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          www.lflaw.co.il      מבקשחתימת ה_______________ : 

 

 תאריך: _______________

 

 לכבוד

 אזורית שער הנגב מועצה

 78100חוף אשקלון  ד.נ.

 א.נ.,ג.

 

 במאגר יועצי המועצה ללהיכלבקשה להיכלל   הנדון:

 בתחומי התכנון, ההנדסה, האדריכלות והבניה 

 

מתן ל"( מועצהה" -)להלן אזורית שער הנגב ה מועצהה יועציםלהיכלל במאגר ה אני הח"מ מבקש

בתחומי ההתמחות , "(השירותים" -)להלן  בתחומי התכנון, ההנדסה, האדריכלות והבניהשירותים 

 דנן. נספח "א" לבקשה, המצ"ב כנספח "א" להזמנהעל גבי   -המסומנים על ידי ב 

 

 פרטי המבקש: .1

 

 _______________________ מס'  /ע.מ__, תאגיד______________שם המבקש  1.1

 

 כתובת  _______________________________________________________ 1.2

 

 שם איש קשר _____________________________ תפקיד ________________ 1.3

 

 טלפון ______________ טלפון נייד ______________ פקס' _______________ 1.4

 

 __________________________כתובת דואר אלקטרוני __________________ 1.5

 

  למועצה:למתן השירותים מטעם המבקש המוצע היועץ פרטי  1.2

 

 ____________________שם היועץ ______________________  ת.ז מס'  (א)

 

 מקצוע/הכשרה מקצועית ______________________________________ (ב)

 

 הרישום _________________________________________ותק בתחום  (ג)

 

 מס' רישום בפנקס המתנהל לפי דין _______________________________ (ד)

 

 (.* סמן את הנכון) בעל מניות במבקש עובד במבקש     (ה)

 

 :של המבקש /מקצועיפירוט הפרופיל העסקי 1.1

 

תיאור  ,המקצועי בתחומי מתן השירותים ייונאת ניספרט המשהוכן על ידי, פרופיל 

 :ומצ"ב לבקשה כחלק בלתי נפרד ממנה. להלן תמצית ,הומכתבי המלצ יפעילות
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 : _______________מבקשחתימת ה     

 

 __________________________________________ :   התמחותתחומי  (א)

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 במשךההתמחות הראשי/המשני במתן שירותים בתחום המבקש ניסיון פירוט  (ו)

 ___________  : 2015-2017ולכל הפחות בשנים  ,סףהתקופה הנקובה בתנאי ה

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

ז ברישוי מקצועי ורשום בפנקס המתנהל על פי דין בתחומי המבקש אוח (ז)

 כן )מצ"ב(. לא, שכן לא נדרש רישוי או רישום בתחום   השירות:  

 

 -כן. פירוט קצר   לא  :בעבודה מול גופים ציבוריים ןקיים ניסיו (ח)

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 .()מצ"ב כן    לא   :קיימים מכתבי המלצה הנוגעים למתן השירותים בלבד (ט)

 

מפעיל ום, שירותיהמבצע שימוש במערכת ממוחשבת לצורך הענקת המבקש  (י)

 -כן. פירוט קצר  לא  (, back officeשירותי משרד )

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

)שם, סופקו השירותים  ועבורגוף ציבורי , לרבות פרטי קשר של נציג מידע נוסף (יא)

 _____________________________________________ :  תפקיד וטל'(

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 השירותים, להספקת  מועצההשל  יועציםותי להיכלל במאגר ההנני מגיש את מועמד .2

 

 הנני מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן: .3
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 : _______________מבקשחתימת ה     

 

שירותים בתחומי  למתן יועציםהזמנה להגיש בקשות להיכלל במאגר קראתי בעיון את  3.1

(, "יועציםמאגר ה" -; ולהלן "ההזמנה" -)להלן התכנון, ההנדסה, האדריכלות והבניה 

 הבנתי את משמעותה ותנאיהבחנתי את התאמתי לתחומי העיסוק המבוקשים, 

 .והאמור בה מוסכם ומקובל עלי

 

