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 הודעה בדבר רישום בספר הקבלנים וספקים הרשאים 

 עיריית קריית אונולהשתתף במכרזי זוטא של 

עיריית קריית אונו )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת קבלנים וספקים להירשם בספר הקבלנים 

, מעת ספר הקבלנים"( הרשאים להשתתף במכרזי הזוטא שתפרסם העירייה"והספקים )להלן: 

 לעת, ולפי צרכיה בנושאים שלהלן:

 באורים נושא

 מערכת שמע, חוזי, ציוד מטבחים וכיוב' מער' אלקטרוניקה ומוצאי חשמל

 מערכות גילוי פריצה ו/או חדירה למבנים, מתקנים בטחון מערכות אלקטרוניות

 שומרים רכובים, נייחים חמושים ושאינם לסוגיהם שרותי שמירה ואבטחה –בטחון 

 עבודות פיתוח והנחת תשתיות מתקני ביוב פיתוח תשתיות ביוב –ביוב 

 שרותי אחזקת תשתיות ומתקני ביוב תשתיות ביובאחזקת  –ביוב 

 ביצוע עבודות פיתוח ו/או שיקום שטחי גינון ו/או אחזקתם פיתוח ותחזוקה –גינון 

 טכנית אספקה –גינון 
ם, כלים ידניים, מערכות השקיה וציוד מנועי ו/או חומרי אספקת

 אחזקתו

 אספקת שתילי פרחים, שיחים ועצים צמחים ועצים –גינון 

 מכירה ו/או תחזוקה של גנרטורים בהספקים שונים גנרטורים

 מכירה ו/או אספקת דלק לסוגיו לתחבורה, ציוד מנועי והסקה דלק ומוצריו

 ביצוע עבודות דפוס, צילום, העתקת והפקת מסמכים לסוגיהן שרותי דפוס, העתקה והפקה

 שרותי הדברה לסוגיהם ו/או לכידת זוחלים הדברה

 הסעות
הסעות קבועים ומזדמנים באוטובוס ציבורי זעיר ו/או  שרותי

 מיניבוס ו/או אוטובוס

 חומרי בניין –טכנית  אספקה
ספקת חומרי בניין ו/או ריצוף/חיפוי ו/או כלי סניטציה וכלי א

 .למיניהםעבודה ידניים, חשמליים וממונעים 

 השכרת ציוד אור קולי
אחר לסוגיו כולל השכרת מערכות הגברה, הקרנה וציוד אור קולי 

 שירותי התקנה הפעלה ופרוק

 חומרי יצירה
מכירת חומרי יצירה לאומנות ומלאכת יד לסוגיהם, לחוגי אומנות 

 ו/או לגני ילדים

 חשמל ובניין
ביצוע עבודות חשמל בניין לסוגיהן ו/או מתן שרותי אחזקת 

 מערכות חשמל בניין

 חשמל מערכות ציבוריות
ביצוע עבודות ו/או תחזוקת מערכות חשמל ציבוריות לסוגיהן 

 כתאורת רחובות ושטחים ציבוריים וכיוב'

 הספקת ו/או תחזוקת ו/או בדיקת ציוד ומערכות כיבוי לסוגיהם כיבוי

 ביצוע עבודות פיתוח ו/או שיקום ו/או תחזוקה כבישים, מסעות, מדרכות, רחבות וחניות
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 באורים נושא

 ביצוע עבודות שיפוץ של מבני ציבור שיפוץ – מבנים

 תחזוקה שוטפת –מבנים 
הספקת חומרי בניין ו/או ריצוף/חיפוי ו/או  כלי סניטציה וכלי 

 עבודה ידניים, חשמליים וממונעים למיניהם.

