החברה הכלכלית כפר קאסם
הודעה על עדכון רשימת קבלנים וספקים הרשאים להשתתף במכרזי זוטא של חכ"ל כפר קאסם
ועדת המכרזים של חכ"ל כפר קאסם מבקשת לעדכן את רשימת הקבלנים והספקים אשר רשאים
להשתתף במכרזי הזוטא של חכ"ל.
העדכון ייעשה בנושאים הבאים :
 .1התקנות ותחזוקת קווי ביוב וניקוז.
 .2התקנת ותחזוקת קווי מים.
 .3אספקת צנרת ,מדי מים ואביזרי אינסטלציה.
.4
.5
.6
.7
.8

התקנת ותחזוקת כבישים ומדרכות.
עבודות חשמל ותאורת רחוב.
עבודות מסגרות.
גינון והשקיה.
תיקוני גגות ,איטום גגות ומקלטים.

 .9עבודות אלומיניום וזגגות.
 .10עבודות שיפוצים בבניין.
 .11מחיצות גבס ותקרות אקוסטיות.
 .12הדבקת ריצוף ו.pvc -
 .13התקנת גדרות מסוגים שונים וסורגים.
 .14עבודות שמירה ואבטחה .
 .15מזגנים ומיזוג אויר מרכזי.
 .16השמת כח אדם.
 .17שרותי ניקיון בבתי ספר.
 .18עבודות חשמל ובניין.
 .19התזת טיח אקוסטי לתקרות כולל מקלטים.
 .20אספקה ותחזוקת ציוד כיבוי אש.
 .21אספקת ציוד משרדי ומוצרי נייר.
 .22אספקת מוצרי ניקיון.
 .23אספקת ציוד ספורט.

 .30ציוד טכני ,כלי עבודה ידניים ו/או מכנים
ו/או חשמליים.
 .31אספקת טונרים וראשי דיו.
 .32ביצוע ספירת ציוד וסימון חומרים
אינוונטר.
 .33העתקות אור.
 .34עבודות שיש.
 .35אספקת ציוד תקשורת.
 .36ביצוע עבודות תקשורת.
 .37אספקת והתקנת משטחי גומי עפ"י תקן
למתקני משחקים.
 .38גיזום עצים וחיתוך שורשים ברחבי העיר
ובמוסדות חינוך.
 .39אספקת ופיזור חול במתקני משחק וגינות
ציבוריות.
 .40אספקת והנחת דשא סינטטי.
 .41עבודות אלקטרומכניות.
 .42ייצור ושיפוץ משאבות.
 .43ציוד לתחום המים והשפכים.
 .44שרותי תיקון ציוד בטיחות אישי.
 .45התקנת ואחזקת מצלמות.
 .46התקנה ואחזקת מערכת טלוויזיה במעגל
סגור.
 .47התקנת פרגולות.
 .48עבודות נגרות אומן.
 .49שרותי מנופים.
 .50אספקת ארוחות מוכנות.
 .51רכש ואספקה של מחשבים ושרתים.
 .52רכש ואספקת ציוד תקשורת וביצוע עבודות
תקשורת מחשבים.
 .53שרותי תמיכה בתקשורת מחשבים.
 .54ספקי אינטרנט.
 .55תמיכה בציוד מחשוב.
 .56התקנה ואספקת מערכות כריזה ואזעקה.

 .24אספקת צבעים.
 .25אספקת ריהוט משרדי מוסדי.
 .26אספקת מתקני משחק לגני ילדים ובתי ספר.
 .27אספקה ותחזוקה למתקני משחק וריהוט
לגנים ציבוריים.
 .28שילוט.
 .29ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים ,פקסים ומדפסות.
קבלן או ספק המבקש לצרפו לרשימה ,יגיש בקשתו על גבי טופס הבקשה ואליו יצרף את המסמכים
הנדרשים בהתאם לפירוט המוגדר בטופס.
את טפסי הבקשה ניתן לקבל במשרדי חכ"ל.
לשאלות והבהרות ניתן לפנות למנכ"ל חכ"ל עו"ג נאגח עאמר בטל:
את הבקשות יש להגיש למשרד חכ"ל (תיבת מכרזים) עד לתאריך.................בשעה..........
במשרדי חכ"ל.
עו"ד נאגח עאמר
מנכ"ל חכ"ל

