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טופס הגשת בקשה להצטרפות למאגר ספקים רכש ומאגר מכרזי זוטא
מועצה מקומית טורעאן
עדכון מאגר הספקים
אנו מבקשים להיכלל במאגר הספקים של המועצה המקומית טורעאן (להלן" :המועצה") בתחומים
המפורטים במסמך זה להלן ,לצורך השתתפות במכרזי זוטא ובהליכי בקשת הצעות מחיר שתקיים
המועצה בעתיד לקבלת שירותים בתחומים אלו.
הבקשה ,בצירוף כל המסמכים המפורטים להלן ,תוגש במסירה באמצעות דואר אלקטרוני כקובץ
 ,nisreen@turan.muni.il PDFוזאת עד ליום ב' ,תאריך  31.12.21בשעה  .16:00בנושא המייל
יש לציין מאגר ספקים לרבות את שם הספק ,ותחומי/י השירות לגביהם מוגשת הבקשה.
אין בהזמנה זו וברישום המאגר כדי לגרוע מסמכותה או משיקול דעתה של ועדת ההתקשרויות
של המועצה .
חובה לצרף לבקשה אישור ניהול ספרים ,ניכוי מס במקור ותעודת עוסק מורשה.

.1

פרטי המבקש:

א.

שם:

__________________________________________________

ב.

מס' הזיהוי:

__________________________________________________

ג.

מספר עוסק מורשה _______________________________________________ :

ד.

תאריך ההתאגדות:

____________________________________________

ה.

שמות בעלי המניות:

____________________________________________

ו.

כתובת________________________________________________________ :

ז.

טלפונים:

__________________________________________________

ח.

פקסימיליה:

__________________________________________________

ט.

דואר אלקטרוני__________________________________________________ :

י.

איש קשר_____________________________ טל' נייד___________________ :
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.1

פירוט הפרופיל העסקי של המבקש:

א.

תחומי פעילות__________________________________________________ :
______________________________________________________
______________________________________________________

ב.

ותק בתחום____________________________________________________ :
______________________________________________________
______________________________________________________

ג.

מספר עובדים___________________________________________________ :
______________________________________________________
______________________________________________________

ד.

מיקום חנויות/מחסנים/משרדים_____________________________________ :
______________________________________________________
______________________________________________________

ה.

מידע נוסף_____________________________________________________ :
______________________________________________________

הצהרת המציע:

הנני מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים והמסמכים המצורפים הינם נכונים ואמיתיים.
אני מתחייב לעדכן את המועצה בשינוי כל פרט מהאמור לעיל אם אכלל במאגר הספקים של המועצה.

שם פרטי ושם משפחה

ת.ז.

חתימה
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.2

מקצועות /סיווגים המבוקשים :
מהתחומים המפורטים להלן -

אני מבקש להיכלל במאגר הספקים של המועצה באחד או יותר
סמן  Xבצד ימין של ליד כל מוצר  /שירות שלצורך אספקתו אתה מבקש להיכלל במאגר הספקים

ציוד משרד
כלי כתיבה ,אביזרי משרד ,מוצר חיבור  /והידוק ,תיקים וקלסרים ,מוצרי אחסון
והידוק ,מוצרי נייר ,לוחות ושקפים ,אביזרי שולחן ,מעטפות ,חותמות ,נייר להדפסה
וצילום ,מדבקות ,חריטה ,לוח שבועי ,חומרי יצירה ,צבעים לבד ,דבק ,פלסטלינה,
פוליגל ,לבד ועוד .

מזון וכיבוד
קפה שחור ,נס קפה ,תה ,סוכר וסוכרזית ,עוגיות מתוקות ומלוחות ,מאפים ,ירקות
טריים ,חלב ומוצריו ,שתיה קלה.

חומרי וציוד ניקיון ,לרבות ציוד מתכלה
מטאטא ומגבים ,מטליות ,חומרי ניקיון ,ציוד מתכלה וחד פעמי ,נייר טואלט ,נייר ניגוב
ידיים ,מפות חד פעמיות ,כלים חד פעמיים מנייר ,כלים חד פעמיים מפלסטיק וכיו"ב.

מכשור משרדי
פקסים ,מדפסות לייזר ,מדפסות ,סורקים ,מצלמות ,טאבלטים ,מרכזיות טלפון

ריהוט משרדי ומוסדי
ריהוט משרדי מודולרי ,כסאות משרדיים ,מגירות תיוק ,שולחנות וכסאות תלמיד,
כסאות סטודנט ,ריהוט מקובע לרצפה ,פלטה לשולחן ,ארונות למורה ,לוח לבד ,כונניות
 /כוורות ,ריהוט אולם ואודיטוריום ,לוחות כיתה וטוש מחיק ,ריהוט לגני ילדים,
ארונות זזים לארכיון ספרים משחקים וצעצועים ,וילונות
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מחשוב וציוד היקפי
מחשבים שולחניים ,מחשבים ניידים ,שרתים , Thin clients ,דיסקים פנימיים
וחיצוניים ,התקני אחסון ניידים ,מחברים וכבלים ,מצלמות ,תשתיות תקשורת,
תשתיות תקשורת פסיבית ,מתגים ,נתבים ,חומות אש ,מערכות ניטור רשת ,תקשורת
אלחוטית ,שירות  ITמנוהלים ,תמיכה ברשתות ותחזוקה ,תמיכה במערכת הפעלה,
תמיכה במערכות תשתיות ,שירותי תקשורת ,אינטרנט

ציוד מתכלה במחשוב
מדיה אופטית ,טיונרים ,קלטות גיבוי ,תוכנות ודיו למדפסות .

