קול קורא
לבחירת נציג ציבור עבור ועדת השיפוט הבינמשרדית של המינהל לפיתוח
תשתיות ביוב ברשות הממשלתית למים וביוב
 .1כללי
 1.1בכוונת המינהל לפיתוח תשתיות ביוב (להלן" :המילת"ב") ברשות הממשלתית למים ולביוב
(להלן" :רשות המים" או "הרשות") לבחור נציג ציבור עבור ועדת השיפוט הבינמשרדית (להלן:
"הוועדה").
 1.1המילת"ב הינו זרוע הממשלתית לקידום וסיוע בביצוע תשתיות ביוב .תפקידו של המילת"ב לבצע
בחינה מקצועית של תכניות פיתוח במסגרת ועדה בינמשרדית ולסייע בהלוואות ומענקים בהקמת
התשתיות .כמו כן ,תורם המילת"ב מניסיונו הרב לגופים פרטיים ולגופים ציבוריים ,בהקמת
מערכים לוגיסטיים ,תפעוליים והקמת תשתיות הביוב .דרך פעילותו של המילת"ב ,הליווי
המקצועי משלב היזום ועד להשלמתם של הפרויקטים ,מבטיחים את הקמתם .כגוף מטה ,המוביל
מטעם הממשלה את הפיתוח והליווי של תחום הביוב והטיפול בשפכים ,רואה המילת"ב את
הראיה האינטגרטיבית של משק המים והביוב ,תוך שהוא מביא בחשבון את השיקולים ברמה
הלאומית והכלל מערכתית .בתוך כך הוא משמש כגורם המרכז את מעורבותם של הגופים
הממשלתיים  /ציבוריים הרלוונטיים לתחום כגון משרדי ממשלה (המשרד להגנת הסביבה ,משרד
האוצר ,משרד הפנים ,משרד הבריאות) ,ארגונים ירוקים וכו'.
 1.1הרכב הועדה
הועדת היא ועדה הנדסית בינמשרדית .יו"ר הועדה הינו ראש המילת"ב וחברים בה נציגי אגף
הנדסה ביחי' הממונה על התאגידים ,המשרד להגנת הסביבה ,משרד הבריאות ,משרד הבינוי
והשיכון ונציג ציבור.
לדיוני הועדה מוזמנים קבועים (אגף תכנון ,חטיבת כלכלה ,אגף ניהול הצריכה) ומוזמנים נוספים
בהתאם לאופי וסוג הפרויקט (מרשות המים וגופים נוספים).
1.1.1

מטרת הוועדה:

מטרת הוועדה לבדוק ,לאשר או לבקש השלמות או תיקונים ביחס לתכנון פרויקטים (ברמת תכנית
אב ,תכנון כללי ותכנון מפורט) עבור פרויקטים של :מערכות ביוב פנימיות בישובים ; מערכות
ביוב אזוריות ובין אזוריות ; הקמת ,הרחבת ושדרוג מתקני לטיפול בשפכים ; תכניות אב עירוניות
של תשתיות ביוב – פרויקטים מוגשים לוועדה על ידי תאגידי מים וביוב ,מועצות מקומיות
ומועצות אזוריות.
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1.1.1

סמכויות הועדה

בסמכות הועדה שיפוט טכנו כלכלי בראיה כלל משקית של פרויקטי ביוב.
כמו כן ,מכח החלטת ממשלה מספר ( 1741תמ )65/מיום  ,16.4.1991בסמכות הועדה להעביר
נושאים מוועדת משנה מחוזית לביוב ,לדיון במילת"ב ,במקרים הבאים:
נושאים המועלים בעררים ובשאלות שנויות במחלוקת בוועדות המשנה המחוזיות.
תכניות החורגות ממחוז אחד ,או שהן בעלות השלכות ישירות על יותר ממחוז אחד.
תכניות הנמצאות בטיפול ועדות המשנה יותר מששה חודשים.
בנוסף למקרים הנ"ל ,יו"ר ועדת השיפוט ייתן יעוץ לשר האנרגיה והמים בכל תכנית הטעונה
אישורו של השר על פי סעיף .11ב' בחוק הרשויות המקומיות (ביוב)  ,1961תיקון .)1006( 6
הכוונה לכל מתקן ותשתית ביוב שנמצאים מחוץ לתחום רשות מקומית/תאגיד.
דיון ואישור בוועדת השיפוט הם תנאי הכרחי לתקצוב פרויקט בוועדת ההשקעות באמצעות
מנגנוני התקצוב הקיימים במילת"ב ובהתאם לנהלי המילת"ב המפורסמים באתר רשות המים
בכתובת www.water.gov.il :וכפי שיעודכנו מעת לעת.
1.1.1

