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המועצה המקומית כפר שמריהו
בקשה להצטרפות למאגר ספקים  /קבלנים  /נותני שרותים לשנת 2015
לכבוד
____________________
____________________
ספק  /קבלן נכבד,
הנדון  :הצטרפות למאגר ספקים /קבלנים /נותני שירותים – לשנת 2015
בהתאם לצו המועצה המקומית (א) התשי"א  ,1950 -המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המועצה")
מזמינה בזאת ספקים /קבלנים /יועצים אשר מעוניינים להציע לה שירותים ו/או טובין ,להגיש בקשת
הצטרפות באמצעות הטפסים המופיעים מטה ,כדי להתקבל כספק /קבלן בכפוף לאמות המידה והתבחינים
בכל תחום מבוקש.
מובהר בזאת כי פנייה זו הינה חלק מהליכי השתתפות במכרזי הזוטא  /התקשרויות מסגרת שתערוך המועצה
מעת לעת.
במסגרת הליכים אלו תפנה המועצה בבקשה לקבלת הצעות מחיר ,בתחום בו ידרשו לה עבודות  /שירותים /
טובין ,לספקים /לקבלנים /לנותני שירותים הרשומים במאגר.
את טפסי הבקשה ניתן להוריד מאתר המועצה  www.kfar-shemaryahu.muni.ilאו לקבלם במשרדי
המועצה ברחוב קרן היסוד  18כפר שמריהו (להלן" :משרדי המועצה").
המעוניינים להיכלל במאגר נדרשים לצרף לטופסי הבקשה את כל האישורים והמסמכים המפורטים
בטופס.
רשאי להרשם במאגר מי שבמועד האחרון להגשת הצעות יעמוד בכל התנאים (במצטבר) כאמור בטופס
הבקשה ,לרבות הגשת המסמכים/האישורים הרלבנטיים כשהם ברי תוקף ומאושרים ע"י עו"ד/רו"ח
כנאמנים למקור.
על מנת להקל ולפשט את הליך האישור והרישום ,נבקשכם :
א .למלא בקפידה את מסמכי הבקשה הרצ"ב ולסמן ב -ליד כל עיסוק רלוונטי רצוי בו הינכם מבקשים
להיכלל.
ב .לצרף את כל המסמכים והאישורים הרלבנטיים הנדרשים בסעיף ח' למסמכי הבקשה.
ג .להשיב טפסי הבקשה כשהם מלאים בכל הפרטים הנדרשים וחתומים כנדרש וזאת במעטפה סגורה עליה
יצויין " :רישום בספר ספקים/קבלנים – שנת ."2015
נבקשכם למלא את טופס הבקשה להצטרפות בקפידה ובהתאם להנחיות המועצה!
את המעטפה יש להגיש במסירה אישית במשרדי המועצה ,או באמצעות דואר רשום ,לידי יעל לוי ,גזברית
ומזכירת המועצה לכתובת:
המועצה המקומית כפר שמריהו ,רח' קרן היסוד  ,18כפר שמריהו.4691000 ,
על המעטפה להמסר במועצה לא יאוחר מיום  15/01/2015עד השעה .14:00
לאחר השבת טפסי הבקשה והאישורים ,תבצע המועצה הליך בדיקה ואימות.
מבקשים שיעמדו בכל תנאי הסף לרבות המצאת כל האישורים ,בקשתם תאושר והם ייכללו במאגר הקבלנים,
הספקים ונותני השרותים של המועצה לשנת  ,2015כך שבעתיד ניתן יהיה להפנות אליהם בקשות להצעת מחיר
במסגרת מכרזי הזוטא  /הליכי ההתקשרות שתערוך המועצה.
בכבוד רב
דרור אלוני,
ראש המועצה
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חתימה וחותמת

המועצה המקומית כפר שמריהו
בקשה להצטרפות למאגר ספקים  /קבלנים  /נותני שרותים לשנת 2015
מסמכי הבקשה  -פרטי העסק
א .פרטי המבקש:
שם המבקש __________________________
שם התאגיד /העסק /נותן השרות _________________________________________________
(להלן "העסק")
ח.פ  /ע.מ  /עמותה ______________________
ב .פרטי העסק:
 .1כתובת:
יישוב

רחוב

מיקוד

מס' בית

ת.ד.

