מסמך א'
לכבוד
מחלקת רכש – עיריית עפולה

הנדון :בקשה להצטרף לרשימת ספקים/קבלנים למכרזי זוטא והצעות מחיר
 .1אני החתום מטה מבקש להצטרף לרשימת הספקים – קבלנים במכרזי הזוטא/תחרות בין
מציעים בעיריית עפולה ,בנושאים/תחומים המסומנים על ידי ב X-ברשימה מסמך ב':

שם המבקש (עוסק/חברה/תאגיד)_____________________________ :
מספר ת"ז/ח"פ

_____________________________

שם איש קשר ותפקידו:

_____________________________

כתובת דואר אלקטרוני:

_____________________________

טלפון במשרד:

_____________________________

טלפון נייד:

_____________________________

פקסימיליה:

_____________________________

כתובת דואר למכתבים:

_____________________________

סיווג קבלני:

_____________________________

רישיון מקצועי:

_____________________________

ותק מקצועי בתחום המוצע:

_____________________________

 .2הנני מצהיר בחתימתי על גבי מסמך זה שאני/המבקש:
 .2.1בעל רישיון עסק תקף על פי דין ,בתחומי העיסוק/נושאים שסומנו על ידי ב X -ברשימה
המצורפת כמסמך ב'.
 .2.2בעל אישור תקף לניהול חשבונות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות) ,תשל"ו.1976-
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 .2.2עוסק מורשה לצרכי מע"מ.
 .2.2בעל ניסיון מוכח של  2שתי שנים לפחות במהלך  5השנים האחרונות בביצוע עבודות או
בהספקת טובין או שירותים בנושאים הרלוונטיים.
( .2.5לקבלנים בלבד) הרישום בפנקס הקבלנים בהתאם לרשימת התחומים/הנושאים שצוינו
על ידי ברשימה מסמך ב'.
 .2.6עומד בתנאים הקבועים בסעיף  2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-

 .3להוכחת עמידתי בתנאי הסף הנני מצרף אל טופס הרישום את המסמכים המפורטים להלן:
 .2.1תעודת עוסק מורשה.
 .2.2אישור תקף של פקיד שומה/רו"ח ,בדבר ניהול חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו.1976-
 .2.2אישור תקף של רשות המיסים בישראל על שיעור המס שיש לנכות במקור מתשלומים
למבקש.
[ .2.2לתאגיד] תעודת התאגדות של התאגיד.
 .2.5מסמכים המאשרים את ניסיונו הקודם של המבקש.
 .2.6המלצות [וככל שישנן – גם של מוסדות ורשויות מקומיות/ציבוריות] שהמבקש סיפק
להם בחמש השנים שקדמו להגשת המועמדות טובין ו/או שירותים ו/או עבודות בתחום
התמחותו .יש לצרף מכתבי המלצות עם פרטי הממליצים ומספרי טלפון.
 .2.7תצהירים אודות שמירה על זכויות עובדים ,העדר ניגוד עניינים ,ותצהיר לפי חוק
עסקאות עם גופים ציבוריים  -עפ"י הנוסחים המצורפים כמסמכים ג' ,ד' ,ה'.

 .4אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים דלעיל נכונים וכי צרפתי לבקשתי זו את כל המסמכים
והמידע הנדרשים כמפורט לעיל וכי כל האמור בהם אמת.

______________

______________________

___________________

תאריך

שם הספק/מנהלן המוסמך

חתימה וחותמת המבקש
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מסמך ב'
פירוט הנושאים:

 אספקה בניה ותחזוקת מזרקות.
 אספקה והנחת דשא סינטטי.

 אספקה והתקנת משטחי גומי עפ"י תקן למתקני משחקים.
 אספקה והתקנת מתקני כושר בגנים ציבוריים.

 אספקה ופיזור חול במתקני משחק וגינות ציבוריות.

 אספקה ותחזוקה למתקני משחק וריהוט לגנים ציבוריים.
 אספקה ותחזוקת ציוד כיבוי אש.
 אספקת ארוחות מוכנות.

