מועצה מקומית עמנואל

________________
תאריך

לכבוד מועצה מקומית עמנואל
לידי מחלקת הרכש

הנדון :בקשה להירשם כספק מוכר במועצה
הנני יחיד/חברה המבקש להתקבל כספק מוכר על ידכם לצורך ביצוע עבודות ו/או אספקת טובין בסכומים
כפי שמופיעים בתקנות המכרזים למכרזי זוטא ו/או בקשה להצעות מחיר .במסגרת זו אין מפרסמים מכרז
ולמציעים המוכרים נשלחות הזמנות ישירות להשתתף בהליכי הצעות מחיר.
פרטיך האישיים (:עבור עוסק מורשה בלבד)
שם משפחה

שם פרטי

מס׳ זהות

שנת לידה

מקצוע

יישוב

רח׳ מס׳ בית

מיקוד

ת.ד.

טלפון בבית

פרטי העסק:
רחוב

מס׳ בית

יישוב

מיקוד

ת.ד.

טלפון

פקס

סלולרי

דואר אלקטרוני

פרטי חשבון הבנק:
בנק

מס׳ בנק

מס׳ סניף

מס' חשבון

שם חשבון הבנק

יש לצרף צ'ק סרוק של חשבון בנק זה למסמך.
פרוט תחום השירות  /או אספקת הטובין של הספק:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
חובה לצרף לבקשה:
 .1צילום דף תעודת זהות בו מופיע מס' זהות ושם.
 .2ליחיד אישור רישום כעוסק מורשה לענייני מס ערך מוסף.
 .3אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור.
 .4עבור חברה עליכם לצרף צילום תעודת התאגדות ועוסק מורשה של החברה.
 .5אישור מהחברה בדבר מנהלי החברה ומי מוסמך לחתום בשם החברה לחייבה.
 .6ניתן לצרף המלצות.
 .7ניתן לצרף פרופיל חברה ותחומי עיסוק.
הנך חייב להמציא את כל המסמכים המפורטים בסעיפים לעיל ליחיד או חברה בהתאמה.
תאריך____________:

חתימת המבקש ותפקיד_______________:

מועצה מקומית עמנואל

יחיד המבקש להירשם
בטרם תשלח את הבקשה להתקבל כספק מוכר עליך למלא ולצרף לבקשה את הטופס הרצ׳׳ב.

ת.ז:

חברה המבקשת להירשם
בטרם תשלח את הבקשה להתקבל כספק מוכר עליך למלא ולצרף לבקשה את הטופס הרצ׳׳ב.

ח.פ:
יש לציין  Vליד כל טופס שצורף לבקשה:

□

טופס בקשה להתקבל כקבלן/ספק מוכר מולא כנדרש

□

צילום דף תעודת זהות בו מופיע מס׳ זהות ושם

□

צילום תעודת התאגדות חברה ועוסק מורשה של החברה

□

אישור רישום כעוסק מורשה לענייני מס ערך מוסף

□

אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים

□

אישור מהחברה בדבר מנהלי החברה ומי מוסמך לחתום בשם החברה ולחייבה

□

צ'ק סרוק של חשבון הבנק

□

המלצות

את כל המסמכים יש לסרוק ולהעביר למייל lm.mmum.mhuesmr.hsee.er :

חוות דעת מנהל הרכש  :לאשר  /לדחות
הנמקות:

שם

חתימה

