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 נספח א'

מוסמך להצהיר ולחתום _____________ ______ת.ז __________________________  אני הח"מ 

בשם חברת/משרד/שותפות ________________ ח.פ / מס' זיהוי _________________ מבקש בשם 

של החברה, הממשלתית  הנדסיים ניהול סיכוניםל יועציםההיכלל במאגר ל ____________________ 

 הלן:מפורט לה"(, זאת על סמך החברהלהגנות ים המלח בע"מ )להלן: "

 המציעפרטים על  .1

  ____________________________________: מציעהשם  .1.1

 ________________: ___________________מס' הזיהוי .1.2

 _________________________________כתובת: _____ .1.3

 _________________________________ שם איש קשר: .1.4

 _________________________ :ן ליצירת קשרטלפומספר  .1.5

 __________________________ מספר נייד ליצירת קשר: .1.6

 _______________________________ :דואר אלקטרוני .1.7

בעל תואר עובד או  ככל שמבוקש להסתמך על ניסיון שותף/בעלי מניות במציע/מנכ"ל/סמנכ"ל .1.8

 :אחר המקביל לכך

 _______שם השותף/בעל המניות: ___________________ היקף אחזקותיו במציע: _

 או:

 שם העובד הבכיר: ________________________ תפקידו במציע: ______________
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 ציעמהניסיון  .2

  ואת מהות השירותים הפרטניים  לגביהם ניתנו השירותיםההנדסיים פרויקטים לפרט את ה ציעהמעל 

על ניסיון בעל ניתן להסתמך ף. , שמות הממליצים, מועדי הביצוע והיקשסיפקו במסגרת אותו פרויקט

מהמניות/זכויות השותפות במציע, וכן על  25%מניות או שותף במציע, ובלבד שהינו מחזיק לפחות 

 .או תואר אחר המקביל לכך ניסיון של עובד בדרגת מנכ"ל או סמנכ"ל

  ___________________________________________________ פרויקטשם ה א.

  ___________________________ המזמין ______________________  טלפון  

 : _________________ללא מע"מ() : _______________ היקף כספימקום ביצוע 

  ______________________ התחלה: __________________  גמר: -מועד ביצוע  

 _________ טל' : ______________________________ :איש קשר אצל המזמין 

 )פירוט(:  פרויקטתיאור ה

 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________ פרויקט שם ה ב.

  _______________________________ המזמין ______________________  טלפון  

 ______________: _______________ היקף כספי: _________________מקום ביצוע 

  __________________________ התחלה: __________________  גמר: -מועד ביצוע  
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 ___________________ טל' : ________________________ :איש קשר אצל המזמין 

      

 )פירוט(:  פרויקטתיאור ה

 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________ פרויקט שם ה .ג

  _______________________________ ______  טלפון המזמין ________________ 

 _____________: _______________ היקף כספי: __________________מקום ביצוע 

  __________________________ התחלה: __________________  גמר: -מועד ביצוע  

 ______________________ טל' : _____________________ :איש קשר אצל המזמין 

 )פירוט(: פרויקט תיאור ה         

 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________ פרויקט שם ה .ד

  _______________________________ המזמין ______________________  טלפון  

 _________: _______________ היקף כספי: ______________________מקום ביצוע 

  __________________________ התחלה: __________________  גמר: -עד ביצוע מו 

 _________________ טל' : __________________________ :איש קשר אצל המזמין 

 )פירוט(:  פרויקטתיאור ה         

 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 :הערות

 הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד. .1

 יפורטו במתכונת הנ"ל בדפים נוספים. יםנוספ פרויקטים .2

 _______________________ 

 )חתימה(                                                                                                           


