
      

 אילן בר אוניברסיטת
: רכישת 5/20' מסשלבי -מסגרת דו מכרז

 APPLEמוצרי 

 30.6.2020מתאריך  2 מס' עודכן במסמך הבהרות

 1 

 ג' למכרז 3נספח 

 הצהרה על אי קיום ניגוד עניינים
 

 נוסח לתאגיד:

אני, ________, מ.ז.____________, מצהיר בזה מטעם הספק ובשמו, כי למיטב ידיעתי הספק, בעלי מניות 

בו )אם הוא חברה(, שותפיו )אם הוא שותפות(, בעל שליטה בו, נושא משרה בו, או כל אדם או תאגיד הקשור 

/ אינם קשורים )נא למחוק את אליו, במישרין או בעקיפין, לרבות חברה בת, חברה אם, חברה אחות: קשורים 

מועסק או בכל קשר אחר, במישרין או בעקיפין, עם -המיותר( בקשר עסקי, קשר משפחתי, קשרי מעסיק

ניגוד עניינים בקשר לקיום איזו   ליצור  האוניברסיטה או עם מי שנותן שירותים לאוניברסיטה, באופן שעלול

   מהתחייבויות הספק על פי החוזה או על פי דין.

הספק יודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים כאמור. במקרה כזה יוכרע 

 הדבר על ידי  האוניברסיטה והספק יפעל בהתאם להחלטתה.

 זו תהיה תקפה ותחייב את הספק במהלך כל תקופת ההתקשרות עם האוניברסיטה.  הצהרה והתחייבות

 נוסח לאדם פרטי:

________, מ.ז.____________, מצהיר כי אני קשור / איני קשור )נא למחוק את המיותר( בקשר עסקי, אני, 

מועסק או בכל קשר אחר, במישרין או בעקיפין, עם האוניברסיטה או עם מי שנותן -משפחתי, קשרי מעסיק

ייבויותי על פי החוזה או על ניגוד עניינים בקשר לקיום איזו מהתח  ליצור  שירותים לאוניברסיטה, באופן שעלול

   פי דין.

כמו כן, אני מצהיר ומתחייב  שאני לא נמצא ולא אמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין מתן השירות 

לאוניברסיטה, ובין מתן השירות לגופים אחרים ואודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותי במצב 

 ה יוכרע הדבר על ידי  האוניברסיטה והחלטתה תחייב אותי.של ניגוד עניינים כאמור. במקרה כז

 זו תהיה תקפה ותחייב במהלך כל ההתקשרות החוזית.  הצהרה והתחייבות

 פירוט הגופים הנמצאים בקשרים עם האוניברסיטה )במידה וישנם(:

 שם החברה ח.פ.
מקבל השירות 
 באוניברסיטה

תיאור הפעילות 
 המבוצעת
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 נכון למועד הצהרה זו הספק נותן שירותים לגופים אחרים העלולים להעמיד במצב של ניגוד עניינים :

   

   

 

 אני מתחייב להודיע לאוניברסיטה על כל שינויי בהצהרתי זו, באופן מיידי

   

 חתימה וחותמת הספק שם מלא של החותם בשם הספק תאריך

 


