המועצה האזורית אשכול-עדכון ספר ספקים 7102
המועצה האזורית אשכול מבקשת לעדכן את ספר הספקים ,קבלנים ונותני
שירותים(:להלן" :ספר ספקים") ,ומזמינה בזאת ,קבלנים וספקים ,להגיש בקשות
להיכלל ברשימת המועצה להשתתפות במכרזי זוטא ובהליכי "הצעות מחיר" ,כפי
שתפרסם המועצה מעת לעת.
נותני השירותים הנדרשים
ספר הספקים יכיל נותני שירותים בתחומים הבאים :מנהלי פרויקטים ,מפקחים ,מודדים,
מתכננים ויועצים בתחומים כגון :כבישים ותנועה ,מים וביוב ,חשמל ותקשורת ,יועצי
קרקע וביסוס ,יועצי נגישות ,יועצי בטיחות ,יועצי כיבוי אש ,מהנדסי בניין ,אדריכלי בניין
ועיר ,יועצי מיזוג אוויר.
הרשימה האמורה אינה רשימה סגורה וסופית והמועצה שומרת לעצמה זכות לעדכן את
רשימת נותני השירותים בתחומים נוספים על פי שיקול דעתה.
הספקים/קבלנים הנדרשים בתחומים
ספר הספקים יכיל נותני ספקים וקבלנים בתחומים הבאים :בנייה ,שיפוץ ,כבישים פיתוח
ותשתיות ,גדרות ,שערים חשמליים ,מיזוג אוויר ,מתקני משחקים וכושר ,דשא סינטטי,
נגרות ,מסגרות ,הצללות ,מילוי חול וספקי גומי למתקני הצללות ,חשמל ,גינון ,ביוב,
ניקוז ,תשתיות מים ,פיתוח חצרות ועוד..
הרשימה האמורה אינה רשימה סגורה וסופית והמועצה שומרת לעצמה זכות לעדכן את
רשימת הספקים/קבלנים בתחומים נוספים על פי שיקול דעתה.
יובהר כי אין בעובדה שנותן שירותים/ספק/קבלן מופיע ברשימות שבספר הספקים כדי
להוות התחייבות של המועצה בכל דרך שהיא לפנות אל נותן השירותים/ספק/קבלן
במסגרת הליך קבלת הצעות/מכרז זוטא וודאי שאין בכך התחייבות להתקשרות לביצוע
עבודות .
תנאי סף להצטרפות לספר הספקים
רשאים להיכלל בספר הספקים רק מציעים העומדים בתנאים/דרישות המצטברות
כמפורט להלן:
 בהליך של קבלת הצעות  /מכרז זוטא לגבי עבודות ובשירותים בסכום כולל
של עד  ₪ 00,888כולל מע"מ ,רשאים להשתתף כל הקבלנים והספקים
ונותני השירות שלהם יהיה במועד הרלוונטי הניסיון המוכח בעבודות
והשירותים הנדרשים כפי שיפורטו על ידי המועצה בפניה שתיעשה אליהם.
 המבקש רשום כקבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות ,התשכ"ט  9191 -בענף הרלבנטי בו מבקש הקבלן להיכלל