 .2פרטי קשר
פקס

טלפון

דואר אלקטרוני

טל' סלולארי

ד .מורשי חתימה הרשאים לחתום בשם העסק:
שם ומשפחה _________________ ת.ז _______________ .מעמד בעסק ___________________
שם ומשפחה _________________ ת.ז _______________ .מעמד בעסק ___________________
שם ומשפחה _________________ ת.ז _______________ .מעמד בעסק ___________________
ה .פרטי סיווג הקבלן לפי חוק רישום קבלנים (ענפי פעילות עיקריים  -חובה לפרט את כל הסעיפים):
תאור ענף

קבוצה

סימול

סווג כספי

ו .לקוחות עיקריים (בענפי פעילות עיקריים של המבקש  -חובה לפרט):
תאור ענף

שם עסקי של הלקוח
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שם ממליץ

טלפון ישיר ממליץ

חתימה וחותמת

המועצה המקומית כפר שמריהו
בקשה להצטרפות למאגר ספקים  /קבלנים  /נותני שרותים לשנת 2015
ז .ביטוח :
החברה המבטחת את העסק :

סיכונים מבוטחים  /סוג ביטוח

סכומי הפוליסה ₪

מובהר בזאת כי למועצה פוליסת ביטוח לעבודות קבלניות המיועדת לביטוח עבודות בהיקף הפטור ממכרז פומבי ועומדת לה הזכות לכלול קבלנים עימם
תתקשר בפוליסה זו ולחייבם בחלק היחסי של הפרמיה וזאת בין אם לקבלן ביטוח משלו ובין אם לא.

ח.

לבקשה זו יש לצרף את האישורים הר"מ( :צירוף האישורים מהווה תנאי סף לאישור הספק ,יש לסמן  מה צורף)

 העתק  /צילום של רישיון עסק תקף על פי כל דין ורישיונות אחרים אשר נדרשים עפ"י דין בתחום עיסוק.
 העתק  /צילום של אישור פקיד שומה  /רו"ח על ניהול חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו – .1976
 העתק  /צילום של אישור תקף מרשות המיסים בישראל על שיעור המס שיש לנכות במקור מהמציע.
 העתק  /צילום של תעודת עוסק מורשה לצרכי מע"מ.
 מסמכים המאשרים את ניסיונו של המבקש.
 המלצות של אנשים ,רשויות ,גופים ,מוסדות ,ותאגידים שהמציע סיפק להם ב( 5-חמש) השנים שקדמו
להגשת המועמדות ,טובין ו/או שירותים ו/או עבודות בתחום התמחותו.
 אישור עו"ד  /רו"ח על כל העתק  /צילום של מסמך המאמת כי הינו נאמן למקור.
מציע שהוא תאגיד יצרף ,בנוסף למפורט לעיל ,גם את המסמכים הבאים:
 צילום של תעודת רישום התאגיד.
 מסמכי התאגדות של התאגיד ,מאושרים ע"י רו"ח של התאגיד.
 תדפיס מעודכן (עד חודש לפני המועד האחרון להגשת ההצעות) של רשם החברות.
 אישורים של המורשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם.
הצהרת המציע
אני/ו הח"מ  ,מצהיר/ים ומאשר/ים בזאת כי כל הפרטים לעיל כפי שנמסרו על ידי/נו ,מלאים ונכונים וכי
צורפו לבקשה כל המסמכים והמידע הנדרש והמפורט וכי כל האמור בהם אמת.
במידה ויחולו שינויים בפרטים שנמסרו לעיל אני/ו מתחייבים לעדכנכם בהתאם.