הליכים יהיו זכאים להשתתף ב יועציםה אשר יכללו במאגר יועציםידוע לי ש 3.2

 .מועצה, בהתאם להוראות הדין ולנוהלי המועצהשתפרסם ה תחרותיים

 

 הזמנה להציע הצעות, וכי אין בהקמת מאגרידוע לי שההזמנה אינה מהווה מכרז ו/או  3.3

ו/או לבצע פניה  הליך תחרותילקיים  מועצהמשום התחייבות כלשהי של ה יועציםה

 .או חלקם השירותיםלרכישת  מחיר לקבלת הצעות

 

פעל מתוך ניגוד עניינים עמכם לא אבמשך כל תקופת ההתקשרות  כיהנני מצהיר  3.4

או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין  עיסוק אחר, היוצר מנע מכל תפקיד אואו

 לבין עיסוקי האחרים.המועצה  עבור יעבודת

 

בעל יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, כח אדם וציוד,  המבקשהנני מצהיר בזה, כי  3.5

כלל עומד ב המבקש, וכי שירותיםאת ה מועצהרישיונות וכל הדרוש על מנת לספק ל

 להזמנה. 2.1, המפורטים בסעיף יועציםתנאי הסף להצטרפות למאגר ה

 

כשהם חתומים ומאומתים כדין, לפי  את המסמכים הבאים ההנני מצרף בזה לבקש 3.6

 :העניין

 

תצלום תעודת התאגדות של המבקש, ותדפיס פרטים עדכני מרשם  -בתאגיד  (א)

 החברות.

 

אישור תקף של על מורשי החתימה מטעם התאגיד המבקש, מאומת  -בתאגיד  (ב)

 דין או רואה חשבון. ע"י עורך

 

רישיון )בכלל זה,  רישוי ו/או רישיון, רישום ו/או הסמכהעותקים מתעודות  (ג)

תעודת רישום בפנקס , בתוקף או תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים

, , הכל בהתאם לתחום אליו מוגשת הבקשהוכיוב'( ההנדסאים והטכנאים

תחום הרישום, כשהם בתוקף למתן שירותים מקצועיים ב נדרש לפי כל דיןה

למועד הגשת הבקשה, ורשומים ע"ש המבקש או בעלי המניות בתאגיד או 

 העובדים במבקש, המיועדים לספק מטעמו את השירותים.

 

)ב( -)א(2.1תצהיר המבקש המאמת את עמידתו בתנאים הנקובים בסעיפים  (ד)

, לבקשהנספח "א"  המהווה גם ההזמננספח "א" לשולי ב, בנוסח המצורף לעיל

 חתום על ידו, ומאומת כדין.

 

פרופיל המבקש המבאר את ניסיונו המקצועי בתחומי מתן השירותים, תיאור  (ה)

 . מסמך פרופיל זה, יוכן ע"י המבקשפעילותו, ומכתבי המלצה )ככל שישנם(. 
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 : _______________מבקשחתימת ה     

 

, ואישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול של המבקש עוסק מורשה תצלום תעודת (ו)

, 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו פנקסי חשבונות ורשומות

 .והתקנות לפיו

 

, 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2תצהיר לפי סעיף  -בתאגיד  (ז)

 , חתום ומאומת כדין.נספח "ב" לבקשהבנוסח המצורף כ

 

נגד המבקש לא תלויים ועומדים צו פירוק או צו פשיטת רגל, לפי כי תצהיר  (ח)

ו/או צו הקפאת הליכים, זמניים או קבועים בנוסח  צו כינוס נכסים העניין, ו/או

 ., חתום ומאומת כדיןנספח "ג" לבקשההמצורף כ

 

כמפורט  המבקש אודותחקירות ובדיקות  הנני מסכים ונותן לכם בזה את אישורי לבצע 3.7

בהזמנה, ומתחייב לשתף פעולה בכל דרך שתידרש על ידיכם לצורך עריכת הבדיקות 

והחקירות האמורות, לרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים נוספים, אשר יידרשו על 

 .יועציםידיכם לצורך בחינת בקשתי להיכלל במאגר ה

 

וי שיחול לעדכן אתכם בכל שינ הנני מתחייב ,יועציםבמאגר ה לייכלהמבקש אם  3.8

 בנתונים שפרטתי בבקשה זו או בנספחיה.