בספר הספקים( .למען הבהרה -יש להציג אסמכתאות בהתייחס לכל סיווג
רלוונטי לענפים/עבודות השונות).
 המבקש בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות במהלך ה 5 -שנים האחרונות
בביצוע עבודות בתחומי התמחותו ביחס לענפים בהם הוא מבקש להיכלל
בספר הספקים .למען הבהרה – על כל מבקש להציג פירוט של ניסיון כאמור
בהתייחס לכל ענף וענף.
הגשת בקשה להיכלל בספר ספקים
הבקשה תוגש במייל  irit@erc.org.ilאו בפקס  80-1101908במשרדי מנהלת הרכש
שבמועצה בצירוף כל המסמכים הבאים:
 העתק אישור רישום המבקש כקבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות ,התשכ"ט  , 9191 -בתחומי העיסוק לעיל אשר לגביהם מבקש המבקש
להיכלל במאגר ,ככל שנדרש רישום כאמור.
 תצלומי רישיונות נדרשים ע"פ דין בתחום העיסוק ,במידת הנדרש.
 מידע כללי על המבקש  /פרופיל מבקש/פרופיל חברה.
 מנהלי פרויקטים ,מפקחים ,מודדים ,מתכננים ויועצים – צירוף תעודות
ואישורים הנדרשים על פי הוראות כל דין.
 אישור על ניהול ספרים ,אישור ניכוי מס במקור .
 הוגשה בקשה על ידי תאגיד  -יצורפו לבקשה תעודת התאגדות של החברה וכן
תמצית דו"ח רשם החברות מעודכן ביחס לתאגיד.
הבקשות תוגשנה למועצה בצירוף כל המסמכים הנדרשים ועמידה בתנאי סף
מבקש רשאי להגיש מועמדות להיכלל במאגר בתחום אחד או יותר מהתחומים
יש לעמוד בדרישות הסף ביחס לכל אחד מהתחומים /ענפים /סיווגים המפורטים בבקשה
לגביהם מבקש המבקש להיכלל במאגר.
קבלנים ספקים ונותני שירותים המעוניינים להיכלל בספר ימלאו את טופס נספח א' ספר
ספקים המצורף בזאת.
המועצה תהא רשאית לדרוש מכל ספק/קבלן/נותן שירות אשר הגיש בקשה להיכלל
בספר הספקים השלמת מידע ו/או פרטים ו/או אסמכתאות על פי שיקול דעתה .ככל
שלא יסופקו המידע ו/או הפרטים ו/או האסמכתאות כאמור תוכל המועצה על פי שיקול
דעתה הבלעדי שלא לכלול את הקבלן/ספק/נותן השירותים בספר הספקים ולא תהיה
לקבלן/ספק/נותן השירותים כל טענה בעניין זה כלפי המועצה.
המועצה אחת לשנה במהלך חודש דצמבר בכל שנה תעביר את רשימת הספקים
לוועדת המכרזים לאישור.

נספח א'
בקשת הצטרפות לספר ספקים – מועצה אזורית אשכול

שם___________________________________:
מספר ת.ז / .ח.פ ___________________________ :
כתובת________________________:
כתובת מייל_____________________:
טלפון_________________________:

תחומי ההתמחות:
________________________________________ .9
_________________________________________ .0
_________________________________________ .3
_________________________________________ .4
פרטים אודות הצוות המקצועי של נותן השירותים המועסקים על ידו דרך קבע (יש לצרף
קו"ח ומסמכים המעידים על השכלה פורמאלית):
שם________________________ :
תחום התמחות________________________________________________ :
שם______________ :
תחום התמחות________________________________________________ :
שם______________ :
תחום התמחות________________________________________________ :

פרטים אודות הניסיון המקצועי של הספק/קבלן (יש לפרט את הפרוייקטים שבהם נתן
שירות והמלצות):
__________________________________________ .9
__________________________________________ .0
__________________________________________ .3

פרטים אודות הניסיון המקצועי בפרויקטים עבור רשויות מקומיות (יש לפרט את
הפרויקטים שבהם נתן שירות והמלצות):
_________________________________________ .9
_________________________________________ .0
_________________________________________ .3
חובה לצרף לבקשה:
.9
.0
.3
.4
.5

צילום דף תעודת זהות בו מופיע הספק/קבלן או תעודת רישום תאגיד במידה
ומדובר בתאגיד.
אישור רישום כעוסק מורשה וניהול ספרים.
אישור ניכוי מס במקור.
צילום תעודה/אישור קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
התשכ"ט  9191 -בענף הרלבנטי בו מבקש המבקש להיכלל במאגר.
הנך חייב להמציא את כל המסמכים המפורטים בסעיפים .9-4
__________
תאריך

___________
חתימת המבקש

לידיעה:
בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו אליה כל האישורים הנדרשים ו/או
מסמכיה לא יהיו בתוקף ו/או מסמכיה לא יהיו קריאים וברורים לא תידון כלל.

