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 2018 ינואר

 המועצה המקומית יפיע

 לכבוד

_____________________ 

_____________________ 

 קבלן נכבד,נותן שירות/ספק/ 

 
 2018לשנת  –ת למאגר ספקים/ קבלנים/ נותני שירותים הצטרפוהנדון: 

 

 , המועצה המקומית יפיע 1950 -בהתאם לצו המועצה המקומית )א( התשי"א 
יועצים אשר ספקים/קבלנים/נותני שירות/"( מזמינה בזאת המועצה" )להלן:

לה שירותים ו/או טובין, להגיש בקשת הצטרפות  ו/או לספק מעוניינים להציע
הטפסים המופיעים מטה, כדי להתקבל כספק/ קבלן כפוף לאמות המידה באמצעות 

 והתבחינים בכל תחום מבוקש.

שתערוך  מובהר בזאת כי פנייה זו הינה חלק מהליכי השתתפות במכרזי הזוטא
תבקש  בתחום בו מחירבבקשה לקבלת הצעות המועצה מעת לעת אליהם תפנה 

 המועצה שירותים/טובין. 

או לקבלם  www.yaffa.org.ilן להוריד מאתר המועצה את טפסי הבקשה נית
 משרדי המועצה )להלן: "משרדי המועצה"(.מ

לצרף לטופסי הבקשה את כל ולהגיש בקשה המעוניינים להיכלל במאגר נדרשים 
 האישורים והמסמכים המפורטים בטופס.

אחרון להגשת הבקשה יעמוד בכל התנאים מי שבמועד ה רשם במאגרילה םרשאי
כאמור בטופס הבקשה, לרבות הגשת המסמכים/אישורים כשהם ברי תוקף ומאושר 

 ע"י עו"ד/רו"ח כנאמנים למקור. 

 ניתן להירשם לענף/ תחום אחד או יותר לפי המומחיות או הניסיון.

 

 :על מנת להקל ולפשט את הליך האישור והרישום, נבקשכם

ליד כל עיסוק רלוונטי  Xת מסמכי הבקשה הרצ"ב ולסמן ב דה אלמלא בקפי -א
 נכם מבקשים להיכלל.רצוי בו ה

 

למסמכי  'ונטיים הנדרשים בסעיף צרף את כל המסמכים והאישורים הרלוול -ב
 הבקשה.

 

ם כנדרש להשיב טפסי הבקשה כשהם מלאים בכל הפרטים הנדרשים וחתומי -ג
שנת  –פקים/קבלנים רישום בספר סין: "וזאת במעטפה סגורה עליה יצו

2018." 

http://www.yaffa.org.il/
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המומחה או נותן שירות רשאי להגיש בקשה להיכלל במאגר לתחום אחד או  -ד
 ם של כל תחום.ייותר ובתנאי כי הוא עומד בתנאי סף ותנאים הפרטני

 
 

 !פות בקפידה ובהתאם לנדרשלהצטרנבקשכם למלא את טופס הבקשה 
 

סאמי מרג'יה, מר ידי את המעטפה יש להגיש במסירה אישית במשרדי המועצה ל
עד  20183/050/לא יאחר מיום עד מסר יעל המעטפה לה. גזבר ומנכ"ל המועצה

 .14:00השעה 
 

 ות.לאחר השבת טפסי הבקשה והאישורים, תבצע המועצה הליך בדיקה ואימ
מבקשים שיעמדו בכל תנאי הסף לרבות המצאת כל האישורים, בקשתם תאושר 

, 2018והם ייכללו במאגר הקבלנים, הספקים ונותני השירותים של המועצה לשנת 
 כך שבעתיד ניתן יהיה להפנות אליהם בקשות להשתתף במכרזי זוטא של המועצה.

