מאגר ספקים וקבלנים להשתתפות במכרזי זוטא לשנת 2021
עיריית טירת כרמל  -רשות מקומית (להלן" :העירייה") מודיעה בזאת על הנפקת ספר ספקים
וקבלנים לשנת ( 2021להלן" :המאגר") .הספר נועד לשמש את העירייה לצרכי ביצוע פנייה
לספקים/קבלנים שנמצאו מתאימים להיכלל במאגר (להלן" :הספק" ו/או "הקבלן") ,להשתתף
במכרזי הזוטא שתערוך העירייה מעת לעת.
פרסום רישום ספקים/קבלנים במאגר יבוצע באמצעות טופס בקשה ממולא כדין בצירוף כל
האישורים והנספחים המפורטים בקול קורא זה ,ובאתר האינטרנט של העירייה בכתובת:
( http://www.tirat-carmel.muni.il/Pages/default.aspxלהלן" :הפרסום הרשמי").
על מגיש הבקשה לציין את תחומי עיסוקו (אחד או יותר) ,בטבלה המצורפת להלן ובפרסום הרשמי.
הרישום בספר ספקים וקבלנים יהיה אך ורק על פי ובכפוף לתנאים המפורטים במסמך זה ובהתאם
לחוקים לתקנות ולנהלים לסוגיהם החלים על העירייה ו/או על ספקי העבודות ו/או הטובין ו/או
השירותים ,הנדרשים במסמך זה (להלן" :השירותים").
 .1רישום בספר הספקים:
על מנת לייעל ולקצר את הליך הכללת המבקש בספר קבלני וספקיי העירייה ,על המבקש
ללמוד היטב ,לפני הגשת בקשתו ,את כל הדרישות והתנאים אשר עליו לעמוד בהם ולפעול
כדלקמן:
 .1.1למלא בקפידה את השאלון הרצ"ב ב X -ליד כל עיסוק רלוונטי רצוי בו הינו מבקש
להיכלל.
 .1.2לקיים במלואן את כל תנאי סף הנדרשים לרבות אופן הוכחות תנאים אלו ,כמפורט
להלן ובפרסום הרשמי.
 .1.3לצרף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים ,כאמור בסעיף ח' לשאלון המצ"ב.
 .1.4להשיב טפסי הבקשה במעטפה סגורה ולציין על המעטפה" :רישום במאגר
ספקים/קבלנים לשנת ."2021
 .2הוראות כלליות:
 .2.1מובהר בזה כי העירייה תפנה בקשות להצעות מחיר רק לספקים אשר בקשתם אושרה
ע"י ועדת המכרזים והם נכללים במאגר.
 .2.2את טפסי הבקשה ניתן לקבל במשרדי העירייה -מח' הנדסה –קומה  1רחוב מוצקין
 15טירת כרמל .או להורידם מאתר האינטרנט של העירייה בכפוף לקיום זכות
היוצרים .המעוניינים להיכלל במאגר נדרשים לצרף לטופסי הבקשה את כל
האישורים והמסמכים המפורטים בסעיף ח'.
 .2.3ראשי להגיש מועמדות להצטרף למאגר כל מי שבמועד האחרון להגשת הצעות יעמוד
בכל התנאים (במצטבר) כאמור בסעיף ח' לטופס הבקשה .ויצרף לבקשתו את
המסמכים/אישורים כשהם ברי תוקף ומאומתים ע"י עו"ד– כנאמנים למקור.

 .2.4מסמכי הבקשה ,יש להגיש לעירייה ,לא יאוחר מיום בתאריך  31/12/2020בשעה
 ,12:00לידי מר גיא גולדמן ,מנהל אחזקה ותשתיות  -רכז נגישות במייל-
guyg@tirat-carmel.muni.il
 .2.4.1במסירה אישית למשרדי הנדסה בעירייה -מוצקין  ,15טירת כרמל-קומה .1
 .2.4.2באמצעות דואר רשום לידי גיא גודלמן -מוצקין  ,15טירת כרמל-קומה .1
 .2.4.3נא לציין על המעטפה " :רישום במאגר יועצים/מתכננים לשנת ".2021
 .3ניתנת בזאת הודעה כי החל מיום  ,01/01/2021יכנס לתוקף ספר הקבלנים החדש לשנת
.2021
 .4העירייה מודיעה בזאת ,כי על מנת לבצע חידוש רישומים "בקובץ לשנת  "2021בהליך מהיר
ומקוצר ,עליהם להמציא לעירייה עד המועד האחרון להגשת בקשות הצטרפות ,את
האישורים העדכניים המפורטים להלן:
 .4.1אישור ניהול חשבונות:
העתק/צילום של אישור פקיד שומה/רו"ח על ניהול חשבונות ורשומות עפ"י חוק
עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו .1976-חתום ומאומת כדין
ע"י עורך דין או רו"ח.
 .4.2אישור ניכוי מס במקור:
העתק/צילום של אישור תקף מרשות המיסים בישראל על שיעור המס שיש לנכות
במקור מהמציע.
 .4.3אישור "עסק חי" -:מציע יצרף אישור רו"ח מבקר המציין כי לא נכללו בדוחות
הכספיים המבוקרים של המבקש בשתי שנות המס האחרונות שחלפו הערת אזהרה
על המשך קיומו כ "עסק חי" .מובהר בזאת כי המזמינה לא תאפשר השתתפות למציע
אשר לגביו חלה הערה כאמור.
 .5מובהר בזאת כי הנוסח המחייב של מסמכי הבקשה לרישום במאגר הינו הנוסח המלא כפי
שמופיע במסמכי אוגדן זה ,במשרדי העירייה ובפרסום הרשמי.