תאריך ___________
לכבוד
ועדת מכרזים
חכ"ל
בקשה להצטרף לרשימת ספקים  /קבלנים למכרזי זוטא – חכ"ל כפר קאסם
אני החתום מטה ,מבקש להצטרף לרשימת הספקים  /קבלנים במכרזי הזוטא בחכ"ל כפר קאסם
 ,בנושאים המסומנים מתוך הרשימה המצ"ב (להלן – "הרשימה") :
שם המבקש ______________________________________ :
ח"פ  /ת.ז_______________________________________ : .
כתובת _________________________________________ :
טלפון __________________________________________ :
פלאפון _________________________________________ :
פקס __________________________________________ :
________________________________________ : E-mail
סיווג קבלני _____________________________________ :
ותק מקצועי ______________________________________ :

 .1ידוע לי כי אלו תנאי הסף הנדרשים במועד הגשת הבקשה לצורך הצטרפות לרשימה :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

בעל רישיון עסק תקף על פי דין בתחום העיסוק לנושאים הרלוונטיים שצוינו על ידי ברשימה.
בעל אישור תקף לניהול חשבונות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות)
תשל"ו.1976-
עוסק מורשה לצרכי מע"מ.
בעל ניסיון מוכח של ( 2שתי) שנים לפחות במהלך ( 5חמש) השנים האחרונות בביצוע
עבודות או בהספקת טובין או שירותים בנושאים הרלוונטיים.
רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לרשימת הנושאים שצוינו על ידי ברשימה.
עומד בתנאים הקבועים בסעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו.1976-

 .2להוכחת עמידתי בתנאי הסף שבסעיף  1לעיל הנני מצרף אל טופס הרישום את המסמכים
המפורטים להלן :
 .העתק צילומי של הרישיון עסק תקף הנדרש על פי דין בתחום עיסוקי.
 .העתק צילומי של אישור פקיד שומה/רו"ח תקף על ניהול חשבונות ,תשל"ו.1976-
 .העתק צילומי של אישור תקף של רשות המיסים בישראל על שיעור המס שיש לנכות במקום
מתשלומים למציע.
 .העתק צילומי של תעודת עוסק מורשה לצרכי מע"מ.
 .מציע שהוא תאגיד יצרף צילום של תעודת הרישום של התאגיד ,מסמכי התאגדות של
התאגיד ,מאושרים על ידי עו"ד או רו"ח של התאגיד ,תדפיס מעודכן (עד שבועיים לפני המועד
האחרון להגשת ההצעות) של רשם החברות וכן אישורים של האנשים המוסכמים לחתום בשם
התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם.
 .מסמכים המאשרים את ניסיונו של המבקש.
 .המלצות של אנשים ,רשויות ,גופים ,מוסדות ותאגידים שהמציע סיפק להם ב( 5 -חמש) השנים
שקדמו להגשת המועמדות טובין ו/או שירותים ו/או עבודות בתחום התמחותו.
 .אישור בר תוקף מרשם הקבלנים.
 .3ידוע לי כי את הבקשה יש להגיש למשרדי חכ"ל.
עד לתאריך _____________ בשעה ____________.
 .4אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים דלעיל נכונים וכי צרפתי לבקשתי זו את כל המסמכים והמידע
הנדרשים כמפורט לעיל וכי כל האמור בהם אמת.

חתימה ________________

תאריך __________________

* במקרה של תאגיד יש לציין שם מלא ,כמפורט בתעודת ההתאגדות ,ולחתום על-ידי המוסמכים
לחתום בשם התאגיד.

להלן הנושאים (יש לסמן  Xבנושא המבוקש) :
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
עבודות שמירה ואבטחה
מזגנים ומיזוג אויר מרכזי
השמת כח אדם
שרותי ניקיון בבתי ספר
עבודות חשמל ובניין
התזת טיח אקוסטי לתקרות כולל מקלטים
אספקה ותחזוקה ציוד כיבוי אש
מכירת מכוניות יד שנייה
מוסכים לתיקוני רכב
אספקת ציוד משרדי ומוצרי נייר
אספקת מוצרי ניקיון
אספקת ציוד ספורט
אספקת צבעים
אספקת ריהוט משרדי מוסדי
אספקת מתקני משחק לגני ילדים ובתי ספר
אספקה ותחזוקה למתקני משחק וריהוט לגנים
ציבוריים
שילוט
התקנה ואחזקת מצלמות
התקנה ואחזקת טלוויזיה במעגל סגור
מפעלים לצביעה בתנור
מפעלים לגלוון
התקנת פרגולות
עבודות נגרות אומן
בדיקת קרינה אלקטרומגנטית
שרותי הובלה
שרותי מנופים
רכש ואספקת תוכנות מדף ופיתוח תוכנה
ספקי אינטרנט
תמיכה בציוד מחשוב
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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
ביצוע עבודות תקשורת
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
אספקת 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
מובילי בוצה ממכוני טיהור
מפעלים לקליטת בוצה ממכוני טיהור
צילום ושרוול 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