תאריך

שם מלא (פרטי ומשפחה)
של המבקש בשם העסק
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חתימה של מורשה חתימה
וחותמת העסק

חתימה וחותמת

המועצה המקומית כפר שמריהו
בקשה להצטרפות למאגר ספקים  /קבלנים  /נותני שרותים לשנת 2015
נספח א' – עיסוקים עיקריים
להלן רשימת העיסוקים העיקריים ,בתחומן מבקשת המועצה לקבל שירותים ו/או אספקת טובין ,בשנת
העבודה  2015ואילך.
אין בפנייה זו ו/או ביצירת מאגר הקבלנים/ספקים על פיה כדי להגביל ו/או לגרוע מסמכויותיה של המועצה
ו/או ועדת המכרזים עפ"י כל דין ו/או כדי לחייב מי מהן להתקשר באמצעות מאגר הקבלנים  /ספקים מעבר
לקבוע בדין.
מס"ד
01-01
01-02
01-03
01-04
01-05
01-06
01-07
01-08
01-09
01-10
01-11
01-12
01-13
01-14
01-15
01-16
10-17
01-18
01-19
01-20
01-21
מס"ד
02-01
02-02
02-03
02-04
02-05
02-06
02-07
02-08
02-09
02-10
02-11
02-12
02-13
02-14
02-15
02-16
02-17
02-18
02-19
02-20
02-21
02-22
02-23
02-24
02-25

 - 01עבודות קבלניות

סמן  Xע"י
העיסוק המתאים

בניה כללית
שיפוץ כללי
מסגרות וחרש מתכת
נגרות
אלומיניום
זגגות
עבודות גבס
עבודות ריצוף וחיפוי (פנים וחוץ)
איטום מבנים גגות ומקלטים
צביעה כללית
צנרת מים וביוב
תשתיות ופיתוח
אחזקת מערכות מיזוג אוויר
תמרורים  /סימון כבישים ומדרכות
שילוט חוץ וחוצות
חשמל מבנים
מאור רחובות
מערכות מתח נמוך  /תקשורת
אספקה ואחזקת ציוד גילוי אש
אספקה ואחזקת ציוד כיבוי אש
אספקה והתקנת אביזרי בטיחות
 - 02אספקת טובין וחומרים
חומרי בנין אספקה טכנית וצבע
מוצרי חשמל
חשמל  -ציוד אביזרים וחומרים לכח ולמאור
גינון והשקייה  -ציוד כלים אביזרים וחומרים
אספקת דשא סינטטי
מתקני משחקים ושעשועים ,מתקני כושר
מזגנים ומתקני קירור
כלי כתיבה וציוד משרדי
ריהוט משרדי
מוצרי מזון
חומרי ניקיון  /הדברה
כלים חד פעמיים
אביזרי בטיחות וגהות
מערכות מחשב (מחשבים אישיים לסוגיהם
ושרתי רשת)
ציוד היקפי למחשבים
חומרי עזר מתכלים למחשב (דיו  /טונר)
ציוד אור קולי
דגלים
שלטים
כרזות חוצות
מערכות גילוי אש
מערכות  /ציוד כיבוי אש
ביגוד והנעלה
ציוד ספורט
דלק לתחבורה -בנזין ,סולר וגז
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סמן  Xע"י
העיסוק המתאים

חתימה וחותמת

המועצה המקומית כפר שמריהו
בקשה להצטרפות למאגר ספקים  /קבלנים  /נותני שרותים לשנת 2015
מס"ד
03-01
03-02
03-03
03-04
03-05
03-06
03-07
03-08
03-09
03-10
03-11
03-12
03-13
03-14
03-15
03-16
03-17
03-18
03-19
03-20

 – 03מתכננים  /יועצים

סמן  Xע"י
העיסוק המתאים

הנדסת בנין  /קונסטרוקציה
אדריכלות
תכנון נוף
תכנון כבישים  /תנועה
תכנון מערכות מים ביוב ניקוז
תכנון חשמל ותקשורת
תכנון מזוג אוויר
תכנון מתקני ספורט
תכנון מעליות
יועצי קרקע וביסוס
יועצי בטיחות
יועצי נגישות
יועצי איטום
יועצי אקוסטיקה
יועצי איכות סביבה
יועצי שימור  /ארכיאולוגיה
פיקוח הנדסי
ניהול פרויקטים הנדסיים
שמאים
מודדים
אגרונום