סדרי העבודה של הוועדה
מיקום דיוני הוועדה הינו במשרדי רשות המים ,רח' המסגר  14תל אביב יפו.
דיוני הוועדה מתקיימים פעם בחודש למשך  4שעות כל דיון .במקרים דחופים נקבע מועד
לדיון שלא מן המניין.
סדר היום בדיוני הוועדה ,מועדי הדיונים ורשימת המוזמנים יקבעו על ידי יושב ראש הוועדה
באמצעות מרכז/ת הוועדה.
שבועיים לפני מועד הדיון יופץ החומר לחברי הועדה ולמוזמנים.
החלטות הוועדה מתקבלות ברוב קולות של חברי הועדה הנמצאים בדיון ומשתתפים
בהצבעה; היו הקולות שקולים יהיה ליו"ר הוועדה קול נוסף.
הוועדה מנהלת פרוטוקולים של ישיבותיה; טיוטת הפרוטוקולים מופצת לחברי הועדה
ומאושרת בדיון העוקב.

 .1בחירת נציג ציבור
 .1.1פרויקטי הביוב מהווים מענה לבעיית זיהום סביבתי ולכן משפיעים על בריאות הציבור .כמו כן
מערכות הביוב העירוניות והאזוריות כולל פתרון קצה נותנים מענה לפיתוח עתידי כמתוכנן ע"י
הממשלה (חסמי דיור) .לכן יש חשיבות רבה בהשתתפות נציג ציבור בדיוני הועדה.
 .1.1מועמד שייבחר לתפקיד ימונה לכהונה של  1שנים עם אפשרות להארכת הכהונה לתקופה
נוספת.
 .1.1אין בפרסום הקול הקורא בכדי לחייב את רשות המים או מי מטעמה למנות את מי ממגישי
המועמדות ,או להגביל את סמכותו ושיקול דעתו של מנהל הרשות.
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 .1.4מובהר בזאת כי מועמד שיבחר יידרש לחתום על התחייבות ,כתנאי סף שלא לעסוק ולא לטפל
במישרין או בעקיפין בכל עניין היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים עם
ביצוע תפקידו בוועדה המייעצת.

 .1תנאי סף מקצועיים
על המועמד מאחד התחומים הבאים ,למלא אחר הדרישות המפורטות להלן באופן מצטבר:
 .1.1בעל תואר אקדמי מוכר ברמה של לפחות תואר ראשון בהנדסה או כלכלה ממוסד אקדמי
המוכר על ידי המועצה ל השכלה גבוהה או שקיבל אישור מהיחידה להערכת תארים אקדמיים
מחו"ל במשרד החינוך.
 .1.1בעל ניסיון מוכח של לפחות  10שנים ,במהלך  15השנים שקדמו למועד האחרון להגשת
הצעות לקול קורא זה ,ב תכנון או בביצוע או בפיקוח או בניהול פרויקטים בתחום תשתיות
מים וביוב או בייעוץ בתחום הרגולציה של משק המים והביוב.
 .1.1על המועמד להוכיח את כשירותו באמצעות מסמכים שיפרטו את ניסיונו הרלוונטי ,לרבות:
 .1.1.1מסמך קורות חיים מפורט.
 .1.1.1תעודות על השכלה.
 .1.1.1מכתבי המלצה אודותיו הנוקבים בשמו במפורש ,הכוללים פרטים מלאים של איש קשר
בגוף הממליץ.
 .1.1.4למלא טופס פרטי התקשרות ,במתכונת המצ"ב כנספח א' להלן.
 .1.1.5למלא כנדרש את נספח ב' ,בדבר ניסיון המועמד ,המצ"ב לקול קורא זה.
 .1.1.6לחתום על הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים ,בנוסח המצ"ב כנספח ג' להלן.
 .1.4לעניין סעיף  1דלעיל ,על כל תת סעיפיו ,יובהר כי ההחלטה האם המועמד עומד בדרישות
כנדרש לעיל ,ובכלל זה ההחלטה האם הניסיון שעליו הצביע הוא ניסיון כנדרש לעיל הינן
בשיקול דעתה המלא והבלעדי של הרשות.
הערה:
האישורים הנדרשים לעיל יהיו תקפים לשנת הגשת ההצעה .בכל מקרה של דחייה בבחירת המועמד,
יחודשו כל המסמכים והאישורים הנדרשים בהתאם.

