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 רשימת ספקים וקבלנים
 (2014)מעודכן ליוני 

 
קבלנים, המעוניינים לקבל פניות ומזמינה בזאת ספקים  "המועצה"( –)להלן  המועצה המקומית זכרון יעקב

 רשימתשל המועצה להשתתפות במכרזי זוטא ומתן הצעות מחיר לביצוע עבודות, להגיש בקשות לרישום ב
 ."(הרשימה" –הספקים והקבלנים של המועצה )להלן 

 
קבלני בניין ושיפוצים, אלומיניום, , בין היתר, בעלי מקצוע בענפים הבאים: נגרות, מסגרות, ברשימה יכללו
טורים, חשמלאים, קבלני תשתיות בסיווגים שונים, ואחרת, אינסטלפסולת בניין פינוי  ,מפעילי צמ"ה

 .ואחרת אספקה טכנית ,מרי בנייןאספקת חו
 

, למלא טופס בקשה שאותו ניתן לקבל במחלקת הרכש או הים להצטרף לרשימעל הקבלנים המעוניינ
 במזכירות המועצה.

 
 .2010במהלך חודש יוני  לבחינת הבקשות, ועדת המכרזים של המועצה תתכנס לישיבה הראשונה

 
 להלן רשימת התחומים :

 
 א. בנייה

 עפר וחציבה. .1
 חניה.. פיתוח חצרות, שבילים, מדרכות, גידור, מקומות 2
 . בטונים,עבודות אבן, בניית שלד.3
 . שיפוצים והרחבת מבנים.4
 . בניית טרומית.5
 ניום, מסגרות.י. עבודות קונסטרוקציה ברזל, אלומ6
 . עבודות חשמל.7
 . הסקה וחימום.8
 . מתקני תברואה )אינסטלציה סניטארית(.9

 . צבע.10
 . עבודות נגרות11
 

 ב. כבישים ועבודות עפר 
 חציבה.. עפר ו1
 . עבודות אספלט.2
 . הנחת קווי תקשורת.3
 . הנחת קווי חשמל.4
 . הנחת קווי ביוב, ניקוז ומים.5
 

 ג. אספקה 
 . אספקת עצים, צמחים ופרחים.1
 . אספקת חומרי דישון והדברה.2
 . אספקת אביזרי השקיה.3
 

 ד. אספקת חומרים לעבודות מסגרות ומתכת
 

 מתקנים, ציוד ואחריםאספקת ה. 
 . אספקת מתקני משחקים וריהוט רחוב.1
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 . אספקת ציוד וריהוט למוסדות חינוך.2
 . אספקת חומרים לבניית ספסלים, אשפתונים3
 . אספקת כלי עבודה שונים.4
 . אספקת חומרי ניקוי.5
 . אספקת ציוד משרדי.6
 תוכנה.ו/או . אספקת ציוד מתכלה למחשבים 7
 . אספקת מחשבים וציוד נלווה.8
 
 פרגולות. -ההצללו. 

 פרקט למינציה
 פרקט עץ

 עבודות איטום מבנים
 שרותי עיצוב והדפסה 

 שירותים וטרינריים ז. 
 מיזוגח.  
 לכידותט.  
 הובלותי.   

 קייטרינגיא.  
 שרותי נקיוןיב.  
 אספקת מחשבים וציוד נלווהיג.  
 יד. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,            
 דני ביתן

 מזכיר המועצה
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 קבלנים במכרזי זוטא והצעות מחירה והלרשימת הספקטופס בקשה להצטרף 
 (2014)מעודכן לחודש יוני 

 
 

 יש לסמן בעיגול ולפרט את המקצוע המבוקש, תחום העיסוק.
 
 

 א. בנייה
 .הבצי.עפר וח1
 . פיתוח חצרות, שבילים, מדרכות, גידור, מקומות חניה.2
 שלד.בניית  בטונים,עבודות אבן,. 3
 . שיפוצים והרחבת מבנים.4
 . בניית טרומית.5
 מסגרות. אלומניום, עבודות קונסטרוקציה ברזל,. 6
 . עבודות חשמל.7
 וחימום. ה. הסק8
 . מתקני תברואה )אינסטלציה סניטארית(.9

 . צבע.10
 . עבודות נגרות.11 

  ב. כבישים ועבודות עפר
 פר וחציבה.ע. 1
 . עבודות אספלט.2
 ווי תקשורת.. הנחת ק3
 . הנחת קווי חשמל.4
 ניקוז ומים. . הנחת קווי ביוב,5

 פיתוח וגינון – ג. אספקה
 . אספקת עצים, צמחים ופרחים.1
 . אספקת חומרי דישון והדברה.2
 ה.אביזרי השקי. אספקת 3
 

 ד. אספקת חומרים לעבודות מסגרות ומתכת
 

 מתקנים, ציוד ואחריםאספקת ה. 
 . אספקת מתקני משחקים וריהוט רחוב.1
 . אספקת ציוד וריהוט למוסדות חינוך.2
 . אספקת חומרים לבניית ספסלים, אשפתונים3
 . אספקת כלי עבודה שונים.4
 . אספקת חומרי ניקוי.5
 . אספקת ציוד משרדי.6
 תוכנה.ו/או ציוד מתכלה למחשבים אספקת . 7
 . אספקת מחשבים וציוד נלווה.8
 י עיצוב והדפסה . שרות9
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 פרגולות. -הצללהו. 
 פרקט למינציה. 1
 פרקט עץ. 2
 

 עבודות איטום מבנים
 

 והדפסה  , פרסוםשרותי עיצוב
 
 שירותים וטרינריים ז. 
 

 ח.  מיזוג
 

 ט.  לכידות
 
 הובלותי. 
 

 קייטרינגיא. 
 

 שרותי נקיון יב. 
 

 אספקת מחשבים וציוד נלווהיג. 
 
 
 
 

 יש לצרף: 
ישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ואכיפת ניהול א .1

 )ניכוי מס במקור וניהול ספרים(. 1976חשבונות תשל"ו 
 אישור בדבר ניסיון קודם כולל המלצות. .2

 קבלנים יצרפו אישור רישום בפנקס הקבלנים הכולל את הענף והסיווג ורישיון קבלן בתוקף. .3
 

 קשר________________ שם איש
 

 / העסק____________  שם החברה
 

 מספר רישום )מספר חברה, מספר עוסק( _____________________
 

 __כתובת___________________
 

 __טלפון משרד_______________
 

 __טלפון נייד________________
 

 __מייל____________________
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