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 נספח א'

מוסמך להצהיר ולחתום  ___________________ ת.ז __________________________ אני הח"מ 

"( ________________ ח.פ / מס' זיהוי "המועמדבשם חברת/ משרד/ שותפות )להלן: 

_________________ מבקש בשם ____________________ )שם התאגיד( להיכלל במאגר מנהלי 

 ."(החברההבטחת ובקרת איכות של החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן: "

 סוקתחומי עי .1

 מעוניין להיכלל במאגר תחומים

 חובה  הבטחת איכות

 חובה בקרת איכות

 

 המועמדפרטי  .2

  ________________________________שם:  .2.1

 : ___________________________מס' הזיהוי .2.2

 _________________________כתובת: _____ .2.3

 _____________________ :ן ליצירת קשרטלפו .2.4

 ____________________פקסימיליה: _______ .2.5

 ________________________ :דואר אלקטרוני .2.6

תואר אחר עובד בעל או  ככל שמבוקש להסתמך על ניסיון שותף/בעלי מניות במציע/מנכ"ל/סמנכ"ל .2.7

 :המקביל לכך

 שם השותף/בעל המניות: ___________________ היקף אחזקותיו במציע: ________

 או:

 ________________ תפקידו במציע: ______________שם העובד הבכיר: ________
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 המועמד בתחום בקרת איכותניסיון  .3

ניתן להסתמך על ף. ות הממליצים, מועדי הביצוע והיקלפרט את העבודות הרלוונטיות, שמ המועמדעל 

, מהמניות/זכויות השותפות במציע 25%ניסיון בעל מניות או שותף במציע, ובלבד שהינו מחזיק לפחות 

 תואר אחר המקביל לכך.עובד בעל או  וכן עובד במציע בדרגת מנכ"ל או סמנכ"ל

 

 : __________________________________________________________העבודה שם .3.1

 היקפה הכספי: _________________________________________________________

 : __________________________ לפון______________________  ט : המזמין/הממליץ 

 העבודה : ____________________________________________________ מקום ביצוע 

 _______________________ התחלה: __________________  גמר:ביצוע העבודה: מועד  

 אצל המזמין: _______________________________________________ אחראי לעבודה 

 __________________________ טלפון: ____________________ איש קשר אצל המזמין 

 תיאור העבודה )פירוט(: 

 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 : __________________________________________________________העבודה שם .3.2

 היקפה הכספי: _________________________________________________________

 _________________: _________ ______________________  טלפון : המזמין/הממליץ 

 העבודה : ____________________________________________________ מקום ביצוע 

 _______________________ התחלה: __________________  גמר:ביצוע העבודה: מועד  

 אצל המזמין: _______________________________________________ אחראי לעבודה 

 __________________________ טלפון: ____________________ מזמיןאיש קשר אצל ה 
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 תיאור העבודה )פירוט(: 

 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ם הבטחת איכותהמועמד בתחוניסיון  .4

 : __________________________________________________________העבודה שם .4.1

 היקפה הכספי: _________________________________________________________

 : __________________________ ______________________  טלפון : המזמין/הממליץ 

 ________________________________________________העבודה : ____ מקום ביצוע 

 _______________________ התחלה: __________________  גמר:ביצוע העבודה: מועד  

 אצל המזמין: _______________________________________________ אחראי לעבודה 

 ___________________________________________ טלפון: ___ איש קשר אצל המזמין 

 תיאור העבודה )פירוט(: 

 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ________: __________________________________________________העבודה שם .4.2

 היקפה הכספי: _________________________________________________________

 : __________________________ ______________________  טלפון : המזמין/הממליץ 

 העבודה : ____________________________________________________ מקום ביצוע 

 _______________________ __________________  גמר: התחלה:ביצוע העבודה: מועד  
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 אצל המזמין: _______________________________________________ אחראי לעבודה 

 __________________________ טלפון: ____________________ איש קשר אצל המזמין 

  _________________________________________________ אחראי לעבודה:  

 ______ טל' :  ___________איש קשר אצל המזמין ____________________ 

 תיאור העבודה )פירוט(: 

 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ________________: __________________________________________העבודה שם .4.3

 היקפה הכספי: _________________________________________________________

 : __________________________ ______________________  טלפון : המזמין/הממליץ 

 העבודה : ____________________________________________________ מקום ביצוע 

 _______________________ התחלה: __________________  גמר:: ביצוע העבודהמועד  

 אצל המזמין: _______________________________________________ אחראי לעבודה 

 __________________________ טלפון: ____________________ איש קשר אצל המזמין 

 תיאור העבודה )פירוט(: 

 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 פרטים על עובדי המועמד וניסיונם .5

עמידה בתנאי ניסיון של שלוש שנים לכל הוכחת ל , בעבור כל מועמד,אסמכתאות מתאימותיש לצרף 

 שירותי בקרת ו/או אבטחת איכות לפרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית. הפחות במתן

 ____________________________: העובדשם  .5.1

 : ___________________________מס' הזיהוי

השכלה/תעודות:________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ____________________________: העובדשם  .5.2

 : ___________________________מס' הזיהוי

השכלה/תעודות:________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ___________________________: העובדשם  .5.3

 : ___________________________מס' הזיהוי

השכלה/תעודות:________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ___________________________: העובדשם  .5.4

 _____________________: ______מס' הזיהוי

השכלה/תעודות:________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 :הערות

 לצרף המלצות מפורטות עבור כל עבודה שנזכרה לעיל. ניתן .1

 בנפרד.הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף  .2

 עבודות נוספות יפורטו במתכונת הנ"ל בדפים נוספים. .3

 _______________                                                                              

 )חתימה(
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 אישור

אני הח"מ ________________ עו"ד  מ.ר _________________מאשר בזאת כי ה"ה 

_________ אשר חתמו בפני על בקשה זו, מוסמכים לחתום בשם __________________

__________________________ על פי מסמכי היסוד וההחלטות המחייבות של 

.___________________ 

______________ ______________ 

 חתימת עו"ד       תאריך        

 

 


