
 
 
 
 

 מחלקת רכש                                                                  
 בס"ד

 

 בתחומים שונים  נותני שירותים–רישום ספקים 

 עבור עירית בית שמש 

 

  -כנותני שירותים בתחומים שוניםים ותאגידים להירשם העירייה מזמינה בזאת יחידים, גופ .1

ונותני שירות בתחומים דומים, הכל כמפורט ברשימה שתובא לים, מדריכים, מנחים, מטפמרצים, 

 להלן.

מקצוע עמם תתקשר העירייה לצורך אספקת השירותים יבחרו הגופים ו/או אנשי המתוך הנרשמים  .2

 .בין היתר באמצעות פניה לקבלת הצעות מחיר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמבוקשים, מעת לעת

ופטור  וישמשו את ועדת רכש התקשרויות הפטורות ממכרזיובהר כי הצעות מחיר יהיו רק לגבי  .3

 בלבד  ו/או המחלקות המקצועיות לעניין התקשרויות מסוג זה.  ממכרז

להתקשרות הפטורה ואינן בהתאם  אינן רלוונטיותרשימות הספקים כנותני שירותים יובהר כי  .4

שכך לא חל עליהן חוזר , ומ 1987 -( לתקנות העיריות מכרזים )התשמ"ח(8)3ממכרז בהתאם לסעיף 

 עדת רכש והתקשרויות בפטור ממכרז בלבד.. ונועד כאמור לשמש את ו5/17-ו 8/16מנכ"ל 

העיריה רשאית לקבוע אמות מידה/ תנאי סף לסוגים שונים  של רכישת שירותים או ייעוץ, וכן,  .5

גלובאלי, לקבוע כללי התמחרות ביחס לכל אחד מן ההתקשרויות )כגון: הזמנת עבודה על בסיס 

קבלת הצעות מחיר על בסיס אחוז הנחה/ הצעת מחיר בסכום הנמוך מהמחיר המקסימאלי הכל 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם לנסיבות העניין ומהות השירות.

שהצעתו תהיה הזולה ביותר, והיא רשאית  מציע העירייה אינה חייבת למסור את ביצוע העבודה ל .6

בהתייחס לאיכות מגיש ההצעה, ניסיון קודם,  מציעים לשקול בבחירתה שיקולים נוספים להעסקת 

 .ייחודיות העבודה או המציע וכיו"ב

למלא את כל הפרטים בטופס, כולל  רשימת נותני שירותים בפטור ממכרז על המבקש להכלל ב .7

ע ופרטים אודות הכשרה , ניסיון והמלצות, לחתום בתחתית כל עמוד התחומים הרלוונטיים, מיד

 ולחתום גם בחותמת, ככל שהמבקש הוא תאגיד וכן בכל מקום אחר בו הדבר נדרש .

או   029909780את טופס הבקשה, כולל מסמכים, נלווים יש לשלוח למחלקת רכש בעירייה בפקס  .8

 .Davidvak@Bshemesh.co.ilבדוא"ל 

, בתיאום מול ועדת רכש עת  ובמועד שייקבע ע"י מנהל הרכשמעת ל רשימת הספקים תתעדכן  .9

   והמחלקה הרלוונטית.

נאי מהווה ת , וחובות המוטלות על הספק לפי הוראות כל דין, רשויות  המס עמידה בדרישות .10

 .להתקשרות העירייה עם הנרשמים

קשר עם כל הנרשמים או עם אין בהזמנה זו כדי לחייב את העירייה להתלמען הסר ספק יובהר כי  .11

 התקשרות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. פניה/ מי מהם, והעיריה רשאית לבטל כל 

 דוד וקנין

 מנהל הרכש
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 .ספק כנותן שירותיםטופס בקשה לרישום 

 לכבוד

 עירית בית שמש 

  Davidvak@Bshemesh.co.ilבאמצעות דוא"ל: 

 

 ספק כנותן שירותים בעיריה הנדון: בקשה לרישום 

 

 פרטי המבקש: : .1
 ______________________________________________________ שם הספק:

 _______________________________ ח.פ./ עוסק מורשה /ת.ז. )מחק את המיותר(:
 :____________________________________________________כתובת הספק

