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 לכבוד

 תאריך: __________     המועצה המקומית ראש פנה
 
 

  של המועצה בקשה להצטרף לרשימת ספקים / קבלנים הנדון:
 להשתתפות במכרזי זוטא 

 .אינן דורשות מכרזש תהליך מתן הצעות לועדת רכש בעבודותבו
 
 ראש פינה אבקש להצטרף לרשימת ספקים / קבלנים של המועצה המקומית  .1

 
 :_______________________________________תהמבקש/שם 

 
 ח.פ / ת.ז:______________________________________________

 
 : ____________________________________המבקש/תכתובת  

 
 מס' טלפון:  ____________________   מס' פקס: _______________ 

 
 _____________________נייד:  _______________   כתובת דוא"ל:  

 
 שם איש קשר: __________________________ 

 
 מספר עוסק מורשה:______________________ 

 
ליד להשתתף ו /תמעוניין /תבהם המבקשאת תחומי העיסוק  X-נא לסמן ב .2

סיווג קבלני, ואם יש  /תיש לציין אם יש או  אין למבקשכל תחום שסומן 
 :מהו

סמן 
 X -ב 

 * ג קבלניסיוו תחום
 סוג הסיווג אין/יש

   בניה כללית 
   איטום 
   תגמירים בנין 
   נגרות 
   מסגרות 
   אלומיניום 
   עבודות עפר 
   פתוח שטח 
   מתקני תברואה 
   : מים, ביוב, ניקוזמערכות תשתיות 
   חשמל ומאור 
   מיזוג אויר  
   ריהוט וציוד משרדי 
   מיחשוב 

 
 לצרף סיווג קבלני, יש  /הכי בידיו /תהמבקש /נהכל תחום בו צייןל

 את העתק התעודה, עליה אישור עו"ד כי ההעתק מתאים למקור.
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  האישיות להיות של  חייבתחום העיסוק והסיווג הקבלני שצוין לעיל

 את הבקשה. המגישה המשפטית 

 

קבלנים שאינם בעלי סיווג קבלני בתחום מסוים לא יוכלו להשתתף במכרזי  .3
זוטא אלא רק בהצעות לועדת רכש ובלבד שסכום העבודה אינו דורש סיווג 

 קבלני על פי חוק.

 

 תנאי סף  .4
רשאים להצטרף לספר ספקים / קבלנים של המועצה המקומית רק ספקים 

 הלן:/ קבלנים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים ל
 

נא לצרף אישור על ניהול  – עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק .א
 .ספרים כדין ותעודת עוסק מורשה

לפחות עבודה אחת בכל תחום אשר סומן על  /הביצע בקש/תהמ .ב
נא לצרף  –סוק ולשביעות רצון מזמין העבודה יכתחום הע /הידו

המעיד על ממזמין שירות מכל תחום המלצה אחת לפחות 
של המזמין ובו תפורט מהות העבודה והיקפה שביעות רצון 

 הכספי.

 
המסמכים שיש לצרף כאמור לעיל חייבים להיות של האישיות 

 .המשפטית אשר מגישה את הבקשה
 

בסמכות המצויות ערך לצורך רכישות ייצוין כי רשימת הקבלנים אשר ת .5
ועדת רכש הינה בגדר המלצה בלבד למנהלת הרכש והיא תהא רשאית לפנות 

 ת הצעות מחיר אף למציעים נוספים.לקבל
 
 

 המבקש/תהצהרת 
 

כל האישורים והמסמכים הנדרשים את בזה  /תמטה מצרף /מהאני החתום
  כדלקמן:
 תעודה/תעודות הסיווג הקבלני של המבקש 
 אישור על ניהול ספרים 
 המלצות 

כל הפרטים שפורטו בטופס הבקשה הנ"ל שהגשתי למועצה המקומית כי  /תומאשר
 .הינם נכונים ומתייחסים למבקש/ת ראש פנה

 
 

______________     _____________________ 
  המבקש/תחתימה וחותמת      קשהמועד הגשת הב

 