דפוס והוצאה לאור
מעטפות לוגו בגדלים שונים ,מעטפות מודפסות ,מחברות בחינה ,קטלוגים וידיעונים,
כרטיסי ביקור ,מדבקות מודפסות ,מעטפות למשלוח בדואר ,סימניות ,כרטיסיות,
מגנטים ,חוברות ,פנקסים עם העתקים ,שמשוניות .

ספורט
ביגוד ספורט ,נעלי ספורט ,כדורים ,רשתות ,סלים ,ציוד לחוגי הספורט  -כגון מזרנים
וכיו"ב ,ציוד לחדר כושר ,מתקני ספורט ,חישוקים חבל קפיצה קונוסים ,מדליות,
חריטה אומנותית .

שונות
כלי נגינה
ערכות עזרה ראשונה
ציוד רפואי
מתנות לעובדים כולל מוצרי מזון
תווי שי
מכלים למחסני חירום

מתקני חצר חוץ
ספסלים ,פחים ,מתקני מתח  /מקבילית ,משחקי חצר נדנדות מגלשות ,משטח גומי,
שולחנות ק"קל ,ריהוט רחוב
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ניהול אירועים
שירותי כיבוד  /קייטרינג באירועים
שירותי הגברה ותאורה
שירותי הקרנה
שירותי הקמת במה
שירותי הקלטה וצילום אירוע
שירותים כימיים
השכרת כסאות ושולחנות לאירועים

שירותים שונים
שירותי חשמל
שירותי מיזוג אוויר
שירותי עבודות מדידה
שירותי אחזקה כללית
שירותי בדיקת בטיחות במוסדות חינוך (כיבוי אש קרינה מתקני ספורט)
שירותי תיקון מחשבים ומדפסות
שירות בניה ושיפוצים
שירותי גז
שירותי פרסום בעיתונות מקומית וארצית
שרותי מיחזור
שירותי אספקה והקמה של הצללות
שירותי אספקה והתקנה של מצלמות לרבות הקמת מעגל סגור

אמצעים אור קוליים
מקרנים ,מסכי טלוויזיה ,רמקולים ,מיקרופונים ,אוזניות ,רדיו דיסק ,פודיום ,מסכי
הקרנה ,מתקני תליה

_________________
חתימה וחותמת המבקש
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נספח א'
לכבוד
מועצה מקומית טורעאן (להלן" :המועצה")

הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
א.ג.נ,.
.1

הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן" :המציע") במסגרת הצעתי
להיכלל במאגר הספקים שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי זו.

.2

הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 .2.1סעיף ( 103א) לצו המועצות המקומיות (א) ,תשי"א –  1950הקובע כדלקמן :
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד
לחוזה או לעסקה עם המועצה ,לעניין זה ,״קרוב״  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות״.
 .2.2כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע:
״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית .לעניין זה ,״חבר
מועצה״  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.
.2.3סעיף  142לצו המועצות המקומיות (א) ,תשי"א – 1950

הקובע כי:

" לא יהיה לעובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין ,בעצמו ולא על ידי בן-זוגו ,סוכנו או
שותפו ,כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה,
פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט
לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״.
.3

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
 . 3.1בין חברי מליאת המועצה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי שאני לו
סוכן או שותף.
 . 3.2אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד
אחראי בו.
 .3.3אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד ברשות.

.4

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי
הצהרה לא נכונה.

.5

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  103ב׳( )3לצו המועצות
.6
המקומיות ,לפיהן מליאת המועצה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים ,רשאית להתיר
התקשרות לפי סעיף  103א' (א) לצו המועצות המקומיות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו
ברשומות.
תאריך _______________:חתימת מורשי חתימה של המציע_____________________:

ת.ד  1749טורעאן  ,16950טל' ,04-6414005 :פקס'  04-6414028אתר אינטרנט www.turan.muni.il

נספח ב'

תצהיר העדר הרשעות
אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
 .1אני המציע ______________________________________________  /משמש כ
___________________________ אצל המציע ______________________________
(להלן" :המציע") ,אשר מגיש בקשה למועצה המקומית טורעאן (להלן" :המועצה") להיכלל במאגר
הספקים של המועצה (להלן" :הבקשה") ,ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.
 .2הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מבקשת המציע להיכלל במאגר המועצה.
 .3למיטב ידיעתי ,נכון למועד הגשת הבקשה לא תלויים ועומדים נגד המציע צו פירוק ו/או צו פשיטת
רגל ו/או צו כינוס נכסים והמציע לא מוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי,
התשמ"א .1981 -
 .4ידוע למציע ואנו מסכימים לכך ,כי אם יתברר כי הצהרתי לעיל לא נכונה במלואה ,המועצה תהיה
רשאית שלא לכלול את המציע במאגר הספקים שלה ואם המציע כבר נכלל במאגר  -למחוק את
שמו מהמאגר.
 .5זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_____________
חתימה

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה ____________,
ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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