 .4אמות מידה לבחירת המועמד
 .4.1שלב א'  -בחינת עמידת ההצעה בכל תנאי הסף.
 .4.1שלב ב'  -הערכת איכות ההצעות ,אשר עמדו בתנאי הסף.
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מובהר ,כי רק מועמד אשר ציון האיכות שניתן להצעתו עולה על  70%מתוך  70הנקודות של
תבחיני האיכות (פרט לסעיף הריאיון) ,קרי 49 -נקודות ומעלה ,יוזמן לריאיון.
יובהר ,כי בכל מקרה יוזמנו רק  5המועמדים בעלי ציוני האיכות הגבוהים ביותר ,כאמור לעיל
.4.1

שלב ג' -ריאיון עם המועמדים ,כמפורט בטבלה להלן.
מובהר ,כי בכל מקרה ,מועמד שיקבל ציון איכות (כולל שלב הריאיון) הנמוך מ 75 -נקודות,
מועמדותו תיפסל.
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להלן טבלה המפרטת את אמות המידה ,כנזכר בסעיף  4לעיל:
אמת מידה

ניקוד

נבדק

המלצות:
יש לצרף מכתבי המלצה ואלו ייבחנו בקשר עם השירות נושא ההתקשרות.

10%

הרשות רשאית לפנות גופים שעבדו עם המועמד (בהתאם לשיקול דעתה של
הרשות) ,לצורך בחינת העמידה בתנאי הסף כמפורט בסעיף  1לעיל ולצורך
קבלת המלצות בדבר עבודתו עמם.
יובהר – צירוף רשימת עבודות קודמות אינה שקולה לצירוף מכתבי המלצה.
איכות הניסיון
במסגרת אמת מידה זו ייבחן הניסיון של המועמד בהיבט של מורכבות
נציג ציבור

15%

העבודה בתחום תשתיות מים וביוב ,מאפייניה ,היקפה ,משכה ומידת
הרלבנטיות של הניסיון המוצע לשירותים הנדרשים במסגרת הקול הקורא.
בנוסף יינתן ציון מיטיב למועמד שיציג ניסיון בתכנון או בביצוע או בפיקוח

10%

או בניהול פרויקטים בתחום תשתיות מים וביוב או בייעוץ בתחום הרגולציה
של משק המים והביוב  -במסגרת או מול גופים ממשלתיים.
בעל תואר אקדמי מוכר ברמה של לפחות תואר שני בהנדסה או כלכלה

5%

ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל אישור
מהיחידה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.
סה"כ

70

הערה :מובהר למועמדים ,כי רק מועמדים אשר ציון האיכות שניתן להצעתם
ראיון עם
המועמד

עולה על  70%מתוך  70הנקודות של תבחיני האיכות (פרט לסעיף הריאיון),
קרי 49-נקודות ומעלה ,יוזמנו לראיון ברשות.
הריאיון יתקיים עם המועמד ,לצורך התרשמות מיכולתו לביצוע השירותים
הנדרשים במסגרת קול קורא זה.