 מזגנים ומערכות מיזוג
הספקה, התקנה ו/או תחזוקה של מזגנים ו/או מערכות מיזוג 

 )חימום/קירור(

 הספקה, התקנה ו/או תחזוקה של תשתיות ומערכות מים ציבוריות מערכות ציבוריות –מים 

 מכירה ואספקה של מוצרי מכולת וכיבוד לסוגיהם מכולת וכיבוד

 אספקה ו/או שרותי החלפה ו/או פריצה של מנעולים לסוגיהם מנעולים

 מסגרות
 יצור, אספקת והתקנת מוצרי מסגרות ו/או ביצוע עבודות תיקון

 מסגרות קלות ו/או כבדות

 אספקת משחקי יצירה ו/או פינות משחק לגני הילדים גני ילדים –משחקים 

 מתקני משחקים
אספקת ו/או תחזוקת ו/או בדיקת מתקני משחק למגרשי משחקים 

 ו/או לגני ילדים

 מתקני כושר חוץ
אספקת ו/או תחזוקת ו/או בדיקת מתקני כושר לשימוש הציבור 

 בגנים ציבוריים.המותקנים 

 נגרות
יצור, אספקת והתקנת מוצרי נגרות ו/או ביצוע עבודות נגרות ו/או 

 עבודות תיקון נגרות

 ניקיון מבנים
אספקת שירותי ניקיון קבועים ו/או ביצוע עבודות ניקיון מזדמנות 

 למבנים ו/או מרכיביהם

 ניקיון שטחים ציבוריים
ים, איסוף פסולת, אספקת שירותי ניקיון_ טיאוט, שאיבת על

 שטיפה, קרצוף וכיוב' קבועים ו/או מזדמנים

 חומרים –ניקיון 
אספקה של חומרי ניקיון למבנים ו/או מתקנים ו/או לשטחים 

 מרוצפים או מרובדים

 סימון ותמרור
אספקה ו/או התקנה ו/או תחזוקה של תמרורים ו/או סימון 

 כבישים

 עובדים
אדם מקצועי ובלתי מקצועי לביצוע עבודות ניקיון  אספקה של כח

 פנים ו/או חוץ, תחזוקת מבנים ו/או מתקנים ציבוריים ו/או גינון

 ביצוע עבודות עיצוב גרפי לסוגיהן ו/או הפקת חוברות ו/או עלונים עיצוב גרפי

 שרותי פרסום מודעות ו/או יחסי ציבור פרסום ויח"צ

 פינוי אשפה ופסולת
ופינוי מכולות ו/או עגלות אשפה לסוגיהם ו/או פסולת בניין איסוף 

 ו/או גזם

 ציוד ספורט
אספקה של ציוד ו/או מתקני ו/או  אביזרי ספורט ו/או תיקון ו/או 

 תחזוקה שלהם
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 באורים נושא

 השכרת פריטים לאירועים
השכרת כסאות ו/או שולחנות ו/או כלי אוכל ו/או סכו"ם ו/או 

 במות ו/או פודיום לאירועיםמפות ו/או 

 ציוד משרדי
אספקת ציוד משרדי בר קיימא ו/או מתכלה ו/או טכנולוגיה 

 משרדית וכיוב'

 ציוד תבוראי
אספקת מכלי ו/או מכולות ו/או מתקני אצירת אשפה להטמנה או 

 למחזור

 אספקת שרותי הקלטה ותמלול ו/או קצרנות קצרנות הקלטה ותמלול

 ומתקני אחסון משרדי ואחר לסוגיהםאספקת ריהוט  ריהוט

 אספקה והתקנת מערכות רמזור ו/או שרותי תיקון ותחזוקה שלהם רמזורים 

 ייצור ואספקת שלטים בגדלים סוגים ומחומרים שונים שלטים

 ביצוע שירותי שליחויות באזור המרכז ו/או כל הארץ שליחויות

 מערכות מידע
תיקון ותחזוקה של מערכות אספקה ו/או התקנה ו/או מתן שרותי 

 מחשב וציוד היקפי לסוגיהם

 מערכות תקשורת
אספקה ו/או התקנה ו/או תיקון ו/או תחזוקה של מרכזיות מכשירי 

 טלפון וציוד משלים לסוגיהם

 אספקה ו/או התקנה של ציוד תאורה לסוגיו אספקת ציוד תאורה

 ביצוע עבודות בניית גגות ו/או תיקוני גגות בניית גגות

 ביצוע עבודות ריצוף ו/או חיפויו ו/או תיקוני ריצוף וחיפוי עבודות ריצוף וחיפוי

 ביצוע עבודות צבע לסוגיהן ו/או עבודות תיקוני צבע עבודות צבע

 עבודות אלומיניום
יצור אספקת והתקנת מוצרי אלומיניום ו/או ביצוע עבודות 

 אלומיניום ו/או עבודות תיקון אלומיניום

 ביצוע עבודות גבס ו/או עבודות תיקון גבס גבסעבודות 

 ביצוע עבודות גידור ו/או עבודות תיקון גידור עבודות גידור

 הצבת מכולות למחזור נייר ואיסוף ופינוי מכולות מחזור נייר שרותי איסוף ומחזור נייר

 ניהול פרויקטים
שרותי ניהול פרויקטים הנדסיים בתחומי הפיתוח ו/או הבניה ו/או 

 התשתיות הציבוריות

 אספקת מכונות צילום
אספקה ו/או התקנה ו/או מתן שירותי תיקון ותחזוקה של מכונות 

 צילום

 ריהוט רחוב
אספקה והתקנה של ריהוט רחוב ו/או שרותי תיקון ותחזוקה 

 שלהם

 ביצוע עבודות עפר ופיתוח לסוגיהן עבודות עפר ופיתוח

 ניתשרותי עבודות בניה קבל עבודות בניין
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 באורים נושא

 שירותי  אספקת שוברי שי ומתנות שי ומתנות

 שירותי גיזום ו/או כריתת עצים, שיחים וכיוב' גיזום וכריתה

 שירותי מיפוי ומדידה, שרותי מודד מוסמך מיפוי ומדידה

 שירותי אחזקה מונעת ו/או אחזקה שוטפת ו/או התקנת מעליות מעליות

 פרויקטיםתכנון  מתכננים

 

 

, יגיש בקשתו על גבי מסמכי הבקשה לרשימת ספקי העירייהקבלן או ספק המבקש לצרפו לספר 

 ואליו יצרף את המסמכים הנדרשים בהתאם למפורט בבקשה.

