
 
 
 
 
 

 מועצה מקומית פרדסיה
 
 

  זוטא עדכון רשימת קבלנים וספקים הרשאים להשתתף במכרזי
 
 
 

והספקים אשר רשאים להשתתף מועצה מקומית פרדסיה מבקשת לעדכן את רשימת הקבלנים 
 .1987לפקודות העיריות )מכרזים( התשמ"ח  8של המועצה, בהתאם לתקנה  זוטא במכרזי

 
 ן ייעשה בנושאים הבאים:העדכו

 הקמה ותיקוני כבישים.
 התקנת גדרות מסוגים שונים וסורגים.

 התקנת ותחזוקת מזגנים.
 שיפוצי מבנים + אינסטלציה במבנים.

 עבודת מסגרות.
 עבודות אלומיניום וזגגות.

 עבודות צבע. 
 אספקת ציוד משרדי ונייר.

 אספקת חומרי ניקיון.
 שילוט, תמרור וסימון כבישים.

 עבודות חשמל במבנים ותשתיות.
 עבודות נגרות.

 גינון הקמה ותחזוקה.
 אספקת כח אדם.

 אספקה ושרות ציוד כיבוי אש.
 עבודות ניקיון מבנים, כבישים ומדרכות.

 אספקת צעצועים ומשחקים למוסדות חינוך.
 אספקת מתקני משחק לגנים ציבוריים.

 הסעות.
 שרותי דפוס והעתקה.

 הדברה.
 .מתקני משחקים

 מערכות מידע.
 הספקת מכונות צילום.

 
 

קבלן או ספק המבקש לצרפו לרשימה, יגיש בקשתו על גבי טופס הבקשה ואליו יצטרף את 
באתר  המסמכים הנדרשים בהתאם לפירוט המוגדר בטופס. את מסמכי הבקשה ניתן להוריד

 . www.pardesia.muni.ilהאינטרנט של המועצה בכתובת: 
 
 

 .gila@pardesia.muni.ilדוא"ל: משה כץ בלשאלות, הבהרות ניתן לפנות למנהל הרכש מר 
 
 
 

http://www.pardesia.muni.il/
mailto:gila@pardesia.muni.il


 
 
 

 לכבוד
 מועצה מקומית פרדסיה

 202ת.ד. 
 לידי גב' גילה כהן        פרדסיה
 gila@pardesia.muni.ilבמייל:        

 
 

 א.ג.נ.,
 
 
 

  בקשה להכלל ברשימת הספקים המורשים של המועצה הנדון:  
 
 

אנו מעוניינים להכלל ברשימת הספקים המורשים של מועצה מקומית פרדסיה בתחומים 
 המפורטים להלן:

 
1. _______________________________________________ 

 
2. _______________________________________________ 

 
3. _______________________________________________ 

 
4. _______________________________________________ 

 
 הננו להודיעכם כדלקמן:

 
ידוע לנו כי אין בהכללתנו ברשימת ספקי המועצה משום התחייבות של המועצה לפנות  .1

אלינו בכל עבודה או בכל בקשה להצעת מחיר היוצאת מטעם המועצה, בתחומים 
 אליהם נרשמנו.

 
אנו מנהלים ספרים בהתאם לכל החוקים והתקנות החלים עלינו ומדווחים כנדרש לכל  .2

 ישראל.רשויות השלטון במדינת 
 
במידה ואנו מעסיקים עובדים, עובדים אלה מועסקים בהתאם לחוקים הרלבנטיים,  .3

הסוציאליים עפ"י רשיונות כחוק, ומקבלים שכר הוגן בעבור עבודתם. כל התנאים 
 משולמים וישולמו על ידינו כחוק.החלים על עובדים אלה 

 
ודה בכתב החתומות כחוק ע"י אנו מתחייבים לבצע עבודות במועצה רק עפ"י הזמנות עב .4

 מנהל המחלקה המזמינה וגזברות המועצה.
 

יום ממועד אישור החשבון  45ידוע לנו כי תנאי התשלום הנהוגים במועצה הינם שוטף +  .5
ע"י הגורם המזמין וכי כל המחירים המוסכמים במועצה הינם סופיים ואינם נושאים 

 הצמדה ו/או ריבית.
 
את עבודתנו בהתאם לתקנים ולנוהלים הקיימים במדינת ישראל אנו מתחייבים לבצע  .6

 ולהשתמש בחומרים מאושרים בלבד.
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ככל שעיסוקנו מחייב ברישוי עסק לפי חוק רישוי עסקים, הרינו מצהירים כי ברשותנו  .7

 רשיון עסק בתוקף כחוק.
 
ת כל  התנאים, המסמכים ככל שתוזמן מאיתנו עבודה, אנו מתחייבים להשלים א .8

 והתצהירים הנדרשים על פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים.
 
 לבקשה זו מצורף: .9
 

  פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים אישור על ניהול
 .1976 –)אכיפת ניהול חשבונות(, תשע"ו 

 

 .)אישור על רשיון עסק בתוקף )במידה וחל 

 

 המלצות 
 

 ע, פירוט ונסיוןדף רק 
 

 )מסמכי התאגדות )אם רלוונטי 
 

 )אישור סיווג קבלני )אם רלוונטי 
 

 _________________________________________ )אחר )פרט 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 

 שם: __________________________ תאריך: __________________
 חתימה וחותמת                 

 
 
 

 מס' רישום / ת.ז. _____________________                                                                    
 

 _איש קשר: _________________________                                                                   
         

 ___כתובת:    _______________________                                                                   
 

 __טלפון:     ________________________                                                                   
        

 _________: _____________טלפון סלולרי                                                                   
  

 _____פקס: ________________________                                                                   
 

 אלקטרוני: _____________________דואר                                                                    
  