 אספקת דגלים ושרשראות קישוט.
 אספקת חומרי ומוצרי ניקיון.
 אספקת טונרים וראשי דיו.
 אספקת לבידי עץ.

 אספקת מוצרי חשמל ביתיים.

 אספקת מתקני משחק לגני ילדים ובתי ספר.
 אספקת פרופילי ברזל לסוגיו.
 אספקת פרחים עונתיים.

 אספקת ציוד אינסטלציה.
 אספקת ציוד חשמל.

 אספקת ציוד למעבדות בבתי הספר.
 אספקת ציוד משרדי ומוצרי נייר.
 אספקת ציוד ספורט.

 אספקת ציוד תקשורת.

 אספקת ריהוט לבתי ספר וגני ילדים.
 אספקת ריהוט משרדי מוסדי.
 בטיחות בתנועה.

 ביצוע ספירת ציוד וסימון האינוונטר.
 ביצוע עבודות תקשורת.

 גיזום עצים וחיתוך שורשים ברחבי העיר ובמוסדות חינוך.
 גינון והשקיה.

 הדבקת ריצוף –  ,.PVCשטחי קיר ,פרקט.
 הדפסת דברי דפוס.
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 התזת טיח אקוסטי לתקרות כולל מקלטים.

 התקנה ואחזקת מערכת טלוויזיה במעגל סגור.
 התקנה ואחזקת מצלמות.

 התקנה ואספקת מערכות כריזה ואזעקה.
 התקנת גדרות מסוגים שונים וסורגים.
 התקנת ותחזוקת כבישים ומדרכות.
 התקנת פרגולות.

 ייצור ושיפוץ משאבות.
 יצור לוחות חשמל.

 מוסכים לתיקוני רכב.

 מזגנים ומיזוג אויר מרכזי.

 מחיצות גבס ותקרות אקוסטיות.
 מכירת מכוניות יד שניה.
 מפעלים לגלוון.

 מפעלים לצביעה בתנור.

 ניקיון במוסדות העירייה.
 ספקי אינטרנט.

 ספקי הצללה וסככות מעל מתקני משחק בגנים ציבוריים.
 עבודות אלומיניום וזגגות.
 עבודות חשמל ובניין.

 עבודות חשמל ותאורת רחוב.
 עבודות מסגרות.

 עבודות נגרות אומן.
 עבודות צבע.

 עבודות שיפוצים בבניין.
 עבודות שיש.

 עבודות שמירה ואבטחה.
 ציוד בטיחות והרמה.

 ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים פקסים ומדפסות.

 ציוד טכני ,כלי עבודה ידניים ו/או מכנים ו/או חשמליים.
 קבלני מחשוב והשקיה.

 רכש ואספקה של מחשבים ושרתים.

 רכש ואספקת ציוד תקשורת וביצוע עבודות תקשורת מחשבים.
 רכש ואספקת תוכנות מדף ופיתוח תוכנה.
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 שטיפת אלמנטים ברחבי העיר
 שילוט.

 שירותי הסעות.
 שרותי הובלה.

 שרותי מנוף עם סל הרמה.

 שרותי מנופים לאיסוף גזם וגרוטאות.
 שרותי ניקיון בבתי ספר.

 תיקוני גגות ,איטום גגות ומקלטים.
אחר/נוסף______________________________________________ :
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מסמך ג'
תצהיר שמירה על זכויות עובדים
אני החתום מטה ,מר/גב' _________________ ,נושא ת"ז מס' ____________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
מצהיר/ה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם __________________________________ שהוא המבקש
להיכלל בספר הקבלנים והספקים של עיריית עפולה (להלן" :העירייה") .אני מצהיר/ה כי
הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המבקש.
 .2ככל שהמבקש הינו תאגיד אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה
בשם בעל השליטה ו/או התאגיד.
 .2בתצהירי זה משמעותו של המונח "בעל שליטה" ,כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי),
התשמ"א ,1981-ואני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
 .2אני הח"מ מצהיר בזאת ,כי במידה ואני/המבקש יתקשר עם העירייה ,אני/המבקש מתחייב
לקיים את כל חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה
וההסכמים הקיבוציים החלים על המבקש כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים,
במהלך כל תקופת ההתקשרות.
 .5זה שמי ,להלן חתימתי ,ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________ _______________
שם המבקש
שם החותם