10%

אמות מידה לראיון הן (בין היתר):


יכולת מקצועית; כושר ארגון; הבנת השירותים הנדרשים במסגרת קול
קורא זה; יכולת ניתוח נתונים; יחסי אנוש ותקשורת בין אישית;



יכולת עבודה בצוות; זמינות.
סה"כ
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 .5לוחות זמנים
 .5.1מועד פרסום מודעת המכרז בעיתון11.04.1016 -
 .5.1מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה14.4.1016 -
 .5.1מועד לפרסום תשובות לשאלות הבהרה17.4.1016 -
 .5.4מועד אחרון להגשת הצעות.11.4.1016 -
 .5.4.1יש להגיש את ההצעה באמצעות דוא"ל בלבד לכתובתelinora@water.gov.il -

יש לכתוב בנושא ההודעה -עבור הגשת מועמדות לקול הקורא.
 .5.4.1יש לוודא שההצעה התקבלה באמצעות דוא"ל חוזר.
 .5.4.1הצעה שתתקבל אחרי המועד הנקוב לעיל תיפסל.
 .5.4.4הרשות אינה מחויבת לקבל את ההצעה וכן אינה מחויבת לקבל הצעה שלמה או
חלקים מהצעה .כל הכרעה בנושא זה או אחר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של
הרשות.
 .5.4.5הרשות שומרת לעצמה את הזכות להחליט שלא לבחור מועמד כלשהו ,בהתאם
לשיקול דעתה המוחלט.
 .5.4.6מובהר ,כי הגשת ההצעה חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמועמד קרא את כל
האמור במסמכי הקול הקורא ,הבין את האמור במסמכים אלה ונתן את הסכמתו
הבלתי מסויגת.
 .5.5הרשות רשאית לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את המועד
האחרון להגשת ההצעות ,כל עוד לא חלף מועד זה.
 .5.6הודעה בדבר דחייה של אחד או יותר מן המועדים כאמור ,ככל שתהיה כזו ,תפורסם באתר
האינטרנט של הרשות –  www.water.gov.ilבאחריות כל מועמד להתעדכן בכל שינוי
במועד כלשהו ,ככל שיהיה.

 .6שאלות הבהרה ופרסום הודעות
מרכזת קול קורא זה מטעם הרשות היא גב' אלינור שרת ,רכזת לשכה בכירה ,המילת"ב או מי
מטעמה (להלן" -:מרכזת הקול קורא").
 .6.1המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הוא יום .14.4.1016 -
 .6.1שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד לכתובת הדוא"ל הבאהelinora@water.gov.il :

הודעה למשתתף בדבר קבלת השאלות תישלח בדוא"ל ע"י מרכזת הקול הקורא או מי
מטעמה.
 .6.1חובה לציין בכל שאלה את הסעיף בקול הקורא אליו היא מתייחסת.
 .6.4תשומת לב המועמדים לכך כי הודעות למועמדים ,ככל שתהיינה ,בנוגע לקול הקורא עד
למועד הגשת המועמדות וכן תשובות לשאלות הבהרה תפורסמנה באתר האינטרנט של
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רשות המים שכתובתו  www.water.gov.ilתחת הכותרת "מכרזים וקול קורא" .חובת
מעקב אחר פרסום הודעות בנוגע לקול הקורא וכן מענה לשאלות ההבהרה ,מוטלת על
המועמד בלבד .לא תתקבל כל טענה מצד המועמד באשר לאי ידיעה בדבר פרסום ההודעות
או תוכנן.
 .6.5מובהר בזה ,כי רק תשובות הרשות בכתב אשר תפורסמנה באתר הרשות באינטרנט ,תחייבנה
את הרשות .הרשות לא תהא אחראית להסברים בעל-פה שיינתנו על-ידי מי מעובדיה או
על-ידי כל גורם אחר.
 .6.6הרשות רשאית שלא להתייחס לפניות ,להבהרות או להשגות ,כולן או חלקן ,והכול בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי .מובהר בזה ,כי פניה שתתקבל לאחר המועד האחרון להגשת
שאלות הבהרה ,לא תיענה בכל מקרה.
 .6.7מועמד שלא יפנה ,כאמור וכמפורט בפרק זה ,יהא מנוע מלטעון טענות בדבר חוסר סבירות,
חוסר בהירות ,שגיאות ,אי-התאמה וכיוצ"ב.

