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  1נספח מס' 

  הצעה להיכלל במאגר היועצים

 להיפך וכך נקבה ללשון גם הכוונה ,זכר לשון בנוסח מצוין בו מקום כל

 לכבוד

 ")החברה" ו/או "המזמינה(להלן: "חברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ 

 שקראתי ) לאחרהמשתתף"" :(להלן                                    .פ.ח/.ז.ת                   ,מ"הח אני
 ,מצהיר הריני .היועצים במאגרי להיכלל הצעתי בזאת מגיש ,ההזמנה מסמכי כל את זהירה בחינה ובחנתי

  :כדלקמן בזה ומסכים מתחייב

 אלה פרטי המשתתף: . 1

  _______________________________  שם:

  _______________________________ [אם תאגיד]  מורשי חתימה:

  _______________________________  כתובת:

  _______________________________  טלפון:

  _______________________________  פקס:

  _______________________________  אלקטרוני: רדוא

 _______________________________ [אם שונה משם המשתמש]  איש קשר:

אני מצהיר כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה, לחתום ולהתחייב בשם המשתתף בכל הקשור להגשת  . 2
 הצעת המשתף להיכלל במאגר היועצים. 

אני מצהיר כי המשתתף עומד בכל התנאים הנדרשים היכללות במאגר לתחום הייעוץ שאליו הוגשה  . 3
 הצעתו, לרבות תנאי הסף בכלל, ואלו המקצועיים בפרט.

ידוע לי כי לחברה שמורה הזכות לקבוע קריטריונים חדשים לכניסה למאגר ובמקרה כזה אצטרך  . 4
ת אף אם לא יחלפו חמש שנים מיום כניסתי להגיש הצעה חדשה בהתאם לקול קורא שיפורסם זא

 למאגר ולחתימתי על הסכם ההתקשרות. 

ידוע לי שאין בהיכללות במאגר היועצים משום התחייבות של החברה כדי לחייבה בהזמנת עבודה  . 5
בכלל ו/או בהיקף כזה או אחר, בפרט, מהמשתתף, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או 

 ל מין וסוג שהוא בקשר לכך. תביעה כנגד החברה מכ

החברה תוכל לאמת את הפרטים אשר נמסרו על ידי בהצעתי להיכלל במאגר ככל שתמצא  יידוע לי כ . 6
 וידוע לי שלחברה שיקול הדעת הבלעדי האם לגרוע משתתף מן המאגר.  ,לנכון

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לחלק מן היועצים שייכללו במאגר היועצים ידוע לי כי  . 7
לצורך קבלת הצעות מחיר ו/או קיום הליכי התמחרות ו/או לקיים הליך תחרותי בין חלק מיועצי 
המאגר בלבד בקשר עם התקשרות על פי המאגר, וזאת בין היתר בשל הניסיון המקצועי ו/או ההכשרה 

 שת עבור ההתקשרות. האקדמאית הנדר

מתחייב שככל ובקשר להצטרפות למאגר ו/או בקשר להזמנת עבודה על ידי החברה, תעלה אצל  אני .8
המשתתף אפשרות לחשש לניגוד עניינים של המשתתף ו/או מי שיועסק אצלו בהקשר למאגר זה, יובא 

ו יא לפנות אלהדבר מיד לידיעתה של החברה אשר תהא רשאית לגרוע את המשתתף מהמאגר ו/או ל
 עבודה והכל לפי שיקול דעתה. לו ו/או לא למסור 
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קראתי בעיון את כל מסמכי ההזמנה על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, לרבות הוראות הסכם  . 9
ם בהם ובעצם הגשת יההתקשרות כהגדרתו בהזמנה, אני מבין את כל התנאים והדרישות המפורט

הצעתי אני מצהיר כי אני מסכים לכל האמור בה ולא אציג כל תביעה או דרישה המבוססת על אי 
 זה כאמור. ש על כל טענה בענייןאו/או אי הבנה ואני מוותר בזאת מרידיעה 

 ברור וידוע לי כי הליך זה איננו מהוה מכרז פומבי.  . 10

  החתום: ולראיה להסכמתי ולאמיתות הצהרתי, באתי על

  

  שמות מורשי החתימה    חתימת המשתתף

  [אם תאגיד]

  

  (במקרה של תאגיד) האישור חתימ

(להלן:   ___________________________עורך הדין של _______________, אני הח"מ 
ה"ה חתמו בפניי על הצהרה זו _______________  מאשר בזה, כי ביום ,")שתתףהמ"

______________________, ת.ז. -________________, ת.ז. _______________, ו
בהתאם להוראות תקנון המשתתף, המורשים בחתימתם לחייב את _____________________, 

  ההתאגדות של המשתתף.

  

  

  חותמת וחתימה    תאריך

  
   