בכבוד רב,

בכבוד רב,

גיא גולדמן

אריה טל

מנהל אחזקה ותשתיות

ראש העיר

מאגר ספקים וקבלנים
להשתתפות במכרזי
זוטא וטובין
לשנת 2021

מאגר ספקים וקבלנים-להשתתפות במכרזי זוטא וטובין לשנת 2021
עיריית טירת כרמל מזמינה בזה ספקים לאספקת טובין להצטרף לרשימת הספקים והקבלנים
הרשאים להשתתף בהצעות מחיר ומכרזי זוטא של העירייה ,לשנת 2021
בתחומים הבאים:
.1

___קבלני איטום

.2

___עבודות אלומיניום/זגגות

.3

___אחזקת מיסעות (אספלט ואבן משתלבת)

.4

___שדרוג קוויי מים/ביוב/ניקוז (אינסטלציה כולל כלים כבדים)

.5

___אלקטרוניקה  /מ"נ (אינטרקום/מצלמות וכו')

.6

___קבלני התקנה ואחזקת מתקני ספורט לפי ת"י 5515

.7

___קבלני חשמל (הגדלת/ייצור לוחות ופרויקטים קטנים)

.8

___ספקיות ציוד ,כלים וחומרים (טמבוריות למינהן)

.9

___מסגרות (גדרות/שערים/סורגים)

.10

___ביוביות (יום עבודה/פתיחת סתימות במערכת ניקוז עירונית)

.11

___מחפרון (יום עבודה טרקטור  /חפירות  /הסדרת ערוצי ותעלות ניקוז)

.12

___עבודות בינוי (חומה ,שיפוץ קטן)

קבלנים/ספקים המצויים ברשימות הקודמות של העירייה מתבקשים להגיש מחדש את פרטיהם.
העירייה לא תוכל לפנות לספק/קבלן אם לא יפנה להירשם.
המעוניינים להצטרף יגישו בקשותיהם למייל_________________________ (עד ליום
.)31.12.2020
את טופסי הבקשה והשאלון ניתן להוריד מאתר עיריית טירת כרמל.

בכבוד רב,
גיא גולדמן
מנהל אחזקה ותשתיות

אריה טל
ראש העיר טירת כרמל

בקשת אישור הצטרפות לרשימת הספקים/קבלנים
הרשאים להשתתף במכרזי זוטא
אני( ,שם הספק/קבלן)________________חותמת הקבלן/ספק
מבקש בזאת לאשר לי להצטרף לרשימת הספקים/קבלנים שוועדת המכרזים מנהלת ,ע"מ להשתתף
במכרזי זוטא בענף ______________________________________________________
א .הנני קבלן רשום/לא רשום בפנקס הקבלנים בסווג________ ,מצ"ב אישור מרשם
הקבלנים.
ב .הנני מנהל פנקסים ומקיים דיווח לשלטונות המס כדרישת סעיף  2לחוק עסקאות גופים
ציבוריים התשל"ו – .1976
מצ"ב:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ז.
ח.

ט.

אישור ניהול פנקסים/אישור על פטור מניהול פנקסים.
אישור ניכוי מס במקור ניהול ספרים.
הנני עומד בתנאי סעיף  2ב' לחוק עסקאות גופים ציבורים התשל"ו –  ,1976מצ"ב תצהיר
בכתב מאושר ע"י עו"ד.
פירוט מהות העיסוק_____________________________________.
מצ"ב המלצות לתחום המפורט בסעיף ד' מארבע השנים האחרונות.
ידוע לי כי באם יועברו אלי שלוש פניות רצופות להשתתף בהליך מכרז/הצעות מחיר ולא
אגיש את הצעתי ,אמחק מרשימת הקבלנים .אי השתתפותי כאמור תחשב כבקשה שלא
להמשיך להיכלל ברשימת הקבלנים.
כל האישורים המפורטים מעלה יחודשו על ידי אחת לשנה עד האחד באפריל לכל שנה ,אי
המצאת האישורים תביא למחיקתי מרשימת הקבלנים.
הנני מתחייב לבצע בעצמי את העבודות/לספק בעצמי את הטובין ,בהתאם להוראות
ולתנאי המכרז/הצעות מחיר ,כל העברה לקבלן משנה תבוצע רק לאחר אישור העירייה
בכתב.
כתובת הקבלן/ספק:

___________________________________________________________
מס' טלפון בעסק _________________ :מס' טלפון בבית___________________ :
מס' טלפון נייד__________________ :
תאריך______________ חתימה  +חותמת _______________
התייחסות בעל התפקיד בעירייה:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

שאלון פרטי עסק
 .1פרטי העסק:
שם העסק
כתובת העסק
טלפון (נייח)
טלפון (נייד)
פקס
דואר אלקטרוני
 .2הישות המשפטית של העסק:
בעלות יחיד (שם ,כתובת ,מס' זהות)
שותפות (מספר ברשם שותפויות)
חברה בע"מ (מספר רשם החברות)
אגודה שיתופית (מספר רשם העמותות)
 .3שמות המורשים לחתום בשם העסק:
שם פרטי ומשפחה

מס' ת.ז.

מעמד בעסק

כתובת

 .4ענף פעילות עיקרי במפעל/עסק:
ענף פעילות או סיווג קבלני

שם המבקש____________ :

ציוד/כלים בעסק

תאריך_____________:

חתימה וחותמת/הספק/קבלן_______________________________________:

