
 

 

 
 ספקים  למאגר להצטרפות בקשה הגשת   טופס

 מעיינות המשולש בע"מ 
 

 :המבקש פרטי. 1
 
 _______________________________________________________________ שם. א

 __________________________________________________________ הזיהוי ' מס. ב

 _____________________________________________________מורשה עוסק מספר. ג

 _____________________________________________________ ההתאגדות תאריך. ד

 ____________________________________________________ המניות בעלי שמות. ה

 _____________________________________________________________ כתובת. ו

 ____________________________________________________________ טלפונים. ז

 __________________________________________________________ פקסימיליה. ח

 _______________________________________________________ אלקטרוני דואר. ט

 _________________________ד ניי' טל_____________________________ קשר איש. י

 
 : יםהמבוקש סיווגים/ מקצועות. 2
 

 – להלן המפורטים מהתחומים יותר או באחד שלכם הספקים במאגר  להיכלל קשיםבמ אנו

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ ___

________________________________________________________________ ____ 

 : ניסיון קודם. 3
 

 : האחרונות השנים 5 במהלך  השירותים בביצוע שלנו קודם  ניסיון  מפורט

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ ___

________________________________________________________________ ____

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________ ________ 

 

 

 



 

 

 

 :הנני מצהיר בחתימתי על גבי מסמך זה שאני . 4
 

 . טייםחום העיסוק לנושאים הרלוונ שיון עסק תקף על פי דין בתיא. בעל ר

 .אכיפת ניהול חשבונות( אות גופים ציבורייםחוק עסק)י " ב. בעל אישור תקף לניהול חשבונות עפ

 . (1976 –ו "תשל)

 .מ "ג. עוסק מורשה לצרכי מע 

  2לרשימת הנושאים שצויינו על ידי בסעיף הרשום בפנקס הקבלנים בהתאם    -. לקבלנים בלבד ד
 .לעיל

 .(1976  –ו "ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים )התשל 2ים הקבועים בסעיף ד בתנא. עומה

 

להוכחת עמידתי בתנאי הסף הנני מצרף אל טופס הרישום את המסמכים  . 5
 :המפורטים להלן

 
רים אשר נדרשים על פי דין בתחום  א. העתק צילומי של רישיון עסק תקף על פי דין ורישיונות אח

 .עיסוקי

י חוק  " ח תקף על ניהול חשבונות ורשומות עפ"רו  /שומה  של אישור פקיד ב. העתק צילומי 
 (. 1976 –ו "אכיפת ניהול חשבונות )התשל  ציבוריים  עסקאות גופים

  רבמקו לנכות  שיש המס  שיעור על בישראל המיסים רשות של תקף אישור של צילומי העתק. ג
 מתשלומים 

 .למציע

 .מ"מע לצרכי מורשה עוסק  תעודת של צילומי  העתק. ד

 מועד  של התאגדות  מסמכי , התאגיד של הרישום  תעודת של צילום  יצרף תאגיד שהוא מציע. ה

  בשם לחתום המוסמכים האנשים  של אישורים וכן  החברות  רשם של) ההצעות  להגשת האחרון. ו
 התאגיד 

 .בחתימתם התאגיד  את ולחייב

 .המבקש  של ניסיונו את המאשרים מסמכים. ז

  השנים בחמש  להם סיפק שהמציע ותאגידים  מוסדות, גופים, רשויות, שיםנא של המלצות . ח
  פירוט  לצרף יש.  התמחותו בתחום עבודות  או/ו  שירותים או/ו  טובין המועמדות  להגשת שקדמו

 .טלפון ומספרי החברות שמות, הממליצים שמות

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
  כל  את  זו לבקשתי  צרפתי וכי נכונים  דלעיל  הפרטים כל כי בזאת מצהיר   אני. 6

 .אמת בהם  האמור כל  וכי לעיל כמפורט הנדרשים והמידע המסמכים
 
 

________________               ________________                 ________ 
 חברה  וחותמת חתימה                 המוסמך המנהלן שם                      תאריך     
 
 
 

 אישור עו"ד 
 

ביום כי  בזאת  לאשר  ת______    הריני  _________________הנושא  מר  בפני   ז.הופיע 
הקבועים    ____________ לעונשים  צפוי  יהיה  וכי  האמת  את  לומר  עליו  כי  שהזהרתיו  ולאחר 

 .אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני ,לא יעשה כן  בחוק אם

 

___________________                _______________                            ______ 

 וחותמת                                    שם עו"ד חתימה                                      תאריך 