את מסמכי הבקשה ורשימת הנושאים ניתן לקבל, ללא תמורה, במחלקת רכש של העירייה ברח' 

 . www.kono.org.il, קריית אונו או להורידו באתר האינטרנט של העירייה: 41יצחק רבין 

 

 כים הנדרשים תפסל.בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמ

 

 ספקים", קבלנים /  בספרבציון "רישום סגורה את הבקשות יש להגיש במעטפה 

 בתיבת ההצעות,  12:00עד לשעה  31/12/2015 -במסירה אישית עד ליום חמישי ה

 , קריית אונו.41( בבניין העירייה, רח' יצחק רבין 2למחלקת רכש  )קומה 

 

 לשאלות/הבהרות ניתן לפנות למנהלת מחלקת הרכש, הגב' ליזה רוטהולץ 

 .03-5311136בטלפון: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kono.org.il/
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 לכבוד
 מחלקת רכש 

 
 הנדון: בקשה לרישום בספר הקבלנים וספקים

 הרשאים להשתתף במכרזי זוטא של העירייה

 

מבקש להירשם כקבלן / ספק מוכר בספר  _________________  )להלן: "המבקש"(הנני 
 הקבלנים והספקים הרשאים להשתתף במכרזי הזוטא שתפרסם העירייה, מעת לעת, ולפי צרכיה.

 
 

 פרטי המבקש:
 

 שם המבקש מס' רישום / ת.ז.
 

  

 ת.ד. מיקוד יישוב רחוב
 

    

 דואר אלקטרוני טל' סלולרי פקס טלפון

   
  

 
 

 :מעוניין להירשםהמקצועות בהם המבקש 
 
1 …………………………………………………………………………………………………………..  

 
2………………………………….………………………………………………………………………  

 
3………………………………….…………………………………………………………………………  

 
4………………………………….…………………………………………………………………………  

 
5………………………………….…………………………………………………………………………  
 

 :שתי העבודות / אספקות טובין האחרונות שביצעתי בתחומים הנ"ל היו
 
1………………………………….…………………………………………………………………………  

 
2………………………………….…………………………………………………………………………  

 
3………………………………….…………………………………………………………………………  

 
4………………………………….…………………………………………………………………………  

 
5………………………………….…………………………………………………………………………  
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)חובה לפרט את כל הסעיפים ככל שרלוונטי  פרטי סיווג הקבלן לפי חוק רישום קבלנים
 לתחומים הנ"ל(:

 
 

 סוג כספי קבוצה סימול ענף רתיאו

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

 : על המבקש לצרף לבקשה את המסמכים המפורטים להלן

תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא כדין בהתאם לחוק עסקאות . תצהיר על 1

, על פי הנוסח המצורף, חתום על ידי המבקש ומאומת על ידי עורך 1976 –ציבוריים, תשל"ו  גופים

 דין.

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפות  .2

 , על שם המבקש.1976 –ניהול חשבונות(, תשל"ו 

 . אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המבקש.3

 . אישור תקף של שלטונות המע"מ בדבר רישום המבקש.4

יד יצורפו אישורים מתאימים לגבי רישום התאגיד במרשם . במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאג5

 על פי דין.

. אישור רואה חשבון ו/או עורך דין בדבר זהות מורשי  החתימה של המבקש המוסמכים לחייב 6

 את המבקש בחתימתם.

 1969 –. רישיון קבלן, בתוקף על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 7

 ים לתחומים בהם המבקש מעוניין להירשם בספר הקבלנים והספקים.הרלוונטי בענפים

 (.טופס  למילוי מובא בנספח א'). פרטי חשבון בנק: מס' סניף, מס' חשבון ושם הבנק 8
 
 . המלצות.9
 

 . 1-9המסמכים המפורטים בסעיפים כל חובה להמציא את 
  

 
 

 
                                           __________                                              __________________ 

 חתימת מורשה חתימה              תאריך         
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 לרישום בספר הקבלנים וספקים הרשאים להשתתף  הזמנה
 במכרזי זוטא של העירייה

 
 

 כדיןתצהיר על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא 
 

_________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  ת.ז. _________________   אני הח"מ

 את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

במסגרת הגשת  _________________  )להלן: "המבקש"( הנני עושה תצהירי זה בשם .1

 שלזוטא י הקבלנים וספקים הרשאים להשתתף במכרז בספר הצעה הזמנה לרישום

 .)להלן "העירייה"( )להלן: "ההזמנה" אשר פורסם על ידי עיריית קריית אונו העירייה

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם המבקש. .2

"תושב ישראל" משמעותם  -בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה" אליו, "הורשע" ו .3

. אני מאשר/ת כי 1976ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  2בסעיף  כהגדרתם

 הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבינ/ה אותם.

