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 )שותפות(בקשה להצטרף לרשימת הספקים  - 3פח סנ

 לכבוד
 ועדת המכרזים 'מח

  מח' וועדת רכש
 דל שמס'מועצה מקומית מג

 להצטרף לרשימת הספקים ו/או הקבלנים המאושריםהנדון: בקשה 
  דל שמס'מול מועצה מקומית מגלצורך התקשרות 

 -שותפותבקשה מטעם -

אני הח״מ, שפרטי מצוינים להלן, !מבקש להיכלל ברשימת הספקים ו/או הקבלנים הרשאים  .1
 להתקשר עם

  .בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה דל שמס'מועצה מקומית מג       
תעשה ע״י משלוח הודעה בדואר רשום או ו/או הצעות  זרעל מכ מועצה ידוע לי כי הודעת ה       

 במסירה אישית 
 , ולא ע״י פרסום בעתונות. המועצה()עפ״ישיקול דעתה של        

 
 לן פרטי:הל

 ______________________________________________ _________________ שם המבקש

 ______________________________________________ ________________ שם איש קשר

 ______________________________________________ _____________________ תפקיד
 

 ___________________________________________________________ מס׳ ח.פ/ע.מ/ת.ז

 ___________________________________________________________________ כתובת

 ______________________________________________ _____________________ מיקוד

 ______________________________________________ _____________________ פוןטל

 ______________________________________________ ______________________ פקס׳

 _______________________________________________________________ טל׳ סלולרי

 ____________________________________________________________ דואר אלקטרוני

 פריסה ארצית: כן / לא _______________ מספר עובדים:: ______ ותק מקצועי בתחום המוצע

מועצה אני מבקש להיכלל ברשימת הקבלנים ו/או הספקים המאושרים לצורך התקשרות עם   . 2
 דל 'מקומית מג

 : במכרזי זוטא בתחוםשמס בספר ספקים/      
ראה  - דל שמס'מועצה מקומית מג)מתוך ספר הספקים והקבלנים של :                         פי סעיףעל       

 (3נספח 
 שתי העבודות / אספקות הטובין האחרונות שביצעתי בתחום זה:  . 3

 __________________________________________ .א
 __________________________________________ .ב

 
 
 פרטי סיווגי לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )אם יש(.     4

 
 סוג כספי קבוצה סימול אור ענףת
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 :שאני זה מסמך גבי על בחתימתי מצהיר הנני  .5
 על שצוינו הרלוונטים לנושאים העיסוק בתחום דין פי על תקף עסק רישיון בעל .א

 .לעיל2 בסעיף ידי
 אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק עפ״י חשבוניות לניהול תקף אישור בעל .ב

  .1976-תשל״ו (,חשבונות  ניהול
 .החברות רשם אצל כדין רשומה חברה .ג
 בביצוע אחרונות שנים החמש במהלך לפחות שנתיים של מוכח ניסיון בעל .ד

 .הרלוונטיים בנושאים שירותים או טובין בהספקת או עבודות
 על שצוינו הנושאים לרשימת בהתאם הקבלנים, בפנקס רשום - בלבד לקבלנים .ה

 .לעיל 2 בסעיף ידי
 – התשל״ו, ציבוריים גופים עסקאות לחוק'  ב2 בסעיף הקבועים בתנאים עומד .ו

1976 
 

 (:לצרף חובה) שלהלן המסמכים מצורפים זו לבקשה .6
 

 רישום חוק לפי הקבלנים בפנקס רישום על עדכני אישור - בלבד לקבלנים .א
 קבלנים
 .בנאיות הנדסה לעבודות               

 .החברות רשם מאת החברה רישום תעודת צילום יצרף תאגיד שהוא מציע .ב
 .מע״מ לצרכי מורשה עוסק תעודת יצרף מורשה עוסק שהוא מציע .ג
 פי על נדרשים אשר אחרים ורשיונות דין פי על תקף עסק רשיון של צילומי העתק .ד

  דין
  .עיסוקי בתחום               

 .החברה בשם החתימה מורשי בדבר עו״ד אישור .ה
 עפ״י ורשומות חשבונות ניהול על תקף רו״ח/שומה פקיד אישור צילומי העתקי .ו

   חוק
 .1976 - התשל״ו(, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות               

 במקור לנכות שיש המס שיעור על בישראל המיסים רשות של תקף צילומי העתק .ז
 .למציע מתשלומים               

 .ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על אישור        .   ח               
 (.חשבון ומס׳ סניף כתובת, סניף ומס׳ שם, בנק שם) בנק חשבון פרטי         .  ט               
  חשבונית של דוגמא          .   י

  .המלצות         . יא
 .המצ״ב בנוסחו לעיל ו׳ 5 בסעיף האמור את המאמת תצהיר         . יב
 

 במחלקת הצעות מחיר במעטפה סגורה לתיבת ידנית להגיש יש הבקשה את כי לי ידוע .7
 באגף רכש

 הגזברות.                
 
