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טופס בקשה להיכלל במאגר יועצים ,נותני שירותים ,ספקים ואנשי מקצוע

לכבוד
הקרן לפיתוח חדרה
מס' רשום 58-024-872-2
הנדון  :בקשה להיכלל במאגר יועצים ,ספקים ,נותני שירותים שונים ואנשי מקצוע
 .1אני החתום מטה מציע בזה את בקשתי להיכלל במאגר היועצים שבנדון.
 .2אני מעוניין להצטרף למאגר כאדריכל/יועץ/בעל מקצוע בתחום _________________________.
 .3ידוע לי כי הקרן לפיתוח חדרה ע"ר רשאית לעדכן את רשימת המבקשים בכל זמן נתון במאגר
מטעמה ,הרשימה אינה פתוחה לציבור והיא למטרת נוחות הקרן לפיתוח חדרה בלבד.
 .4כמו כן אני מצהיר כי ידוע לי שאין כל חבות על הקרן לפיתוח חדרה לפנות אליי בשל היותי רשום
במאגר ,כמו כן ידוע לי שיירשמו ,ככל ויבקשו ,מתחרים או עוסקים בתחום בו אני מציע שירותיי.
 .5אני מצהיר כי ידוע לי כי אין בהיכללותי במאגר משום כל התחייבות הקרן לפיתוח חדרה להזמנת
שירותים ממני וכי הזמנת שירותים ,כאמור תעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של הקרן לפיתוח
חדרה גם למי שאינו נכלל במאגר וכי לא מדובר על הסכם התקשרות מכל סוג שהוא המחייב את
הקרן לפיתוח חדרה כלפיי.

____________________
תאריך

______________________
חתימה
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פרטי המבקש להיכלל במאגר (ימולא רק במידה והמבקש אינו גוף משפטי מאוגד)
נושא ראשי
נתונים
כלליים

נושא משני

לשימוש
המשרד

הפרטים

שם
כתובת
טלפון
פקסימיליה
דוא"ל

למילוי ע"י עצמאי

עוסק מורשה

מספר:

שאינו עוסק מורשה

הנני מצהיר בזה כי אינני עוסק מורשה

*חובה לצרף :תעודת עוסק מורשה ,אישור ניכוי מס במקור ,העתק ת.ז ,.אישור ניהול תיק במע"מ
פרטי המבקש להיכלל במאגר (ימולא רק במידה והמבקש הוא גוף משפטי מאוגד)
נושא ראשי
נתונים
כלליים

נושא משני

הפרטים

לשימוש
המשרד

שם המציע כפי
שהוא רשום במרשם
רשמי
צורת התאגדות
מספר תאגיד
כתובת
טלפון
פקסימיליה
דוא"ל

אורגנים של
התאגיד

זהות מורשי
החתימה בתאגיד
שמות הבעלים
המנהל הכללי
שם העובד המוצע
על-ידי התאגיד
לביצוע השירותים
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רשות בלבד :ניסיון מקצועי (ניתן להוסיף פירוט נוסף לפי שיקול דעת המבקש)
במבקש שהוא תאגיד ,יש לרשום בהתאם לעובד המוצע לביצוע השירותים.
שם המשרד

תקופת ההעסקה

שם איש קשר
לפרויקט

תיאור הפרויקט

חובה לצרף את הנספחים שלהלן:
הנושא

נספח
א.

תעודת התאגדות

ב.

תעודת עוסק מורשה

ג.

אישור על ניכוי מס במקור

ד.

קורות חיים

ה.

תעודות על השכלה

ו.

רישום במרשם חובה (ככל שנדרש)

ז.

פירוט ניסיון מקצועי

ח.

מסמכים אחרים לשיקול דעת המבקש
להוכחת התאמתו למתן השירותים (כגון
המלצות)

הבהרה/הערות
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