אגף תחזוקה ביטחון ולוגיסטיקה

הנדון :הצטרפות לרשימת הספקים ו/או הקבלנים המאושרים
לצורך התקשרות מול עיריית הרצליה במכרזי זוטא
 .1עיריית הרצליה )להלן" :העירייה"( מזמינה ספקים /קבלנים ,המעוניינים להשתתף במכרזי זוטא
מטעמה ,להגיש בקשה לצרפם לספר הקבלנים ו /או הספקים של העירייה.
רשימת תחומים:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

התקנות ותחזוקת קווי ביוב וניקוז
התקנת ותחזוקת קווי מים
אספקת צנרת מדי מים ואביזרי אינסטלציה
התקנת ותחזוקת כבישים ומדרכות
עבודות חשמל ותאורת רחוב
עבודות מסגרות
גינון והשקיה
תיקוני גגות ,איטום גגות ומקלטים
עבודות אלומיניום וזגגות
עבודות שיפוצים בבניין
מחיצות גבס ותקרות אקוסטיות
הדבקת ריצוף וPVC -
התקנת גדרות מסוגים שונים וסורגים

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

14
15

עבודות שמירה ואבטחה
מזגנים ומיזוג אויר מרכזי

58
59

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

60
השמת כח אדם
61
שרותי ניקיון בבתי ספר
62
עבודות חשמל ובניין
63
התזת טיח אקוסטי לתקרות כולל מקלטים
64
אספקה ותחזוקה ציוד כיבוי אש
65
מכירת מכוניות יד שניה
66
מוסכים לתיקוני רכב
67
אספקת ציוד משרדי ומוצרי נייר
68
אספקת מוצרי ניקיון
69
אספקת ציוד ספורט
70
אספקת צבעים
71
אספקת ריהוט משרדי מוסדי
72
אספקת מתקני משחק לגני ילדים ובתי ספר
אספקה ותחזוקה למתקני משחק וריהוט לגנים 73
ציבוריים
74
שילוט

31
32
33
34
35
36

75
76
77
78
79
80

30

התקנה ואחזקת מצלמות
התקנה ואחזקת טלויזיה במעגל סגור
מפעלים לצביעה בתנור
מפעלים לגלוון
התקנת פרגולות
עבודות נגרות אומן

 37בדיקת קרינה אלקטרומגנטית
 38שרותי הובלה
 39שרותי מנופים

81
82
83

ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים פקסים ומדפסות
שירותי הסעות והובלה
ציוד טכני,כלי עבודה ידניים ו/או מכנים ו/או חשמליים
אספקת טונרים וראשי דיו
ניקיון במוסדות העירייה
ביצוע ספירת ציוד וסימון חומרים אינוונטר
הדפסת דברי דפוס
עבודות שיש
עבודות צבע
אספקת ציוד תקשורת טלפוניה ומרכזיות
ביצוע עבודות תקשורת טלפוניה ומרכזיות
אספקה בניה ותחזוקת מזרקות ברכות נוי וצמחיית מים
אספקה והתקנת משטחי גומי עפ"י תקן למתקני
משחקים
ספקי הצללה וסככות מעל מתקני משחק בגנים ציבוריים
גיזום עצים וחיתוך שורשים ברחבי העיר ובמוסדות
חינוך
אספקה ופיזור חול במתקני משחק וגינות ציבוריות
אספקה והנחת דשא סינטטי
קבלני מחשוב והשקיה
אספקת פרחים עונתיים
אספקה והתקנת מתקני כושר בגנים ציבוריים
עבודות אלקטרומכניות
ייצור/שיפוץ משאבות
ייצור לוחות חשמל
ספקי כימיקלים
מעבדות מוסמכות לבדיקת שפכים
קבלנים לתיקון/ייצור בוילרים
ציוד לתחום המים והשפכים
צילום ושירוול קווים

שרותי תיקון ציוד בטיחות אישי
בטיחות בתנועה
שרותי טרקטור עם סל הרמה
שרותי עגלות גרירה
ציוד בטיחות והרמה
אספקת ארוחות מוכנות
רכש ואספקת מחשבים ושרתים
רכש ואספקת ציוד תקשורת וביצוע עב' תקשורת
מחשבים
שרותי תמיכה בתקשורת מחשבים
התקנה ואספקת מערכות כריזה ואזעקה
שרותי טרקטור שופל/טרקטור בובקט
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40
41
42
43
44

רכש ואספקת תוכנות מדף ופיתוח תוכנה
ספקי אינטרנט
תמיכה בציוד מחשוב
הדרכה טכנית ושעות ייעוץ בתחום המחשוב
רכש ואספקת תוכנות מדף ותוכנות ייעודיות
ופיתוח תוכנה

 84ייצור שלטים

 .2כל ספק /קבלן המבקש לצרפו לרשימת ספקי וקבלני העירייה ,חייב להגיש הצעתו על גבי טופס אותו
ניתן להוריד באתר האינטרנט של העירייה  www.herzliya.muni.ilולצרף אליו את האישורים
והמסמכים המפורטים בטופס .העירייה תהא רשאית לא לדון כלל בכל 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.
 .3הבקשות תוגשנה במעטפה סגורה ,עליה יצוין" :בקשה לרישום בספר ספקים ו/או קבלנים" ,במסירה
אישית עד ליום  15.10.2012בשעה  ,12:00למזכירת ועדת המכרזים ,רחוב הנדיב  ,2הרצליה .בקשה
שתוגש בפקס ו/או בדואר אלקטרוני לא תידון כלל.

