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 כללי. .1
 

הוועדים המקומיים של היישובים בתחומה והחברות  ,המועצה האזורית חוף השרון
קבלנים הספקים וה תרשימבבזאת ספקים וקבלנים להרשם  יםמזמינהעירוניות שלה 

 הם, כולם גם יחד, חלקם, או כל אחד מהם לחוד, מופרסישהזוטא  ימכרזהשתתף בלהרשאים 
 "(.ספר הספקיםלכך, )להלן " ודרשילכש

 
ורק על פי ובכפוף לתנאים המפורטים במסמך זה ובהתאם הרישום בספר הספקים יהיה אך 

 ו/או על ישוביה ו/או על חברותיה לחוקים, לתקנות ולנהלים לסוגיהם החלים על המועצה
)להלן:   ו/או על ספקי העבודות ו/או הטובין ו/או השרותים הנדרשים במסמך זה

ינהג באופן  ר הספקיםרשם בספיהמבקש לה .ו/או על אופן הספקת השרותים "(השרותים"
 :הבא
 

" טופס הבקשה להיכלל בספר הספקיםשב" כתב הפניהימלא את כל הפרטים ב (1)
 "( ויחתום עליו כנדרש.הטופס)להלן "

שבטופס אך ורק את הנושאים שלפי הבאור  רשימת תחומי השרותיסמן על גבי דפי  (2)
 שלצדם נכללים בתחום עיסוקו ובהם הוא עומד בתנאי הסף הרלוונטיים.

להיכלל ברשימת הספקים של מועצה האזורית  -הצהרת המבקשימלא ויחתום על  (3)
 .חוף השרון, ישוביה וחברותיה

קטלוג ולפי העניין,  פרופיל חברה/תאור מפורט של פעילותויצרף לבקשתו  (4)
 בתחום שבו הוא מבקש להרשם בספר הספקים.  שרותים/מוצרים

ודרכי ההתקשרות עם לקוחותיו.  יצרף לבקשתו תיעוד ניסיון קודם/פרויקטים שביצע (5)
המועצה ו/או ישוביה ו/או חברותיה שומרים לעצמם את הזכות לפנות ללקוחותיו כדי 

 לקבל את חוות דעתם. 

והמסמכים שיצרף אליהם לועדת המכרזים  כל עמודי טופס הבקשהיעביר את  (6)
 באחת מהדרכים הבאות: מנהל הרכשבאמצעות 

 במשרדי המועצה בקיבוץ שפיים. ת למרכז המידע והשרותבמסירה ידני (1
 באמצעות הדואר לכתובת:  (2

 מנהל הרכש
 המועצה האזורית חוף השרון

 .6099000שפיים 
 04-6334187למספר  באמצעות הפקס למספר: (3
  hasharon.co.il-rechesh@hofבאמצעות הדוא"ל לכתובת:  (4

 
 :מובהר בזאתלמען הסר ספק,  .1.1
 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות שלא לרשום בספר הספקים קבלן או ספק שלא יעמוד 
בתנאים להגשת בקשה ו/או בקשתו לא תכלול את כל הפרטים ו/או הנספחים ו/או 
המסמכים הנדרשים ו/או כאשר יש למועצה ניסיון שלילי עם אותו ספק או שמצאה 

 סיפק שירות/מוצרים לשביעות רצונם.  בבירורים שערכה עם לקוחותיו כי לא
 

אין בהזמנה זו או ברישום ספקים בספר הספקים של המועצה כדי לחייבה להזמין 
 עבודות, שרותים או טובין בתחומים המפורטים בה או בכלל.

 
למועצה שמורה הזכות לפרסם מכרז פומבי בתחומי העבודות, השרותים, או הטובין 

 התקשרות בכל היקף.המפורטים בהזמנה זו לצורך 
 

למועצה, או לכל מי שפועל בשמה, שמורה הזכות לפנות לבקשת הצעות מחיר מכל ספק 
 בכל היקף פטור ממכרזהרשום בספר הספקים לצורך בחינת התקשרות בתחומו 

 .מתחייב להתייחס לבקשתהוהמבקש, בעצם הגשת הצעתו, 
 

כל האמור בלשון זכר יראו אותו כאילו נאמר בלשון  ,פונה לגברים ונשים כאחד המסמך 
, הכל כאילו נאמר בלשון רבים ולהפך ויחיד יראו אות  כל הנאמר בלשון ,נקבה ולהפך

mailto:rechesh@hof-hasharon.co.il
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 .בהתאם לעניין
 

 תנאי סף להגשת בקשה לרישום בספר הספקים. .2
 

 בהם על המבקש להרשם בספר הספקים של המועצה לעמוד:שלהלן התנאים 
 
לשרות  הרלוונטיים לנושאים העיסוק בתחום דין פי על תקף עסק רשיון בעל עליו להיות

 המוצע על ידו.
 

 אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק י"עפ חשבונות לניהול תקף אישור בעל עליו להיות

 1976. -ו"תשל )חשבונות ניהול
  

 .מ"מע לצרכי מורשה עוסק עליו להיות
 

ו/או אישור הנדרש עפ"י דין לביצוע העבודות ו/או עליו להיות בעל כל רישיון ו/או היתר 
 השירותים שאותם הוא מציע לספק.

 
 האחרונות השנים( חמש) 5 במהלך לפחות שנים( שתי) 2 של מוכח ניסיון בעלעליו להיות 

 .הרלוונטיים בנושאים שירותים או טובין בהספקת או עבודות בביצוע
 

תקנות רישום המופיעים ב הנושאים לרשימת בהתאם הקבלנים בפנקס רשום עליו להיות
, אם מבקש 1988-קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, תשמ"ח

 :בתחומים הבאיםלהרשם כספק 
 

 420 410 190 160 150 135 131 120 111 110 קודי ענף: קבוצה א'

        500 400 130 קודי ענף: קבוצה ב'

        200 140 100 קודי ענף: קבוצה ג'

 
 – 1976ו"התשל ציבוריים גופים עסקאות לחוק( ב (2 בסעיף הקבועים בתנאים דועמעליו ל

. 
 

 ולמלא  1987- ז"התשמם, מינימו שכר חוקעליו להתחייב לעמוד בדרישות כל דין, לרבות 
 .לעסקה עם גוף ציבורי םתנאיוהדיני העבודה אחר הוראות 

 
עליו להיות מי שאין בהתקשרות המועצה עמו משום ניגוד עניינים, לחתום על הצהרת 

 ולאשרה בחתימת עו"ד.הקבלן על "העדר ניגוד עניינים" 
 

 מבקש שהוא או בקשתו לא יעמדו בתנאים כאמור לעיל בקשתו תפסל!



 
 טופס בקשה להיכלל בספר הספקים 

 כתב הפניה
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  תאריך:    
 

 לכבוד
 ועדת המכרזים

 באמצעות מנהל הרכש חוף השרוןהמועצה האזורית 
 

 הנדון: בקשה להכלל בספר הספקים של המועצה האזורית חוף השרון

 
, המועצה האזורית חוף השרון הספקים של להכלל בספר ים בזאתמבקש, מטה םמיהחתו אנו

על  שבהמשך או המצוינים רשימת תחומי השרות מתוך המסומנים בנושאים ישוביה וחברותיה
 .בהמשך לה ידינו

 
 :פרטי העסק המבקש

 
  שם העסק המבקש:

  
:*סיווג קבלני  ח.פ / עוסק מורשה:   

  
  כתובת העסק:

  
    פקס:  טלפון:

  
 :פרטי איש קשר

 
  תפקידו:  שם איש הקשר:

 
   נייד:  טלפון:

  
 :e-mail  דוא"ל:

  
  הערות:

  
  
  
  

 
 :מורשי החתימהפרטי 

 
  תפקידו:  :1מורשה שם 

 
  תפקידו:  :2מורשה שם 

 
 

 

 

 מורשי החתימהחתימת 
 וחותמת המבקש

 תאריך 



 
 טופס בקשה להיכלל בספר הספקים 

 כתב הפניה
 

  

 
5 

 !לעיל בלבד( 6בסעיף )בתחומים המפורטים סף לבקשה לרישום תנאי * מהווה 



 
 טופס בקשה להיכלל בספר הספקים

 רשימת תחומי שרות
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לרשום  ים בזאתבקשמ"( המבקש)להלן " _______________________________ , כנציגי מ"הח ואנ