 
 
 

 בכבוד רב                       
 

 אן כנאנהעמר          
 יפיע ראש המועצה המקומית        
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 טופס הגשת בקשה להצטרפות למאגר יועצים/ מומחים/ נותני שירותים
 2018לשנת 
 

מהנדסים/ כלל למאגר הספקים/ המומחים/ נותני השירות/ ילה אנו מבקשים
ות במכרז מודדים/ אדריכלים ובתחומים המפורטים במסמך זה, ולצורך ההשתתפ

 .מו בעתיד, לקבלת שירותים עתידיםיכי בקשת הצעות מחיר, שיתקייזוטא או בהל
 הרישויאנו מצהירים, ביחד ולחוד כי אנו עונים על התנאים המבוקשים, וברשותנו 

מקצוע או ים לכל המתאים לפי הוראות כל דין ואנו קראנו את התנאים הרלוונטי
יסיון והכשרות ים בהמשך את תנאי הנמים להם ומפרטיתחום ולשם כך אנו מסכ

 .ופרטי המבקש כדלקמן
 

 פרטי המבקש:
 

 _______________________________: המבקש/ חברה/ שותפות שם  .1
 

 מס' הזיהוי/מס' ח.פ.: _____________________________________  .2
 

 מספר עוסק מורשה: ______________________________________  .3

 

 ות: _______________________________________תאריך ההתאגד .4

 

 שמות בעלי המניות: _______________________________________ .5

 

 כתובת: _______________________________________________ .6

 

 טלפונים: ______________________________________________ .7

 

 ________________פקסימיליה: ____________________________ .8

 

 דואר אלקטרוני: _________________________________________ .9

 

 טל נייד: ________________  איש קשר _________________ .10
    

           ________________________________             __________________________ 
 / מומחההספק/קבלןחתימת וחותמת          תאריך                                          קששם המב           
 
 

 :אישור חתימה
 

נות וכחתימת הנ"ל על מסמכי הבקשה ועל נאני הח"מ עו"ד /רו"ח מאשר 
 הפרטים שהוצרו על ידי המבקשים.

 
 _____________      ________________ 

 חתימה וחותמת            תאריך        
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 שאלון פרטי העסק -הבקשה מסמכי 
 

 פרטי המבקש :א.       
 

 
 
 
 
 

שם המבקש                       שם התאגיד/העסק כפי שמופיע ברשומים               ח.פ / ע.מ / עמותה    
 

       
 
 :פרטי העסקב.       

 
 :  התאגיד/שם העסק

  

 
 פרטי העסק/

 התאגיד
 ת.ד. מיקוד יתרחוב                מס' ב יישוב

 

 

   

 דואר אלקטרוני טל' סלולארי פקס טלפון

  

 

  

 
 

 

 :ישות משפטית של העסקג.  
 

 
 _____________________________________________  )שם, כתובת , מ.זהות (בעלות יחיד : .1
 
   ________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________  ) מספר רשם השותפויות (  שותפות :.2
 
 ______________________________________________ )מספר רשם החברות(חברה בע"מ : .3

 
 __________________________________________ )מספר רשם העמותות (אגודה שיתופית : .4
 
 :  ארגון  _________________  התאחדות  ___________________________  העסק .השתייכות5
 
 
 
 

 :הרשאים לחתום בשם העסקמורשי חתימה ד.  
 

 ________  מעמד בעסק ___________________שם ומשפחה  _____________  ת.ז. ____
 

 _________________  מעמד בעסק _______שם ומשפחה  _____________  ת.ז. _______
 

 _  מעמד בעסק __________________________שם ומשפחה  _____________  ת.ז. ____
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 תיאור השירות המוצע:ה.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

מהווה  )צירוף האישורים: הספק/נותן השירות מתבקש לצרף את האישורים הר"מו.  
 מה צורף( Xלסמן תנאי סף לאישור הספק, יש 