 

 

            בכבוד רב,     

 

 _____________       ________________ 

      בקשחתימת המ             תאריך         

    

 

 דין-אישור עורך  

 

___________________________ -אני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה ש

לרבות בכל הקשור לעמידה  חתם/מו בפני על כתב ההצעה דלעיל, והצהירו על נכונות האמור בו

_________________ ___, וכי חתימתו/תם, עם/בלי חותמת, מחייבת את ________בתנאי סף

 לכל דבר וענין.

 

_________   ______________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת        ת א ר י ך 
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 : _______________מבקשחתימת ה     

 

 נספח "א"
 

 פירוט תחומי ההתמחות אליהם מבוקש להירשם

 

 

 בזהמצורף , מאומת  והזמנהכתב הנספח "א" לעל גבי   -מסומן על ידי ב 
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 : _______________מבקשחתימת ה     

 

   "בנספח "
 )בתאגיד בלבד(

 

 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2תצהיר לפי סעיף  

 
 

אני הח"מ, _______________, בעל ת.ז. __________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את 

 האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

___________________________)להלן _____לבקשת _הנני עושה תצהירי זה כתמיכה  .1

למתן "( מועצהה" -)להלן אזורית שער הנגב ה מועצהלהיכלל במאגר היועצים ה"( המבקש" -

 .שירותים בתחומי התכנון, ההנדסה, האדריכלות והבניה

 .ו, ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמהמבקש ________________הנני משמש כ .2

 

שע לא הור בקשת המבקש למתן השירותיםלמיטב ידיעתי, עד המועד האחרון להגשת  .3

כי  -)שתי( עבירות  2-)שתי( עבירות; ואם הורשעו ביותר מ 2-ביותר מ וובעל זיקה אלי המבקש

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1לפה שנה אחת )לבקשת המבקש חבמועד האחרון 

 

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2לענין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף 

 .1976-התשל"ו

 

 שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.זה  .4

 

 

 ___________________ 

 חתימת המצהיר         

 
 דין-אישור עורך

 

הנני מאשר/ת בזה, כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________________ ת.ז. 

___________________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי י/תהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה.

 

_________   ______________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת        ת א ר י ך 
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 : _______________מבקשחתימת ה     

 

  "גנספח "
 

 תצהיר 

 

שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את אני הח"מ, _______________, בעל ת.ז. __________, לאחר 

 האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

לבקשת _________________________________)להלן הנני עושה תצהירי זה כתמיכה  .1

למתן "( עצהמוה" -)להלן אזורית שער הנגב ה מועצהלהיכלל במאגר היועצים ה"( המבקש" -

 .שירותים בתחומי התכנון, ההנדסה, האדריכלות והבניה

 .ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמו ,המבקש _____________הנני משמש כ .2

 

צו נגד המבקש  לא תלויים ועומדיםלמיטב ידיעתי, במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  .3

ו/או צו הקפאת הליכים, זמניים או  םפירוק או צו פשיטת רגל, לפי העניין, ו/או צו כינוס נכסי

 .קבועים

 

לעיל אינה נכונה במלואה,  3לכך, שאם יתברר כי הצהרתי שבסעיף  םא מסכיווה מבקשידוע ל .4

 . בקשת המבקש למתן השירותיםרשאית לפסול את  מועצהתהיה ה

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

 

 

 

 ___________________ 

     חתימת המצהיר         

 
 דין-אישור עורך

 

הנני מאשר/ת בזה, כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________________ ת.ז. 

___________________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי י/תהיה צפוי/ה 

 יל וחתם/מה עליה.לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלע

 

_________   ______________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת        ת א ר י ך 

 