 / ספק בנושאים כקבלן , ישוביה וחברותיהבספר ספקים של מועצה האזורית חוף השרון את המבקש
 על ידינו ברשימה הבאה: המצוינים 
 בספר הספקים. המבקש ת בחינת רישום מבוקש תחום המופיע ברשימה בו בצד כל יש לסמן 

גם בתחומים שאינם נכללים ברשימה, במקום המסומן  לרשום את המבקש האמור לעיל, ניתן לבקש  למרות
 לעשות כן. ועדת המכרזים" ברשימה שבהמשך, אולם לא יהיה בכך כדי לחייב את אחר"

 
 באורים נושא ISOסיווג/

ומוצרי חשמל אלקטרוניקהמע'    מערכות שמע, חוזי, ציוד מטבחים וכיו"ב. 
אלקטרוניות בטחון מערכות  מערכות גילוי פריצה ו/או חדירה למבנים, מתקנים   

 ושטחים פתוחים.
ואבטחה שמירה שרותי -בטחון    שומרים רכובים, נייחים, חמושים ושאינם, לסוגיהם. 
פיתוח תשתיות ביוב  - ביוב   עבודות פיתוח והנחת תשתיות מתקני ביוב. 
אחזקת תשתיות ביוב  - ביוב   ומתקני ביוב.שרותי אחזקת תשתיות  
פיתוח ותחזוקה – גינון  ביצוע עבודות פיתוח ו/או שיקום שטחי גינון ו/או  

 אחזקתם.
הספקה טכנית –גינון   הספקת חומרים, כלים ידניים, מערכות השקיה וציוד  

 מנועי ו/או אחזקתו.
ועצים צמחים –גינון    הספקת שתילי פרחים, שיחים ועצים. 
יםגנרטור   ו/או תחזוקה של גנרטורים בהספקים שונים.מכירה  
ומוצריו דלק  מכירת ו/או הספקת דלק לסוגיו לתחבורה, ציוד מנועי  

 והסקה.
, העתקה והפקהדפוסשרותי   ביצוע עבודות דפוס, צילום, העתקת והפקת מסמכים   

 לסוגיהן.
 שרותי הדברה לסוגיהם ו/או לכידת זוחלים. הדברה 
הסעות קבועים ומזדמנים באוטובוס ציבורי זעיר. שרותי  הסעות 

 ו/או מיניבוס ו/או אוטובוס.
חומרי בניין – הספקה טכנית  הספקת חומרי בניין, ו/או ריצוף / חיפוי ו/או כלי  

סניטציה. וכלי עבודה ידניים, חשמליים  וממונעים 
 למיניהם.

אור קולי השכרת ציוד  אור קולי אחר  השכרת מערכות הגברה, הקרנה וציוד 
 לסוגיו, כולל שרותי התקנה הפעלה ופרוק.

מכירת חומרי יצירה לאומנות ומלאכת יד  לסוגיהם,  חומרי יצירה 
 לחוגי אומנות ו/או לגני ילדים.

בניין חשמל  ביצוע עבודות חשמל בניין לסוגיהן ו/או מתן שרותי  
 אחזקת מערכות חשמל בניין. 

מערכות ציבוריות חשמל  ביצוע עבודות ו/או תחזוקת מערכות חשמל ציבוריות  
 לסוגיהן כתאורת רחובות ושטחים ציבוריים וכיו"ב.

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

הספקת כלי נגינה לסוגיהם  ו/או שרותי תיקון ו/או כיוון  כלי נגינה 
 שלהם.

רחבות כבישים, מסעות, מדרכות  
 וחניות

 ביצוע עבודות פיתוח ו/או שיקום ו/או תחזוקה. 

שיפוץ -  מבנים   ביצוע עבודות שיפוץ של מבני ציבור. 
תחזוקה שוטפת -  מבנים  הספקת שרותי  תחזוקה שוטפת )בדק בית( של מבני  

 ציבור על כל מרכיביהם.