הבהרה:
ההתקשרות עם מתכננים  /יועצים לסוגיהם בתחום ההנדסה והבניה תהיה על בסיס מחירון משרד הבינוי
והשיכון ולסוג שרותים שאינו נכלל במחירון זה על בסיס מחירון משרד הבטחון.
מחיר המחירון יהיה המחיר המרבי ועליו תוענק למועצה הנחה.
מס"ד
04-01
04-02
04-03
04-04
04-05
04-06
04-07
04-08
04-09
04-10
04-11
04-12
04-13
04-14
04-15
04-16
04-17
04-18
04-19
04-20
04-21
04-22
04-23
04-24
04-25
04-26
04-27
04-28

 – 04שרותים

סמן  Xע"י
העיסוק המתאים

מדריכי ידיעת הארץ
סוכני תיירות
שרותי פרסום
שרותי הפקה גרפית
שרותי דפוס
שרותי כח אדם
הדרכת חוגים
הפעלת ילדים ונוער
הפעלת חוגים לילדים
הפעלת חוגים לנוער
הפעלת חוגים למבוגרים
הפעלת חוגים לגיל השלישי
דוכני מזון
קייטרינג  /כיבוד  /מזון לאירועים
שרות שליחויות
שרותי הסעה
שרותי מוסך
שרותי אחזקת מערכות שאיבה  /ביוב
שרותי אחזקת שערים  /מחסומים חשמליים
שרותי אחזקת חשמל מבנים
בדיקת מתקני חשמל
בדיקת קרינה
בדיקת רעש
שרותי ניטור יתושים
שרותי הדברה
שרותים וטרינריים
יעוץ ארגוני
יעוץ בתחום הנדסת תעשיה וניהול
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חתימה וחותמת

המועצה המקומית כפר שמריהו
בקשה להצטרפות למאגר ספקים  /קבלנים  /נותני שרותים לשנת 2015
נספח ב' – היתרים ורישיונות
 .1להלן פרוט ההיתרים וסיווגם ,במיון לפי ענף ראשי וענפי משנה ,בהתאמה לענפי העיסוק ,כאמור
בחוק רישוי קבלנים .המבקש נדרש לסמן ב X -ליד כל ענף בו הינו מעוניין להיכלל כמורשה.

קוד ענף 100 :
קוד משני

סיווג
א

סיווג ראשי  :ג'

ענף ראשי  :בנייה
תאור ענף משני

X

עפר ,חצוב ופיצוץ

110
111
120
121
130
131
132
133
134
135
140
150
160
170
171
172
180

א
א
א
ב
א
ב
ב
ב
ב
ג
א
א
ב
ב
ב
ב

פיתוח חצרות ,שבילים ,מדרכות ,גידור ומקומות חניה
כלונסאות וקידוחים
כלונסאות בסלע – מיקרו פיל
בטונים ובנית שלדים
שיפוצים
עבודות אבן וחיפוי חוץ
דריכת בטון באתר
איטום מבנים
הרחבת מבנים
בניה טרומית
קונסטרוקציות פלדה
חשמלאות
מתקני מיזוג אויר
מתקני הסקה וחימום
מתקני קירור
מעליות ומדרגות נעות

190
191
192
193

א
א
ב
ג

מתקני תברואה ובורות שופכין (אינסטלציה סניטרית)
מתקני אנרגיה סולרית
מיכלים טרומיים (בריכות ממגורות) ממתכת או חומר פלסטי
בריכות מים

קוד ענף 200 :
קוד משני

סיווג

210
220
230
240
250
260
270
280

ב
ב
ב
א
א
ב
א
א

ענף ראשי  :כבישים ,תשתית ופיתוח
תאור ענף משני

סיווג ראשי  :ג'
X

עפר ,חצוב ,פיצוץ וקידוחים
עבודות אספלט
מסועות בטון
הנחת קווי תקשורת
הנחת קווי חשמל
הנחת קווי ביוב ,ניקוז ומים
תאורת כבישים ורחובות
התקנת רמזורים
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חתימה וחותמת
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בקשה להצטרפות למאגר ספקים  /קבלנים  /נותני שרותים לשנת 2015
סיווג ראשי  :ג'
ענף ראשי  :גשרים
קוד ענף 300 :
קוד משני