 
     עתק /צילום של רישיון עסק תקף על פי כל דין ורישיונות אחרים אשר נדרשיםה 

  ,עפ"י דין בתחום עיסוק
   
  עתק /צילום של אישור פקיד שומה / רו"ח על ניהול חשבונות ורשומות עפ"י חוק

 .1976 –עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו 

 
  שיעור המס שיש לנכות העתק /צילום של אישור תקף מרשות המיסים בישראל על

 . במקור מהמבקש
 
  .העתק /צילום של תעודת עוסק מורשה לצרכי מע"מ 
 
 .מסמכים המאשרים את ניסיונו 
 
 3-המלצות של אנשים, רשויות, גופים, מוסדות, ותאגידים שהמציע סיפק להם ב  

   דמו להגשת המועמדות, טובין ו/או שירותים ו/או עבודות ( השנים שקשלוש)             
 בתחום התמחותו.                             

 

 
 

  הצהרת המבקש
 
 

אני/ו הח"מ, מצהיר/ים ומאשר/ים בזאת כי כל הפרטים לעיל כפי שנמסרו על ידי/נו, מלאים      
 ט וכי כל האמור בהם אמת.והמפור הנדרשוכי צורפו לבקשה כל המסמכים והמידע ונכונים 

 במידה ויחולו שינויים  
 בפרטים שנמסרו לעיל אני/ו מתחייבים לעדכנכם בהתאם.     

 
 
 
     _____________            ___________        _________          ____________________ 

 הספק/קבלןחתימת וחותמת                   ש                                    תאריך            קשם המב
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 עיסוקים עיקריים –נספח א' 

לקבל שירותים ו/או אספקת להלן רשימת העיסוקים העיקריים, בתחומן מבקשת המועצה 

אין בפנייה זו ו/או ביצירת מאגר הקבלנים/ספקים על פיה כדי להגביל ו/או לגרוע טובין. 

מכרזים עפ"י כל דין ו/או כדי לחייב מי מהן להתקשר ו/או ועדת ההמועצה מסמכויותיה של 

 מאגר הקבלנים / ספקים מעבר לקבוע בדין.  באמצעות

 

 
 מס"ד

 
 עבודות קבלניות  - 01

 ע"י  Xסמן 
 העיסוק המתאים

  בניה כללית 01-01
  מסגרות וחרש מתכת 01-02
  נגרות 01-03
  אלומיניום 01-04
  זגגות 01-05
  ומקלטים  איטום גגות 01-06
  צביעה כללית 01-07
  צנרת מים וביוב 01-08
  תשתיות ופיתוח  01-09
  אחזקת מערכות מיזוג אוויר 01-10
  סימון כבישים ומדרכות 01-11
  חשמל מבנים ומאור רחובות 01-12
  עבודות גבס 01-13
  אספקה ואחזקת ציוד כיבוי אש 01-14
  ותאספקה והתקנת אביזרי בטיח 01-15
  עבודות חשמל תחנות ביוב 01-16
  עבודות שאיבת ביוב 01-17

 

 
 מס"ד

 
 אספקת טובין  -  02

 ע"י  Xסמן 
 העיסוק המתאים

  חומרי בנין אספקה טכנית וצבע 02-01
  מוצרי חשמל ציוד וחומרים למאור 02-02
  מתקני משחקים ושעשועים, מתקני כושר 02-03
  מזגנים ומתקני קירור 02-04
  ציוד משרדי )כולל למוסדות חינוך( 02-05
  חומרי הדברה וניקיון. 02-06
  אביזרי בטיחות וגהות 02-07
  מחשבים, וציוד היקפי למחשבים 02-08
  דגלים שלטים וכרזות חוצות 02-09
  מערכות גילוי אש 02-10
  ביגוד והנעלה 02-11
  ציוד ספורט 02-12
  אספקת דשא סינטטי 02-13
  ריהוט וציוד משרדי 02-14
  אספקת דלקים, סולר וגז 02-15
  אספקת מזון 02-16
  ציוד וריהוט למוסדות חינוך 02-17
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 היתרים ורישיונות –נספח ב' 