בברכה,
יעל גרמן
ראש העירייה
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לשימוש פנימי

לכבוד
עיריית הרצליה
הנדון :בקשה להצטרף לרשימת הספקים ו/או הקבלנים המאושרים
לצורך התקשרות מול עיריית הרצליה במכרזי זוטא
בקשה מטעם תאגיד
 .1אני הח"מ ,שפרטיו מצוינים להלן ,מבקש להיכלל ברשימת הספקים ו/או הקבלנים הרשאים להתקשר עם
עיריית הרצליה בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה על פי מכרז זוטא כהגדרתו בתקנה  8לתקנות
העיריות )מכרזים( ,התשמ"ח.1987-
להלן פרטי המבקש:
_____________
שם התאגיד

____________
מס' תאגיד

__________________
כתובת

_____________
טלפון

____________
פקס'

______________
טל' נייד

____________
מיקוד
___________________
דואר אלקטרוני

 .2אני מבקש להיכלל ברשימת הקבלנים ו/או הספקים המאושרים לצורך התקשרות עם עיריית הרצליה
במכרזי זוטא בתחום __________________ )יש לבחור את התחום מתוך טבלת התחומים המצורפת
ולציין גם את מספר הסעיף(.
יש להגיש בקשה עבור כל תחום בנפרד.
 .3שתי העבודות /אספקות הטובין האחרונות שביצעתי בתחום זה:
א________________________________________________ .
ב________________________________________________ .
 .4פרטי סיווג לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות –
תאור ענף

סימול

קבוצה

סוג כספי

או
רישיון עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( ,התשנ"ה– 1995-
תאור העסק

קבוצה

סעיף
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 .5לבקשה זו מצורפים המסמכים שלהלן )חובה לצרף(:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

אישור עדכני על רישום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט-
 ,1969או רישיון עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( ,התשנ"ה.1995-
צילום תעודת רישום מאת רשם החברות או רשם השותפויות.
אישור עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה בשם התאגיד.
תעודת עוסק מורשה.
אישור על ניכוי מס במקור.
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות.
פרטי חשבון בנק )שם בנק ,שם ומספר בנק ,כתובת סניף ומספר חשבון(.
דוגמה של חשבונית.
המלצות.
מעטפה שעל גביה רשומה כתובת למשלוח הודעה באשר לבקשה.

_____________
תאריך

__________________
חתימת התאגיד

לשימת לב,
עיריית הרצליה תהא רשאית לא לדון כלל בכל 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.
יש למסור את הבקשות במסירה אישית למזכירת ועדת המכרזים ,רחוב הנדיב  ,2הרצליה ,בהתאם למועד
שפורסם באתר האינטרנט של עיריית הרצליה .בקשה שתוגש בפקס ו/או בדואר אלקטרוני לא תידון כלל.

חוות דעת :לאשר/לדחות
הנמקות:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...
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לשימוש פנימי

לכבוד
עיריית הרצליה
הנדון :בקשה להצטרף לרשימת הספקים ו/או הקבלנים המאושרים
לצורך התקשרות מול עיריית הרצליה במכרזי זוטא
בקשה מטעם יחיד
 .1אני הח"מ ,שפרטיו מצוינים להלן ,מבקש להיכלל ברשימת הספקים ו/או הקבלנים הרשאים להתקשר עם
עיריית הרצליה בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה על פי מכרז זוטא כהגדרתו בתקנה  8לתקנות
העיריות )מכרזים( ,התשמ"ח.1987-
להלן פרטי המבקש:
_____________
שם המבקש

____________
מס' ת.ז.

__________________
כתובת

_____________
טלפון

____________
פקס'

______________
טל' נייד

____________
מיקוד
___________________
דואר אלקטרוני

 .2אני מבקש להיכלל ברשימת הקבלנים ו/או הספקים המאושרים לצורך התקשרות עם עיריית הרצליה
במכרזי זוטא בתחום __________________ )יש לבחור את התחום מתוך טבלת התחומים המצורפת
ולציין גם את מספר הסעיף(.
יש להגיש בקשה עבור כל תחום בנפרד.
 .3שתי העבודות /אספקות הטובין האחרונות שביצעתי בתחום זה:
א________________________________________________ .
ב________________________________________________ .
 .4פרטי סיווג לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות –
תאור ענף

סימול

קבוצה

סוג כספי

או
רישיון עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( ,התשנ"ה– 1995-
תאור העסק

קבוצה

סעיף
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 .5לבקשה זו מצורפים המסמכים שלהלן )חובה לצרף(:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

אישור עדכני על רישום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט-
 ,1969או רישיון עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( ,התשנ"ה.1995-
צילום תעודת זהות.
תעודת עוסק מורשה.
אישור על ניכוי מס במקור.
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות.
פרטי חשבון בנק )שם בנק ,שם ומספר בנק ,כתובת סניף ומספר חשבון(.
דוגמה של חשבונית.
המלצות.
מעטפה שעל גביה רשומה כתובת למשלוח הודעה באשר לבקשה.

_____________
תאריך

__________________
חתימת המבקש

לשימת לב,
עיריית הרצליה תהא רשאית לא לדון כלל בכל 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.
יש למסור את הבקשות במסירה אישית למזכירת ועדת המכרזים ,רחוב הנדיב  ,2הרצליה ,בהתאם למועד
שפורסם באתר האינטרנט של עיריית הרצליה .בקשה שתוגש בפקס ו/או בדואר אלקטרוני לא תידון כלל.

חוות דעת :לאשר/לדחות
הנמקות:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...
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