_______________ ___________
חותמת
חתימה

אישור
אני הח"מ ,עו"ד ___________________ ,רישיון מס' ______________ ,מרחוב
__________________________ מאשר בזאת ,כי ביום ___________ הופיע/ה בפני גב'/מר
__________________ ,ולאחר שזיהיתיו/ה והזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל .ככל
שהמבקש הינו תאגיד אני מאשר כי החותם מוסמך לחתום בשם התאגיד וחתימתו מחייבת את
התאגיד לכל דבר ועניין.

_________
תאריך

__________________________
חתימה וחותמת עו"ד
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מסמך ד'
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
אני החתום מטה ,מר/גב' _______________ ,נושא ת.ז מס' ____________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
/מצהיר ה כדלקמן:
 .1אני המבקש ו/או הוסמכתי כדין על ידי המבקש לחתום על תצהיר זה בקשר לבקשת המבקש
להירשם בספק הקבלנים של עיריית עפולה.
 .2המבקש ,מי שנשלט על ידו ,ואם המבקש הוא חבר בני אדם גם בעל השליטה בו או חבר בני
אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו ("שליטה" כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח –
 )1968לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א 1991-בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז; ואם
הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק – ההרשעה האחרונה לא הייתה
בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
 .2המבקש ,לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו ,ואם המבקש הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו
להרכב כאמור של המבקש ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי
פעילותו של המבקש ,וכן מי שאחראי מטעם המבקש על תשלום שכר עבודה ,ואם המבקש
הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – גם חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית
בידי מי ששולט במתקשר; שליטה – כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א,1981-
לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז ,1987-ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו
חוק – הרי שבמועד הגשת הבקשה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה ,אם הורשע בשתי
עבירות או יותר לפי אותו חוק – במועד הגשת הבקשה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה.
 .2זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_______________
חתימת המצהיר

אישור
אני הח"מ ,עו"ד ___________________ ,מ _______________ מאשר בזאת ,כי ביום
_______________הופיע/ה בפני גב'/מר _________ ,ולאחר שזיהיתיו/ה והזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני
על התצהיר דלעיל .

_________
תאריך

__________________________
חתימה וחותמת עו"ד
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מסמך ה'
תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים

אני הח"מ ______________________ נושא ת.ז מס' ___________________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
מצהיר בזה כדלקמן :
 .1הנני נותן תצהיר זה בשמי ו/או בשם ____________________________________
(להלן" :המבקש") שהוא הגוף המבקש להירשם בספר הספקים/קבלנים של עיריית עפולה.
[ככל שהמבקש הינו תאגיד]  -אני מכהן בתאגיד בתפקיד _______________________
והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המבקש.
 .2הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה ,המבקש אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש
סביר לניגוד עניינים בכל הקשור להתקשרות עם עיריית עפולה ,לרבות לא במישור האישי
ו/או בהתייחס לתפקידים אותם הוא ממלא.
 .2ככל שתתקבל בקשת המבקש ,מתחייב המבקש להודיע לעיריה באופן מיידי על כל סיבה
שבגללה הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור
להתקשרות המבקש עם העירייה.
.2

זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

___________________
חתימת המצהיר

אישור
אני הח"מ ,עו"ד ___________________ ,רישיון מס' ___________________ מרחוב
___________________________מאשר בזאת ,כי ביום _______________ הופיע/ה בפני
גב'/מר ______________ ,ולאחר שזיהיתיו/ה והזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל .

_______________
תאריך

______________________
חתימה וחותמת עו"ד