להלן פרוט ההיתרים וסיווגם, במיון לפי ענף ראשי וענפי משנה, בהתאמה לענפי העיסוק, כאמור  .1
ין להיכלל ליד כל ענף בו הינו מעוני X -בחוק רישוי קבלנים ותקנותיו.  המבקש נדרש לסמן ב

 כמורשה:
 

 ענף ראשי:  בנייה

 

  X תיאור ענף משני

  חצוב ופיצוץ ר,עפ

  גידור ומקומות חניה מדרכות, שבילים, ות,חצרפיתוח 

  כלונסאות וקידוחים

  ילפ מיקרו –כלונסאות בסלע 

  בטונים ובנית שלדים

  שיפוצים

  עבודות אבן וחיפוי חוץ

  דריכת בטון באתר

  איטום מבנים

  הרחבת מבנים

  בניה טרומית

  קונסטרוקציות פלדה

  תחשמלאו

  מתקני מיזוג אויר

  מתקני הסקה וחימום

  מתקני קירור

  מעליות ומדרגות נעות

מתקני תברואה ובורות שופכין )אינסטלציה 

 סניטרית(

 

  מתקני אנרגיה סולרית

ים )בריכות ממגורות( ממתכת או חומר יכלים טרומימ

  פלסטי

 

  בריכות מים
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 תשתית ופיתוח כבישים,  :ענף ראשי 

 

  X ור ענף משניתיא

   פיצוץ וקידוחים חצוב, עפר,

   עבודות אספלט

   מסועות בטון

   הנחת קווי תקשורת

  הנחת קווי חשמל

  הנחת קווי ביוב, ניקוז ומים

  תאורת כבישים ורחובות

  התקנת רמזורים

 

 

 ענף ראשי:  גשרים 

 

  X תיאור ענף משני

   פיצוץ וקידוחים חצוב, עפר,

  קווי ביוב, ניקוז ומיםהנחת 

  תאורת כבישים ורחובות

 

 

 ענף ראשי:  ביוב ניקוז ומים 

 

  X תיאור ענף משני

   הנחת צינורות

   תיעול וביוב

  טורבינות ותחנות שאיבה משאבות,
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בלנים שעיסוקם הדברה, טיפול ושימוש ברעלים, טיפול בבריכות שחיה לרבות ק .2
רעילה כתוצאה מעבודתם, חייבים להיות מורשים עיסוקים בהם נוצרת פסולת 

ם לרבות התיקוני 1993 ,"י חוק החומרים המסוכנים התשנ"גובעלי היתר עפ
 .והתוספות לו )התשנ"ז , התשס"ה(

קבלן העוסק באספקה התקנה ואחזקת מתקנים להם נדרש תו תקן ישראלי  או    .3
לוונטי לכל אחד אירופאי שאושר ע"י מכון התקנים הישראלי, יצרף אישור ר

 מהעיסוקים להם נדרש תו כאמור לעיל.

 
 הצהרת המבקש

אני/ו הח"מ, מצהיר/ים ומאשר/ים בזאת כי כל הפרטים לעיל כפי שנמסרו על   .1
כמפורט  הנדרשוכי צורפו לבקשה כל המסמכים והמידע ידי/נו, מלאים נכונים 

עיל אני/ו במידה ויחולו שינויים בפרטים שנמסרו ל וכי כל האמור בהם אמת.
 מתחייבים לעדכנכם בהתאם.

 
ממגישי הבקשה כל התנאים הנדרשים את  מקיימיםאנו מצהירים כי אנו  .2

 .תנו זו עונה על כל הדרישות פנייכי ו להצטרף למאגר ספקי המועצה,

 השמהבקשה לצעתנו הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי ה .3
ו, ז מסמכי פנייהעל   המבקשבשם לחתום  מורשים כי אנו ו הצעתנו זו,מוגשת 

 .כאמור לעיל פנייהחתימתנו אשר באין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לכי ו

 

        _________                   __________ __________________ 
 הספק/קבלן חתימת וחותמת    תאריך                           שם המבקש              

 

 

 
 


