לכבוד
המועצה האזורית נחל שורק
הנדון :בקשה להצטרף לרשימת הספקים  ,הקבלנים ונותני השירותים המאושרים לצורך התקשרות
מול המועצה האזורית נחל שורק במכרזי זוטא
 .1אני הח״מ ,שפרטי מצוינים להלן ,מבקש להיכלל ברשימת הספקים ו/או הקבלנים הרשאים
להתקשר עם המועצה האזורית נחל שורק (להלן :״המועצה״) בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה
שערכו כמפורט במכרז זוטא לפי סעיף  8לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות
אזוריות) ,התשי״ח .1958-ידוע לי כי הודעת המועצה על מכרז זוטא תעשה ע״י משלוח הודעה בדואר
רשום או במסירה אישית (עפ״י שיקול דעתה של המועצה) ,ולא ע״י פרסום בעיתונות.
להלן פרטי:
שם המבקש _____________________________________________________
שם איש קשר ____________________________________________________
תפקיד _________________________________________________________
מס׳ ח.פ/ע.מ/ת.ז _________________________________________________
כתובת____________________ _____________________________________
טלפון _________________________________________________________
פקס׳ __________________________________________________________
טל' סלולארי _____________________________________________________
דואר אלקטרוני ___________________________________________________
ותק מקצועי בתחום המוצע _________ :מספר עובדים ______ :פריסה ארצית :כן  /לא
אני מבקש להיכלל ברשימת הקבלנים ו/או הספקים המאושרים לצורך התקשרות עם המועצה
האזורית נחל שורק במכרזי זוטא בתחום ________________________________
 .2עבודות  /אספקות הטובין האחרונות שביצעתי בתחום זה:
מזמין
המוצרים/
השירותים

מקום
האספקה

טיב
המוצרים/השירותים

היקף ההתקשרות השנתי מועד
בגין אספקת
המוצרים/השירותים
שסופקו

.1
.2
.3

האספקה

שם ,מספר טלפון ותפקיד
של איש הקשר מטעם
המזמין

 .3פרטי סיווגי לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (במידה ויש)
תאור ענף

סימול

קבוצה

סוג כספי

 .4הנני מצהיר בחתימתי על גבי מסמך זה שאני:
א .בעל רישיון עסק תקף על פי דין בתחום העיסוק לנושאים הרלוונטיים שצוינו על ידי בסעיף  2לעיל.
ב .בעל אישור תקף לניהול חשבונות עפ״י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות) ,תשל״ו .1976 -
ג .חברה רשומה כדין אצל רשם החברות/שותפות רשומה כדין אצל רשם החברות/עוסק
מורשה (יש למחוק את המיותר)
ד .בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות במהלך החמש שנים אחרונות בביצוע עבודות או
בהספקת טובין או שירותים בנושאים הרלוונטיים.
ה .לקבלנים בלבד  -הרשום בפנקס הקבלנים בהתאם לרשימת הנושאים שצוינו על ידי בסעיף 2
לעיל.
ו .עומד בתנאים הקבועים בסעיף  2ב׳ לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל״ו 1976 -
 .5לבקשה זו מצורפים המסמכים שלהלן (חובה לצרף):
א .לקבלנים בלבד  -אישור עדכני על רישום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות.
ב .מציע שהוא תאגיד יצרף צילום תעודת רישום החברה מאת רשם החברות/מציע שהוא
שותפות יצרף תעודת רישום אצל רשם השותפויות/מציע שהוא עוסק מורשה יצרף תעודת
עוסק מורשה לצרכי מע״מ.
ג .העתק צילומי של רישיון עסק תקף על פי דין ורישיונות אחרים אשר נדרשים על פי דין בתחום
עיסוקי.
ד .העתק צילומי תקף של רשות המיסים בישראל על שיעור המס שיש לנכות במקור מתשלומים
למציע.
ה .אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות.
ו .פרטי חשבון בנק על ידי צילום צ'ק או אישור מהבנק על פרטי חשבון בנק.
ז .המלצות.
ח .התחייבות לשמירת חוקי העבודה ותשלום שכר מינימום ־ חתום.
ט .הוכחת תשלום עבור הזכות להיכלל במאגר הספקים-קבלנים.

 .6אני מצהיר כי כל הפרטים דלעיל נכונים וכי צרפתי לבקשתי זו את כל המסמכים והמידע הנדרשים
כמפורט.

__________________________
חתימה  +חותמת

נספח ב' -התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
המפעיל מתחייב בכתב לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתו במכרז ,לגבי העובדים שיועסקו על ידו
את האמור בחוקי העבודה החלים עליו לרבות ובפרט המפורטים בהמשך לזה:

חוק שירות התעסוקה תשי״ט 1959
חוק שעות עבודה ומנוחה תשי״א 1951
חוק דמי מחלה תשל״ו 1976
חוק חופשה שנתית תשי״א 1950
חוק עבודת נשים תשי״ד 1954
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ״ו 1965
חוק עבודת הנוער תשי״ג 1953
חוק החניכות תשי״ג 1953
חוק חיילים משוחררים(החזרה לעבודה) תשי״א 1951
חוק הגנת השכר תשי״ח 1958
חוק פיצויי פיטורין תשכ״׳ג 1963
חוק שכר מינימום תשמ״ז 1987
חוק שוויון הזדמנויות תשמ״ח 1988
חוק הביטוח הלאומי(נוסח משולב) תשנ״ה ( 1995כולל חוק בריאות ממלכתי)
חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים /התפטרות 2001
חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים 2001

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