 .7יחסי עובד-מעביד
 .7.1למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה על הצדדים כי הספק פועל במסגרת הסכם זה כקבלן
עצמאי בלבד וקיומה של מסגרת זו בלבד מהווה תנאי מוקדם מבחינת הרשות לפעולתו של
הספק על פי ההסכם.
 .7.1בשום מקרה לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד בין הרשות לבין הספק או מי מעובדיו או מי
משלוחיו .לא הספק ולא מי מעובדיו או מי משלוחיו יהא זכאי לקבל מהרשות פיצוי או
הטבות או זכויות כלשהן המגיעות לעובד ,לא במשך תוקפו של הסכם זה ולא עם סיומו
מכל סיבה שהיא.
 .7.1אין לראות בכל זכות הניתנת לרשות עפ"י הסכם זה להדריך או להורות לספק או לכל אחד
מהמועסקים על ידו אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה ולא יהיו לספק או
למועסקים על ידו כל זכויות של עובד מדינה או של עובד המועסק ע"י הרשות ,והם לא
יהיו זכאים לכל תשלומים או פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה מכל
סיבות שהן ,או הוראות שתינתנה על פיו או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה ,או הפסקת
ביצוע השירותים עפ"י הסכם זה ואין בה כדי ליצור בין הרשות לבין הספק או המועסקים
על ידם כל יחסי מעביד ועובד.
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 .8שכר נציג הציבור
שכר נציגי הציבור בוועדה ישולם בהתאם לתעריפי החשב הכללי הוראות תכ"מ תשלום לחברי
ועדות ציבוריות ) הוראה מספר  ,)11.1.7כפי שישתנו או יעודכנו מעת לעת.
להלן הקישור להוראת התכ"מ-
http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/34e22428a0f30b39c225770c00
3a075e/a3d087e0ac8184a4c225790a0039a5fa/$FILE/13.1.7.doc

 .9הוראות כלליות
 .9.1לרשות נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המועמדים כולם או חלקם בכדי
לקבל הבהרות להצעתם ,או בכדי להסיר אי-בהירות שעלולות להתעורר בבדיקת
המועמדות.
 .9.1הרשות רשאית לא לבחור מועמדים אם נראה לרשות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כי אף מועמד
אינו עונה על דרישות הקול הקורא.
 .9.1הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מועמד ,אשר עבד בעבר עם הרשות או עם
גורם ממשלתי אחר ולא עמד בין היתר בסטנדרטים של השירות או שקיימת לגביו חוות
דעת שלילית בכתב על טיב השירות או העבודה שסיפק .במקרה זה ,תינתן למועמד זכות
טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות.
 .9.4ההתקשרות בפועל תיעשה לאחר אישור הלשכה המשפטית ברשות הממשלתית למים ולביוב
בדבר העדר חשש לניגוד עניינים.
 .9.5בכל מקום בו הכתוב הוא בלשון זכר ,הכוונה היא גם בלשון נקבה.
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נספח א'
פרטי המועמד
א .פרטי המועמד:
הפרטים
שם המועמד
מס' מזהה
(ח.פ/.ש.פ/.ע.מ/.ת.ז).
מען מגיש ההצעה
עיר

מס'

רחוב

מיקוד

ת.ד.

מס' טלפון
נייח/נייד
דוא"ל

ב .מכרזים והתקשרויות נוספות בהם מועסק המועמד ברשות המים
היחידה ברשות

מס' המכרז או

המים

ההתקשרות

ג.

תקופת התקשרות

-

מ _____ :ועד______ :

-

מ _____ :ועד______ :

שם המכרז או התקשרות

הצהרה וחתימות
הרינו לאשר בזה ,כי כל הפרטים שנמסרו לעיל הם מלאים ומדויקים

תאריך

חתימת המועמד
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חותמת המועמד

נספח ב'
פירוט ניסיון המועמד בתחום תשתיות מים וביוב
יש למלא את כל הטבלאות וכן את ההצהרה בסוף הנספח
שנות
שם המועמד

שנת לידה

ת.ז

טלפון

ניסיון
בתחום

פרטי השכלה
המוסד האקדמי

תחום התואר

מיום

תואר ראשון
תואר שני
תואר שלישי
פירוט הניסיון
שם המסגרת/

מועד תחילת

מועד סיום

פרטים מדויקים בדבר המהות

פרטי איש קשר

מזמין השירות

השירות

השירות

השירות שניתן

שם ,כתובת ומס' טלפון

(יום-חודש-
שנה)