 הנני מצהיר/ה כי המבקש הינו "תושב ישראל". .4

 )מחק את המיותר( .5

  המבקש "ובעל הזיקה" אליו, לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה

למועד האחרון להגשת ההצעות בהזמנה, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, 

 .2002באוקטובר  31, אשר נעברו אחרי יום 1987התשמ"ז 

  המבקש ו"בעל הזיקה" אליו, הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה

גשת ההצעות בהזמנה, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, למועד האחרון לה

, אך ההרשעה האחרונה 2002באוקטובר  ,31, אשר נעברו אחרי 1987התשמ"ז 

 בשנה שקדמה למועד מתן הצעה של המבקש במסגרת ההזמנה. הלא היית

 )מחק את המיותר( .6

  המבקש ו"בעל הזיקה" אליו, לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה

זרים )איסור ם למועד האחרון להגשת ההצעות בהזמנה, בעבירה לפי חוק עובדי

, אשר נעברו אחרי יום 1991העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 .2002באוקטובר  31
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  המבקש ו"בעל הזיקה" אליו, הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה

לפי חוק עובדים זרים )איסור  בהזמנה, בעבירהלמועד האחרון להגשת ההצעות 

, אשר נעברו אחרי יום 1991העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

, אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד מתן 2002באוקטובר  31

 ההצעה של המבקש במסגרת ההזמנה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .7

 

 

                                                                                                      ___________________ 

  חתימת  המצהיר               

 

 

   

 אישור

 

 אני הח"מ, _____________________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ________________

 הופיע/ה בפני במשרדי ברח' ______________________________________________ 

די ת.ז.  ___________________ / מר / גב' ________________ שזיהה/תה עצמו/ה על י

המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה עליו/עליה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה 

 א ת/יעשה כן, חתם/מה בפני  על התצהיר דלעיל.לעונשים קבועים בחוק אם ל

 

 

 

______________                                                                    _____________           ______                                        

  חתימת  המצהיר                             תאריך        
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 טופס פתיחת ספק -א' נספח 

 :פרטי הספק .1

שם הספק/החברה )כפי שמופיע על החשבונית(: 
______________________________________________________________ 
 עיסוק: ________________________________________________________

 מלכ"ר. / עוסק פטור / מורשהעוסק  / סיווג למע"מ: חברה פרטית )ח.פ.(

 מס' עוסק מורשה/תיק במע"מ: ______________________________________

 מספר תיק מס הכנסה: ____________________________________________

 פרטים להתקשרות: .2

 שם רחוב:______________________________________________________

 בית:_______________________________________________________מס' 

 ת.ד. :_________________________________________________________

 יישוב: ________________________________________________________

 מיקוד:________________________________________________________

 טלפון נייד )איש קשר(:__________________________________________מס' 

 מספרי טלפון: ____________________, ______________________________

 מספר פקס: ____________________________________________________

 דואר אלקטרוני:_________________________________________________

 בלבד. בתוקףפתיחת ספק נעשית בצירוף אישור ניהול ספרים ניכוי מס במקור  - אישורים .3

 בתוקף עד לתאריך: האישור מס"ד

  אישור ניהול ספרים. 1

  אישור ניכוי מס מקור. 2

  אישור רישום חברה ברשם החברות )אם רלבנטי(. 3

עוסק יחיד, ניתן  אישור לביצוע העברה בנקאית, חתום ע"י הבנק )ספק שהינו 4
 לצרף צילום המחאה הנושאת את פרטי חשבון הבנק, במקום אישור מהבנק(

 

 פרטי חשבון בנק .4

 ___שם הבנק: __________________, מס' בנק:_________________________
 שם סניף:___________________, מס' סניף:___________________________

 חשבון:_____________________________________________________מס' 
 

 אישור הבנק
 הננו לאשר כי חשבון שמספרו _______________ מנוהל בבנק_______________________
 בסניף:______________________ ומתנהל ע"ש:_______________________________

                                                                                           

 בברכה,    

 בנק__________________________                                                  

 )חתימה וחותמת(        


