
 ללא דיחוי.המשפטית של המועצה 

על כל  השירותים, בתוצרי םשימוש, בכל הקשור למתן השירותים וכל הקשור עימ לא אעשה כל .7
שיעשה בהם  והעזריםחלקיהם נספחיהם ומרכיביהם לרבות כל מדיה אלקטרונית וכל המסמכים 

ההתקשרות סיום  שלאחרם לתקופה שימוש לצורך ביצוע השירותים. התחייבות זאת מתייחסת ג
 ללא הגבלת זמן.

 על החתום: באתי ולראייה

 

___________       __________________            ________________ 

 המצהיר/ה חתימת    המצהיר/ה שם     תאריך

 

 

 