(יום-חודש-
שנה)

(מה נעשה ,מס' עובדים ,מס'
עבודות במקביל ,האם שימש
כמנהל או כאחראי על עובדים
ומספרם וכו')
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הערות:
 .1במידת הצורך ,ניתן להוסיף שורות נוספות.
 .1בכל שורה שמולאה יש למלא את כלל העמודות בהתאם לפירוט הנדרש בכותרת .אין מניעה
להוסיף נתונים נוספים.
 .1חובה לצרף גיליון קורות חיים מפורט ,תעודות המעידות על השכלה ותעודות המעידות על
הכשרה וניסיון בהתאם לנדרש במסמכי הקול הקורא והמלצות בכתב .לעניין המלצות יובהר
כי אין דין רשימת ממליצים או רשימת אנשי קשר או רשימת פרויקטים כדין המלצות בכתב.
כן יובהר ,כי מכתבי ההמלצה יהיו אודות המועמד בלבד.
 .4אי מילוי הנספח כנדרש עלול להביא לפסילת המועמדות.
הריני מצהיר כדלקמן:
יש למלא את כל תנאי הסף של המועמד:
 .1אני בעל ניסיון של  10שנים לפחות ,ב 15-השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות
למכרז זה ,ב._______________________-
 .1אני בעל תואר אקדמי מוכר ברמה של תואר __________ ב ______________ -ממוסד
אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל אישור מהיחידה להערכת תארים אקדמיים
מחו"ל במשרד החינוך.
ולראיה באתי על החתום:
___________________
תאריך

___________________
שם וחתימה
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נספח ד'
הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים
.1

אני הח"מ _________________( ,להלן" -:המועמד") ,מצהיר בזה כי לא מתקיים כל
חשש לניגוד עניינים במישרין או בעקיפין בכל הנוגע והקשור לקול הקורא הזה ולעבודות
המפורטות בו.

.1

אני מתחייב להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים
או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי הרשות הממשלתית למים ולביוב.

.1

אני מתחייב להודיע ולדווח באופן מידי אודות כל נתון או נסיבה שבגינם אני עלול להימצא
בניגוד עניינים כאמור ,מיד עם היוודע לי עליהם ,וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם
הרשות.

.4

ידוע לי ומוסכם עליי ,כי ההחלטה בדבר קיומו של ניגוד עניינים במקרה של זיקה או קשר
לגורמים המפורטים בהצהרה זו תיבחן על ידי רשות המים והיא שתכריע האם מדובר בניגוד
עניינים המונע המשך ביצוע שירותים .ואולם ,אין בכך כדי לגרוע מהחובה החלה עלי להימנע
מניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה או קשר
לאותם גורמים העלולים להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים.

.5

אני מצהיר בזה ,כי במידה ואבחר כחבר או כממלא מקום בוועדה המייעצת אזי למשך כל
התקופה הזו ובהתאם לכל מה שייקבע בהסכם בין הצדדים ,אני אמנע מליטול חלק בעבודה
כלשהי הקשורה לוועדה המייעצת ואשר יש בה בכדי ליצור מצב של ניגוד עניינים במישרין
ובעקיפין.

.6

אני מתחייב ליידע את רשות המים במידה ויתעורר חשש כלשהו לניגוד עניינים כאמור לעיל
וידוע לי ,כי במקרה זה תהיה רשאית רשות המים שלא לזמן אותי לישיבות הוועדה המייעצת
והכול עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

.7

ידוע לי שההחלטה בדבר קיומו של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים ,נתונה
לרשות המים ,באופן בלעדי ,ואני מתחייב לפעול בהתאם להנחיותיה ,כפי שתקבענה בכל עת.

.8

אני מקבל על עצמי בזה לבצע כל החלטה של רשות המים בעניינים הנוגעים להצהרתי זו ,לפי
שיקול דעת רשות המים ,לרבות החלטה על הפסקת ההתקשרות ביני לבין הרשות.
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ולראיה באתי על החתום

תאריך

שם המועמד

חתימה

מועמד המגיש מועמדות לקול קורא זה הסכים לכל תנאיו והינם מקובלים על ידו.
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