סיווג

310
320
330

ב
ב
ג

קוד ענף 400 :
קוד משני

סיווג

410
420

א
א

תאור ענף משני

X

עפר ,חצוב ,פיצוץ וקידוחים
הנחת קווי ביוב ,ניקוז ומים
תאורת כבישים ורחובות

ענף ראשי  :ביוב ניקוז ומים

סיווג ראשי  :ב'

תאור ענף משני

X

הנחת צינורות
תיעול וביוב

 .2קבלנים שעיסוקם הדברה ,טיפול ושימוש ברעלים ,טיפול בבריכות שחיה לרבות עיסוקים בהם נוצרת פסולת
רעילה כתוצאה מעבודתם ,חייבים להיות מורשים ובעלי היתר עפ"י חוק החומרים המסוכנים התשנ"ג 1993
לרבות התיקונים והתוספות לו.
 .3קבלן העוסק באספקה התקנה ואחזקת מתקנים להם נדרש תו תקן ישראלי או אירופאי שאושר ע"י מכון
התקנים הישראלי ,יצרף אישור רלוונטי לכל אחד מהעיסוקים להם נדרש תו כאמור לעיל.
 .4מהנדסים ואדריכלים יעמדו בכל אחת מאלה:
()1
()2
()3
()4

()5
()6

רישום בפנקס מהנדסים/אדריכלים
בעל תעודת מוסמך למדעי ההנדסה או מוסמך לארכיטקטורה מאת הטכניון מכון טכנולוגי לישראל.
בעל תעודה מאת מוסד להשכלה גבוהה באחד מענפי ההנדסה או האדריכלות ,והתעודה והמוסד הוכרו
על ידי השר ,לאחר התייעצות במועצה.
בעל תעודת חברות באיגוד רשמי של מהנדסים או אדריכלים או בעל תעודת  -רישום ,או כיוצ"ב,
במדינה שבה חברות באיגוד רשמי או רישום מסמיכים לעסוק בענף ההנדסה או האדריכלות ,והאיגוד
או הרישום הוכרו על ידי השר ,לאחר התייעצות במועצה ,ובלבד שהוכיח  -להנחת-דעתו של חבר-
בוחנים שיתמנה לכך על ידי השר ,לאחר התייעצות במועצה  -על ידי עבודות שביצע או בדרך אחרת,
הכול כפי שייקבע בתקנות ,שיש לו הכשרה מתאימה.
בעל תעודת חברות באיגוד של מהנדסים או אדריכלים בישראל ,שהחברות בו מותנית במילוי אחרי
תנאים הזהים לתנאים האמורים בפסקאות ( )3( ,)2( ,)1או ( ,)5והאיגוד הוכר על-ידי השר ,לאחר
התייעצות במועצה.
מי שעבד כמהנדס או כאדריכל במדינת-חוץ באחד מענפי ההנדסה או האדריכלות ,והוכיח  ,להנחת
דעתם של חבר בוחנים ,בתנאים שנקבעו בתקנות ,שעבד כאמור ושיש לו הכשרה מתאימה לעסוק
כמהנדס או כאדריכל בישראל ,ובלבד שהגיש בקשה לרישומו בפנקס המהנדסים והאדריכלים תוך שנה
מיום שנעשה לראשונה תושב ישראל.
הצהרת המבקש

.1
.2
.3
.4
.5

אני/ו הח"מ ,מצהיר/ים ומאשר/ים בזאת כי כל הפרטים לעיל כפי שנמסרו על ידי/נו ,מלאים נכונים וכי
צורפו לבקשה כל המסמכים והמידע הנדרש כמפורט וכי כל האמור בהם אמת.
במידה ויחולו שינויים בפרטים שנמסרו לעיל אני/ו מתחייבים לעדכנכם מיידית בהתאם.
אנו מצהירים כי אנו מקיימים את כל התנאים הנדרשים ממגישי הבקשה להצטרף למאגר ספקי המועצה,
וכי פנייתנו זו עונה על כל הדרישות.
בקשתנו להרשם במאגר הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכים שצרפנו לבקשתנו זו.
אנו מורשים לחתום בשם המציע ,על מסמכי פנייה זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לאשר
בחתימתנו בקשה זו.

שם מלא (פרטי ומשפחה)
של המבקש בשם העסק

תאריך
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חתימה של מורשה חתימה
וחותמת העסק
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