 
 טופס בקשה להיכלל בספר הספקים

 רשימת תחומי שרות
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 באורים נושא ISOסיווג/
ומערכות מיזוג מזגנים  מזגנים ו/או מערכות. הספקה, התקנה ו/או תחזוקה של  

 מיזוג )חימום קירור(.
מערכות ציבוריות  -מים   הספקה, התקנה ו/או תחזוקה של תשתיות ומערכות  

 מים ציבוריות.  
וכיבוד לתמכו     מכירה והספקה של מוצרי מכולת וכיבוד לסוגיהם. 
הספקה ו/או שרותי החלפה ו/או פריצה של מנעולים  מנעולים 

 לסוגיהם.
תמסגרּו  יצור, הספקת והתקנת מוצרי מסגרות ו/או  ביצוע  

 עבודות תיקון מסגרות קלות ו/או כבדות.
גנ"י -משחקים   הספקת משחקי יצירה ו/או פינות משחק לגני ילדים. 
הספקת ו/או תחזוקת ו/או בדיקת מתקני משחק למגרשי  מתקני משחקים 

 משחקים ו/או לגני ילדים.
הספקת ו/או תחזוקת ו/או בדיקת מתקני כושר לשימוש  מתקני כושר חוץ 

 הציבור המותקנים בגנים ציבוריים.
יצור, הספקת והתקנת מוצרי נגרות ו/או  ביצוע עבודות  נגרות 

 נגרות ו/או עבודות תיקון נגרות.
מבנים - קיון ינ  הספקת שרותי נקיון קבועים ו/או ביצוע עבודות נקיון  

 מרכיביהם. מזדמנות למבנים ו/או
שטחים ציבוריים - קיון ינ  הספקת שרותי נקיון )טיאוט, שאיבת עלים, איסוף  

פסולת, שטיפה, קרצוף וכיוב'( קבועים ו/או מזדמנים 
 לשטחים ציבוריים ו/או ריהוט רחוב ו/או מתקנים.

חומרים - קיון ינ  הספקה של חומרי נקיון למבנים, ו/או מתקנים  ו/או  
 מרוצפים או מרובדים.לשטחים 

הספקה ו/או התקנה ו/או תחזוקה של תמרורים ו/או  סימון ותמרור 
 סימון כבישים.

הספקה של כח אדם מקצועי ובלתי מקצועי לביצוע  עובדים  
עבודות נקיון פנים ו/או חוץ, תחזוקת מבנים ו/או 

 מתקנים ציבוריים ו/או גינון.
גראפי לסוגיהן ו/או הפקת חוברות  ביצוע עבודות עיצוב עיצוב גראפי 

 ו/או עלונים.
 שרותי פרסום מודעות ו/או יחסי ציבור. פרסום ויח"צ 
פסולתאשפה ופינוי   איסוף ופינוי מכולות ו/או עגלות אשפה לסוגיהם ו/או  

 פסולת בניין ו/או גזם.
ספורט יודצ  הספקה של ציוד ו/או מתקני ו/או אביזרי ספורט  ו/או  

 ו/או תחזוקה שלהם. תיקון
לאירועים השכרת פריטים  השכרת כסאות ו/או שולחנות, ו/או כלי אוכל  ו/או  

 סכו"ם ו/או מפות ו/או במות ו/או פודיומים לאירועים.
הספקת ציוד משרדי בר קיימא ו/או מתכלה ו/או  ציוד משרדי 

 טכנולוגיה משרדית וכיו"ב.
מכולות ו/או מתקני אצירת אשפה הספקת מכלי ו/או  ציוד תברואי 

 להטמנה או למחזור.
הקלטה ותמלול קצרנות   הספקת שרותי הקלטה ותמלול ו/או קצרנות. 
 הספקת ריהוט ומתקני אחסון משרדי ואחר לסוגיהם. ריהוט 
הספקת והתקנה מערכות רמזור ו/או  שרותי  תיקון  רמזורים 

 ותחזוקה שלהם.
 שלטים בגדלים סוגים ומחומרים שונים.ייצור והספקת  שלטים 
 ביצוע שרותי שליחויות באזור המרכז ו/או כל הארץ. שליחויות 
הספקה ו/או התקנה ו/או מתן שרותי תיקון ותחזוקה  מערכות מידע 

 של  מערכות מחשב וציוד היקפי לסוגיהם. 



