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שם המציע:
כתובת המציע:
ת.ז .המציע:
מספר עוסק מורשה/זעיר:
טלפון קווי
טלפון נייד
פקסימיליה
דואר אלקטרוני:
תואר אקדמי ומקצועי:
נתונים נוספים רלוונטיים על המציע:

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

מבקש להיכלל במאגר המרצים של המוסד לבטיחות ולגיהות בתחומי הבטיחות בעבודה
והבריאות התעסוקתית( .סמן  Xבתחומים בהם את/ה מעוניין להיכלל במאגר המרצים).














סיכונים כללים ומכאניים (גידור מכונות ,כלי יד ,חשמל ,דודי קיטור ,מכונות ואביזרי
הרמה ,חשמל ,מעליות ודרגנועים ,ריתוך ,עבודה בגובה)
סיכונים כימיים וביולוגיים
בטיחות אש
תנאים סביבתיים וסיכונים פיזיקליים (רעש ,קרינה ,תאורה ,איוורור)
גהות ,בריאות תעסוקתית וארגונומיה
הגורם האנושי בעבודה והגנות על העובד
המערכת הארגונית – גופים ומוסדות העוסקים בבטיחות
המערכת החוקית והמשפטית – חוקים ותקנות ואחריות הממונה
ארגון וניהול בטיחות וגיהות
ניהול בטיחות וניהול סיכונים
בטיחות חומרי נפץ
בנייה ובנייה הנדסית
בטיחות בחקלאות
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הנני מצרף להצעתי את המסמכים הבאים:
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תעודות השכלה אקדמיות ורישיונות ברי תוקף על פי דין הרלוונטיים לתחום
ההרצאות המבוקש בסיווג הרלוונטי.
רשימה של לפחות  3ממליצים בקשר להרצאות המציע בתחום הרלוונטי
שנמסרו למציע מאז .1.1.2010
תעודת עוסק מורשה או אישור רו"ח על היות המציע עוסק על פי חוק מע"מ.
אישורים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובת מס) תשל"ו.1976-
קורות חיים עדכניים.

א.

ידוע לי והנני מסכים שהמוסד לבטיחות ולגיהות רשאי להחליט לפי שיקול דעתו
הבלעדי אם לכלול אותי במאגר המרצים לתחום ההרצאות הרלוונטי ,אם לאו.

ב.

ידוע לי והנני מסכים שהרשימה שהמוסד לבטיחות ולגיהות יקבע אינה רשימה
סגורה ,וכי הינו רשאי לצרף או למחוק ממנה מרצים .

ג.

ידוע לי ואני מסכים שעצם הכללתי ברשימת המציעים בכח ,אין בה כדי לחייב
את המוסד לבטיחות ולגיהות לפנות אלי לצורך מתן הרצאה ו/או הרצאות ,גם
אם אזכה להכלל ברשימת המרצים ו/או כדי לחייב את המוסד לבטיחות
ולגיהות לכמות מינימלית כלשהי של הרצאות (אם בכלל).

ד.

ידוע לי והנני מסכים שככל שאזכה להכלל ברשימת המרצים  ,הרי שתנאי
ההתקשרות עמי יהיו כמפורט בהסכם למתן שירותים המצורף לבקשתי זו (להלן
– ההסכם) וכי בטרם תחילת שירותי כמרצה המעניק שירותים למוסד ,ייחתם על
ידי ההסכם ורק לאחר שהמוסד יחתום עליו  ,ההסכם יכנס לתוקף.
ככל שההסכם לא יי חתם על ידי המוסד לבטיחות ולגיהות ,תהא הסיבה לכך
אשר תהא ,לא אתחיל במתן שירותים למוסד לבטיחות ולגיהות וכי אין לי ולא
תהיינה לי כל טענות ו/או תביעות כלפי המוסד לבטיחות ולגיהות בקשר
להימנעותו מלהתקשר עמי בהסכם ו/או להזמין ממני כמות מסוימת של
הרצאות ,אם בכלל.

ה.

ידוע לי והנני מסכים שככל שאבחר ע"י המוסד לבטיחות ולגיהות להיכלל במאגר
המרצים ,וכלל שיחתם עמי הסכם מחייב ,התעריף שאקבל בגין כל הרצאה
שאוזמן אליה בכתב ע"י המוסד לבטיחות ולגיהות ,יהא בתעריף שיקבע על ידי
המוסד לבטיחות ולא יעלה על התעריף הקבוע בנציבות שרות המדינה ,וכי לא
אדרוש ולא אקבל שום תשלום נוסף מעבר לנ"ל.

ו.

ידוע לי והנני מסכים שהמוסד לבטיחות ולגיהות לא יישא בכל אחריות לכל
הוצאה ו/או נזק שיגרמו לי בקשר עם הכנת בקשה זו ו'או הגשתה ובפרט ,אך
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לנזקים ו/או להוצאות שיגרמו ,אם יגרמו לי,
עקב אי קבלת הצעתי כולה או חלקה.
הנני מאשר בחתימתי כי כל המידע והמסמכים אותם מסרתי הינם אמת
ולראיה באתי על החתום:
שם:
חתימה:
תאריך:

