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  לכבוד
  הישראלי השידור תאגיד

 ( 1תל אביב )קומה  6קרמניצקי 
 במשרדי הפקת האירוויזיון

 
 א.ג.נ,

 הצהרה והתחייבות על העדר ניגוד ענייניםהנדון: 

וכן )לפי העניין(  יםמצהיר ,___________________ ח.פ._ ___________________אנו, הח"מ, 
 : , כדלקמןחוזר, באופן בלתי "(המזמיןתאגיד השידור הישראלי )" כלפיבזאת  יםמתחייב

זה, ואשר אינם מוגדרים בו במפורש, תהיה אותה  בכתב התחייבותלכל המונחים המפורטים  .1
קצרים  VTRהפקת סרטוני למתן שירותי  הצעות לקבלתהזמנה בהמשמעות המיוחסת להם 

 , אשר פורסמה על ידי המזמין במסגרת מכרז מס'2019)"גלויות"( במסגרת אירועי אירוויזיון 
 ."(ההזמנה" -)לעיל ולהלן  21/2018

כל פעילות ו/או לבין  נושא ההזמנהמתן השירותים מתקיים כל חשש לניגוד עניינים בין  לא .2
ו/או מי מבעלי המקצוע שעימם  נוידנו ו/או מי מטעמ-מי מהמועסקים עלהתחייבות שלנו ו/או של 

, "(ניגוד עניינים)" בקשר עם מתן השירותים כאמור )לרבות אנשי המפתח(בכוונתנו להתקשר 
 :1זה להלן 2למעט כמפורט )אם מפורט( בסעיף 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

אנו מתחייבים שלא להיקלע למצב של ניגוד אזי  ,אם וככל שנוכרז כזוכה במסגרת הליך ההזמנה .3
לאורך כל תקופת נבצע, וזאת שאנו ו/או נוספות עניינים, לרבות בהתייחס לעבודות אחרות 

 .ההתקשרות

עלול להיווצר ניגוד נוצר או כי  ,, שאם וכאשר יתעוררו אצלנו אפשרות או חששבזאתאנו מתחייבים  .4
במהלך מתן  -ככל שרלבנטי  -לאחר הגשת הצעתנו במסגרת הליך ההזמנה )ולרבות  עניינים

ונפסיק את מתן  למזמיןנדווח על כך מיד בכתב אזי אנו , מכח הסכם ההתקשרות( השירותים
 יינתןוככל שאם ) לכך שאנו רשאים להמשיך לספקם המזמין של והשירותים עד לקבלת אישור

 רשאי יהא המזמין הסרת ניגוד העניינים כאמורלעד . בכל מקרה, ידוע לנו כי אישור כאמור(
, או )לפי הענין( לבטל את הסכם , או )לפי העניין( לבטלהההזמנהבהליך  זכייתנולהשעות את 

 .ם(ההתקשרות שייחתם עימנו )אם וככל שייחת

)ככל שיוצע( למצב של ניגוד עניינים. ידוע על ידי המזמין אנו מתחייבים לקבל כל פתרון שיוצע לנו  .5
עד ולא יאוחר מהמועד שהמזמין ללא כל סייג, ובמלואו  כל פתרון כאמור, לנו כי אם נסרב לקבל

)לפי העניין( , או ההזמנהבהליך  זכייתנורשאי להשעות את  יהא המזמיןאזי , יורה לנו לעשות כן
 ., או )לפי הענין( לבטל את הסכם ההתקשרות שייחתם עימנו )אם וככל שייחתם(לבטלה

אם רשאי לפסול את הצעתנו,  יהא המזמיןהובהר לנו כי לעיל,  6 -ו 5בלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .6
 לניגוד עניינים.  כלשהו , מתקיים לגבינו חשש הבלעדי ועל פי שיקול דעת

 

 :ביום _____________ על החתוםבזאת ולראיה באנו 

_____________________ 
 המציע ה וחותמתחתימ                         

 :המציעמים בשם ם/מות החותם/שש

 שם _____________________ ת.ז. ____________________ 
  שם _____________________ ת.ז. ____________________

                                                      
ככל שיש נסיבות שלדעת המציע מעלות חשש לקיומו של ניגוד עניינים, עליו לפרט זאת במקום המיועד לכך במסגרת סעיף   1

 למסמך. 2


