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 לכבוד
 לחברה נותני שירותים, יועצים, וקבלנים

 
 בחברת תש"ןרשימת ספקים מוכרים הנדון: 

 
( ונותני שירותים , יועציםקבלנים) לספקים  הגשת הצעות למכרזים תתאפשרלא  1/7/2020החל מיום  .1

 כ"ספק מוכר". שלא יופיעו ברשימת הספקים המוכרים, ויאושרו על ידי החברה
 

 4בסעיף  להעביר את המסמכים המפורטים ספק המעוניין בהמשך העבודה עם החברה מתבקש .2
 .17/6/2020וזאת לא יאוחר מיום  Mhagar@pei.co.il  לתיבת דואר אלקטרוני שכתובתה: ,להלן

 
 

יודגש כי במכרזים שונים יתכנו  .לצורך האמור בלבדמובהר כי מסמכים אלו יישמרו במאגר החברה  .3
דרישות שונות או נוספות. האמור בכל מכרז גובר על האמור במסמך זה ועל כל ספק לוודא כי הוא 

 גש, גם אם הוא "ספק מוכר" על ידי החברה.עומד בכל תנאי המכרזים אליהם הוא ני
 

 :הנדרשים להלן רשימת המסמכים .4
 -אישור תקף בהתאם לחוק גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו  .א

, )אישור רואה חשבון או פקיד שומה על ניהול ספרי חשבונות כדין, ואישור על דווח 1976
 למע"מ(. 

דווח למע"מ, לפי אישור רואה חשבון או פקיד שומה של ניהול ספרי חשבונות כדין, ואישור על  .ב
 .1976 -חוק גופים ציבוריים, התשל"ו 

 .רישיון עסק )אם יש( .ג
 .תעודת התאגדות של החברה)אם יש( .ד
 ד או רו"ח.חתימה חתום על ידי עו" אישור זכויות .ה
בכתובת:  פורט באתר החברהנוסח חוזה ההתקשרות, בהתאם לתחום הנדרש, כמ .ו

www.pei.co.il כפי  חתימה דיגיטלית מאובטחתבאמצעות  כאשר הוא חתום על ידי הספק
 למכתב. 9שמפורט בסעיף 

באמצעות חתימה דיגיטלית בעבודות קבלניות הספק נדרש לחתום על נספחי בטחון ובטיחות  .ז
הנספחים מופעים כמפורט באתר החברה בכתובת:  למכתב. 9בסעיף כפי שמפורט  מאובטחת

www.pei.co.il. 
תעודה בתוקף מרשם הקבלנים המעידה על רישום הקבלן והסיווג שלו )נדרש עבור קבלנים  .ח

 בלבד(. 
ות. כל האמור במכרזים )יתכן כי במכרזים שונים יהיו דרישות שונ ביטוח כמפורט להלן נספחי .ט

 :גובר על האמור במסמך זה(
 

  יטוח צד ג' וב₪,  20,000,000ביטוח חבות מעבידים בהיקף של  – קבלניםעבור
על פי שיקול  בכל עבודה ש)ביטוח עבודות קבלניות יידר₪  4,000,000בהיקף של 

 ויפורסם במסגרת פניה תחרותית/מכרז(.דעת החברה 

  20,000,000ביטוח חבות מעבידים בהיקף  –שירותיםונותני עבור יועצים  ,₪
ביטוח אחריות מקצועית בהיקף של של ₪   1,000,000וביטוח צד ג' בהיקף של 

1,000,000 .₪ 
דרשו ובעבודת בהיקף כספי רב יותר יתכן וי ,מדובר בדרישות מינימליותיובהר כי 

  . ביטוחים נוספים
 .www.pei.co.ilהחברה בכתובת: , בנוסח המפורסם באתר נספח ביטוח חתום .י

כפי  באמצעות חתימה דיגיטלית מאובטחת חתומה על ידי מורשי החתימה הצהרת סודיות .יא
 למכתב. 9שמפורט בסעיף 
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באמצעות חתימה דיגיטלית  חתומה על ידי מורשי החתימה הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים .יב
 למכתב. 9שמפורט בסעיף כפי  מאובטחת

 
בכל פניה תחרותית/מכרז  4שפורטו בסעיף שיכלל ברשימה זו לא יידרש להמציא את המסמכים  ספק .5

  , והחברה תסתמך על המסמכים שברשותה.מפרסמתשהחברה 
 

 7-וזאת כ לשלוח לחברה את המסמכים שפג תוקפםו הספק לעקוב אחר המסמכים שהגישבאחריות  .6
יובהר כי ככל וחלק מן המסמכים לא יהיו בתוקף, לא ניתן יהיה לאשר את  ימים קודם למועד פקיעתם.

  .ללא השלמתם ההתקשרות
 

 יובהר כי תוקף האישור לספק מוכר יהיה עד לתום תוקף המסמך הראשון מבין המסמכים שהוגשו. .7
 

מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שינוי שיחול אצלו בקשר ספק שיקבל מעמד של ספק מוכר  .8
 למידע, הנתונים, והמסמכים שהגיש במסגרת בקשתו להיכלל במאגר הקבלנים ונותני השירותים. 

 
 בימים אלו חברת תש"ן נערכת למעבר להגשת מסמכים באמצעים דיגיטליים.  .9

והגשת הצעות במכרזים/פניה תחרותית יבוצעו באמצעות מכשיר  בהתאם לכך החתמת חוזים
TOKEN במטרה לחסוך בזמן ובניירת. ( )חתימה דיגיטלית מאובטחת 

הקרוב. במהלך התקופה הראשונית,  1/7/20בכוונת החברה, להתחיל את המהלך, החל מתאריך 
פן פיזי, כאשר אנו מקווים כי בסוף התהליך תתאפשר הגשת מסמכים הן באופן דיגיטלי והן באו

 תעבור החברה להגשת מסמכים באמצעים דיגיטליים בלבד.
 מראש למהלך.  היערכותכםלפיכך, נודה על 

אנו צופים כי התקופה הראשונית תהיה כרוכה בהסתגלות מצד כל הגורמים. נודה לשיתוף פעולה 
 וסבלנות מצידכם.

 
 :בכתב בלבד אל גב' ליאת שרון במייל לפנותיש  לבירורים בקשר עם מודעה זו .10

Mhagar@pei.co.il  דור.–מאיה בן  גב'או אל 
 
  

 בברכה,
 

 שטלריד-אשכנזי שרון                                                                                                                      
 מנהלת מחלקת רכש וההתקשרויות
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