 
 טופס בקשה להיכלל בספר הספקים

 רשימת תחומי שרות
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 באורים נושא ISOסיווג/
הספקה ו/או התקנה ו/או תיקון ו/או תחזוקה של  מערכות תקשורת 

 מרכזיות, מכשירי טלפון וציוד משלים לסוגיהם.
 הספקה ו/או התקנה של ציוד תאורה לסוגיו. הספקת ציוד תאורה 
 ביצוע עבודות בניית גגות ו/או תיקוני גגות. בניית גגות 
 ביצוע עבודות ריצוף ו/או חיפויו/או תיקוני ריצוף וחיפוי. עבודות ריצוף וחיפוי 
 עבודות צבע לסוגיהן ו/או עבודות תיקוני צבע.ביצוע  עבודות צבע 
יצור, הספקת והתקנת מוצרי אלומיניום ו/או ביצוע  עבודות אלומיניום 

 עבודות אלומיניום ו/או עבודות תיקון אלומיניום.
 ביצוע עבודות גבס ו/או עבודות תיקון גבס. עבודות גבס 
 תיקון גידור.ביצוע עבודות גידור ו/או עבודות  עבודות גידור 
הצבת מכולות למחזור נייר ואיסוף ופינוי מכולות מחזור  שרותי איסוף ומחזור נייר 

 נייר.
שרותי ניהול פרויקטים הנדסיים בתחומי הפיתוח ו/או  ניהול פרויקטים 

 הבניה ו/או התשתיות הציבוריות.
ותחזוקה הספקה ו/או התקנה ו/או מתן שרותי תיקון  הספקת מכונות צילום 

 של  מכונות צילום.
הספקה והתקנה של ריהוט רחוב ו/או שרותי תיקון  ריהוט רחוב 

 ותחזוקה שלהם.
 ביצוע עבודות עפר ופיתוח לסוגיהן. עבודות עפר ופיתוח 
 שרותי עבודות בניה קבלנית. עבודות בניין 
 ארגון טיולים, הדרכת טיולים, ארגון נופשונים טיולים ונופש 
  אחר: 
  אחר: 
  אחר: 
 
 

 מורשי החתימהחתימת 
 וחותמת המבקש

 תאריך 



 
 בקשה להיכלל בספר הספקים 

 , ישוביה וחברותיהלהיכלל ברשימת הספקים של מועצה האזורית חוף השרון -הצהרת המבקש
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 1המורשה להתחייב בשם _______________________________________אני הח"מ 

)להלן :"המבקש"( מבקש להיכלל בספר הספקים של המועצה האזורית חוף השרון, מצהיר בזאת  
בחתימתי על גבי מסמך זה כי הנני עומד בתנאים שקבעה המועצה כתנאי סף להכלל ברשימת 

 הספקים כמפורט על ידי להלן וכי: 
 בשורות המתאימות( )יש לסמן 

  

 ברשימה לעיל ידי על שצוינובנושאים  העיסוק תחוםב דין פי על תקף עסק רשיון בעל המבקש. 

 .המבקש פטור מהצורך להצטייד ברשיון עסק על פי הדין 

 בנושאים  ולהספקת השרותים המוצעים על יד דין פי עלבעל כל הרשיונות הנדרשים  המבקש
 לעיל והם תקפים.   ת תחומי השרותשצויינו ברשימ

 ציבוריים גופים עסקאות חוק י"עפ חשבונות לניהול תקף אישור בעל המבקש  
 1976.  -ו"תשל )חשבונות ניהול אכיפת) 

 מ"מע לצרכי מורשה וסקע המבקש. 

 בביצוע האחרונות השנים( חמש) 5 במהלך לפחות שנים( שתי) 2 של מוכח ניסיון בעל המבקש 
ת תחומי המוצעים על ידי בנושאים שצויינו על ידי ברשימ שירותיםה בהספקת או עבודות
 .לעיל השרות

 1976.ו"התשל ציבוריים גופים עסקאות לחוק( ב2 (בסעיף הקבועים בתנאים עומד המבקש – 

 בהם הרישום הינו תנאי סף בבקשה זו.  בנושאים הקבלנים בפנקס רשום המבקש 
 )רישום בפנקס הקבלנים הינו תנאי סף אך ורק לתחומים לגביהם מצויין כך במפורש(.

  בגין העסקת עובדים זרים ו/או אי תשלום  הורשעולא המבקש, מנהליו או נושאי המשרה בו
 שכר מינימום כדין.

 מעסיק עובדים על פי כל דין. המבקש 

  אין כדי ליצור ניגוד ענייניםעם המבקש בהתקשרות המועצה.  

 

וחותמת  מורשי החתימהחתימת 
 המבקש

 תאריך 
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