 המסמכים כל את זו לבקשתי צרפתי וכי נכונים-דלעיל הפרטים כל כי מצהיר .           אני8  

  והמידע
 .אמת בהם האמור כל וכי לעיל כמפורט הנדרשים               

 
 

                      _______________                          _____________   _________________ 
 החברה חותמת                                                חתימה                                             תאריך        

 
 

 
 אישור עו"ד                                                                           

   הנושא מר _____________________ בפני הופיע  ביום כי בזאת לאשר הריני
 לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו ולאחר ז______________.ת

 .בפני עליו וחתם דלעיל תצהירו נכונות אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים
 

____________                           _____________    _______________        ___________ 
 חותמת                  חתימה                        העו״ד שם                           תאריך      
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 תצהיר

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  ___________  ת.ז ____________ אני הח"מ

 אהיה
 בזאת כדלקמן:צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

 
)להלן: "המציע"(, המבקש להירשם בספר  _______ _ _____ הנני נותן תצהיר זה בשם. 1

 הספקים
 "(*המועצה)להלן:." דל שמס'מועצה מקומית מגשל 

 הנני משמש כמנהל המציע. .1
 ד מאלה:חכל א -"בעל זיקה"  בתצהיר זה: .2

 ידי המציע.-חבר בני אדם שנשלט על 
 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:ה 

 בעל השליטה בו. .1
חבר בני אדם שהרכב בעל מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב  .2

כאמור של המציע ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי 
 פעילותו של המציע.

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. .3
 החזקה של שלושה רבעים  -קרי  אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית

)חבר בני אדם אחר, שנשלט  -או יותר מסוג מסוים של אמצעיי שליטה בחבר בני אדם
 (.שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע

 
 (רישויליטה" בסעיף זה כמשמעותם בחוק הבנקאות )" ו"שהחזקה "״אמצעי שליטה״ 

 1981 -התשמ"א 

להגשת ההצעות במכרז, המציע וכל בעל  הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון .4
 זיקה אליו:

 שנעברו אחרי יום כ״ה בחשוןלא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות           
)להלן:  1987 -לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  2002באוקטובר  31התשס״ג                               

 "חוק שכר 
מינימום"( או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים                            

 הוגנים(,
)להלן: "חוק עובדים זרים"( ואם הורשעו ביותר משתי עבירות,  1991 -התשנ״א                            

 כאמור,
 ועד ההרשעה האחרונה.חלפה שנה אחת לפחות ממ                           

 
 או לחילופין:

ורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות, שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון                      
 ג”התשס

)להלן "חוק שכר  1987 -לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  2002באוקטובר  31 
והבטחת תנאים לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין   מינימום" או 

)להלן: ""חוק עובדים זרים"( וחלפה פחות משנה אחת  1991הוגנים(, התשנ"א ־
 ממועד ההרשעה האחרונה.

מתנהלים הליכים בנושאים דלעיל כדלקמן                      

:

 _____________________________________________________________________     

____________________________________________________________________

__________________________ 
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הליכי תביעה ו/או, הוצאה לפועל ו/או הליכי גביה אחרים  א מתנהלים נגדיל .5
 קיום העסק או כשירותו הכלכלית.ל ,העלולים להשפיע ע

 
 
 
 

 זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6
 
 

      _______________                          _____________             _________________ 
 חותמת  החברה     תאריך                                             חתימה                                              

 
 

 

   הנושא_______________  הופיע בפני מר  _____ הריני לאשר בזאת כי ביום
לעונשים הקבועים תיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי הרולאחר שהז ___________ת.ז

 .תם עליו בפניחאם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל ו בחוק

____________          __________            _________________                     ____________ 

 חותמת                      חתימה    ד                        שם העו״                                            תאריך      

 