 _______________________פקס: ______________________________ טלפון:
 _________________________________________________________ דוא"ל:

 
 פרטי איש קשר אצל המבקש )כאשר המבקש הינו תאגיד(: 

 _:____________________________:תפקיד:___________________ שם איש קשר
 _________________________________________________________ דוא"ל:

 
 תחום השירותים אותם מציע המבקש: .2

 )יש לסמן וי בתחומים הרלוונטים או להוסיף תחום, ניתן לסמן במספר קטגוריות( 

 פירוט       תחום 

 ______________פסיכולוגיה בתחום: 

 גים: והדרכת פסיכול

 :מטפל בבעלי חיים

 :הדרכה ויעוץ להורים

 :הדרכה זוגית/ משפחתית

 :הדרכת טיולים בעברית

 :לציין שפות(הדרכת טיולים בשפות נוספות )יש 

  :משפחתית לטיפול  תחנההדרכה ב

 :הדרכת עו"ס
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 הדרכת חוגי ילדים:

 הדרכת חוגי מבוגרים:

 הפעלות ילדים:

 הדרכה בתחום:

 מתן הרצאות בתחום:

 העברת סדנאות בתחום: 

 נסיעות בחירום:

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 הכשרה וניסיון: .3
__________________המעידים על ברשותי / ברשותינו תעודה/ רשיון _________ .3.1

 תי /תנו בתחום הרלוונטי )יש לצרף התעודה/ הרשיון(.רשהכ
ן מבתחום המסו __________ שנים באספקת שירותים הנני/ הננו בעל/י ניסיון של .3.2

 בטבלה לעיל )יש לצרף מכתבי המלצה(.
 

 :רשימת ממליצים .4
תקופת מתן  טלפון איש קשר שם איש קשר שם הגוף הממליץ  

 השירות
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 

 

 ידוע לי:אני מתחייב ו .5
ום התחייבות של העיריה לבקש הצעת שהגשת הבקשה או אישור הרישום מאין בעצם  .5.1

 מחיר או להזמין שירותים.

 .עם מציע כלשהו  אין בבקשת הצעת מחיר כדי לחייב את העיריה להתקשר .5.2

ההצעה הזולה כלשהי ו/או  הצעה  במקרה של הגשת הצעה אין העיריה חייבת לקבל את .5.3

 ביותר.

המציעים תהיה החלטה בלעדית של מבקש השירות/  ההחלטה ממי להזמין שירות מבין .5.4

 ועדת רכש, לפי העניין.
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כתנאי בנוסח שייקבע על ידה הסכם התקשרות חתימה על העיריה רשאית לדרוש  .5.5

 להתקשרות.

, ובכל מקרה ומהות השירות אי הגשת הצעות בפרק זמן שייקבע ע"י העיריה )לפי העניין .5.6

 כספק נותן שירותים.  רשת להימחק פניות(  ייחשב הדבר כבקשה המפו 3לפחות 

בפני כל גורם מקצועי כספק ו בירור אודותיי  בעניין הכללתי ידוע לי כי יכול שתיערך פניה א .5.7

הבירור יערך באמצעותי או באמצעות אחד או יותר מן הממליצים שפורטו רלוונטי בעיריה. 

 לעיל. 

כגון הכשרה ספציפית/ ידוע לי כי יכול שהמחלקה המזמינה תדרוש תנאים נוספים  .5.8

 התמחות ספציפית או מס' שנות ניסיון מינימאלי.

ידוע לי כי תנאי לקבלת שירותים מחייבת אותי להרשם כספק בעיריה  ולצרף כל מסמך  .5.9

 רלוונטי שיידרש. 

כל האמור כי בעצם הגשת בקשתו, מצהיר ומתחייב  כנותן שירותים  המבקש להרשם .5.10

הסתייגות והוא מתחייב לנהוג לפי דרישות יו ללא כל במסמך זה ובהצעה שתוגש מקובל על

 העיריה ביחס להתקשרות בכלל וביחס להתקשרות ספציפית בפרט. 

 

 

 

 

 

____________________      __________________ 

 חתימת הספק         תאריך

 )במקרה של תאגיד יש לחתום באמצעות מורשי חתימה (       


