
 

 www.pei.co.ilאתר החברה  I 0246120 I 2121ת.ד   Iאזה"ת הרצליה פיתוח  I  3רחוב הסדנאות  
 liat@pei.co.ilדוא"ל  I  9528139-09:פקס I 4-9528611-09טל':

 סיון תש"פ ג"כ
15/06/2020 

 243704סימוכין: 
 

 לכבוד

 לחברה נותני שירותים, יועצים, וקבלנים

 

 בחברת תש"ןרשימת ספקים מוכרים הנדון: 
 3.6.20 -סימוכין: מכתבי מיום ה

 
 מצ"ב מספר הבהרות:שנשאלנו , ולאור השאלות 3.6.2020בהמשך למכתבי מתאריך  .1

מי שאינו נמנה בקטגוריה זו לא נדרש לשלוח  – לקבלנים, יועצים ונותני שירותיםהמכתב פונה  .א

 אלינו מסמכים, לעת עתה. 

בהתאם לכך, כל מי שנמנה בקטגוריה זו, ומעוניין בהמשך עבודה עם החברה מתבקש להעביר  .ב

 לטבלה המצורפת.את המסמכים בהתאם 

 . www.pei.co.ilכל המסמכים נמצאים באתר החברה שכתובתו   .ג

 ת קבלניות ונותני שירותים".לשונית "מכרזים לעבודול"מכרזים", ואז שונית ליש להגיע ל

לנוחותכם מצ"ב קישור לעמוד: 

http://www.pei.co.il/tenders_list.php?id=2065&title=%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%

A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%

%A0%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D&langid=195%D7 

להיות ספק מוכר ע"י  מנתספק על  סוגמכל  להגיש המרכזת מה נדרש לנוחותכם מצ"ב טבלה .ד

 החברה.

 מצ"ב אישור זכויות חתימה שיש לחתום עליו. 3.6.20ה' מכתבי מתאריך  4בהתייחס לסעיף  .2

חברות  2,  ככל הידוע לנו ישנן TOKENבנושא חתימה דיגיטלית מאובטחת באמצעות מכשיר  .3

 .2001-)ב( לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א9גורמים מאשרים לפי סעיף כרשם השאושרו ע"י 

 להלן שמות החברות: 

 https://www.personalid.co.il/פרסונל איי.די. בע"מ כתובת אתר החברה:  .א

 https://www.comsign.co.il/קומסיין בע"מ כתובת אתר החברה:  .ב

 האינטרנט.ברשת אנו ממליצים לבדוק מידע נוסף לגבי נושא זה 

נערכת  היאבימים אלו מודיעה כי  תש"ן ,3.6.20 -כפי שנשלח במכתבי מתאריך הו כלל הספקיםעבור  .4

והגשת הצעות  החתמת חוזים ,בהתאם לכך .למעבר להגשת מסמכים באמצעים דיגיטליים

בטחת( )חתימה דיגיטלית מאו TOKENבאמצעות מכשיר בהמשך יבוצעו  במכרזים/פניה תחרותית

 במטרה לחסוך בזמן ובניירת.

 

 בברכה,           

 

 שטלריד-שרון אשכנזי                                                                                                                      

 מנהלת מחלקת רכש וההתקשרויות

http://www.pei.co.il/
mailto:liat@pei.co.il
http://www.pei.co.il/
http://www.pei.co.il/tenders_list.php?id=2065&title=%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D&langid=1
http://www.pei.co.il/tenders_list.php?id=2065&title=%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D&langid=1
http://www.pei.co.il/tenders_list.php?id=2065&title=%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D&langid=1
https://www.personalid.co.il/
https://www.comsign.co.il/
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 אישור בדבר מורשי חתימה
 

 שמות בעלי זכות החתימה

 

 דוגמת חתימה מס' ת.ז. שם משפחה  שם פרטי

    

    

 

 _________________ _______________שם החברה: 

 .ת.ז./ח.פ.   _________________ 

___________________________________________ מיקוד _________ טלפון __כתובת 

 __________ פקס. __________________________

 "(ספק/ הקבלן"ה -)להלן מייל _______________________________________________ 

 

 אישור עו"ד

  

 אני הח"מ, ______________________ עו"ד )מ.ר.__________(, מאשר/ת כי 

 ה"ה ___________________________, ת.ז.__________________ 

וה"ה _____________________ ת.ז._________________ מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם 

 תימת:הספק/ קבלן באופן שח

 מחק את המיותר -כל אחד מהם / שניהם יחד / _________________ )אחר(

 בצירוף חותמת הספק/ הקבלן, תחייב את הספק/ הקבלן לכל דבר ועניין. 

 

___________________            _________________       

 חתימה        חותמת

 

http://www.pei.co.il/
mailto:liat@pei.co.il


אישור    סוג ספק

תקף 

בהתאם 

לחוק 

גופים 

ציבוריים

אישור 

ניכוי מס 

במקור

רישיון 

במידה )עסק 

(ויש

תעודת 

התאגדות

אישור זכויות 

חתימה חתום 

ח"רו/ד"י עו"ע

תעודה נספח בטחון ובטיחותנוסח חוזה

בתוקף 

מרשם 

הקבלנים

דרישות מינמליות )נספח ביטוח 

יתכן במכרזים שונים יהיו דישות -  

כל האמור במכרזים גבור על . שונות

:(האמור במסמך זה

י מורשי "הצהרת סודיות חתומה ע

חתימה

הצהרה בדבר ניגוד 

עניינים

יש צורך להגישיש צורך להגישיש צורך להגישיש צורך להגישיש צורך להגישיש צורך להגיש
המסמך מצורף 

למכתב מיום 

15.6.20

חלק : "שם המסמך באתר החברה

-  תנאים כללים לחוזה קבלני 2

"1/7/20- החל מ

נספח  ":שם המסמך באתר החברה

"בטחון

: שם המסמך באתר החברה

אישור ביטוח לעבודות "

" 100,000₪קבלניות עד 

 2חלק : "שם המסמך באתר החברה

- החל מ- תנאים כללים לחוזה קבלני 

1/7/20"

הצהרת הסודיות מופיעה בתוך נוסח 

החוזה

שם המסמך באתר 

 תנאים 2חלק : "החברה

- כללים לחוזה קבלני 

"1/7/20- החל מ

הצהרת ניגוד עניינים 

מופיעה בתוך נוסח החוזה

לשונית : אתר החברה  :מיקום

מכרזים "ואז בלשונית , "מכרזים"

".לעבודות קבלניות ונותני שירותים

ספח "נ :שם המסמך באתר החברה

תקציר הוראות בטיחות - בטיחות 

"לקבלנים

: אתר החברה  :מיקום

ואז , "מכרזים"לשונית 

מכרזים לעבודות "בלשונית 

".קבלניות ונותני שירותים

לשונית : אתר החברה  :מיקום

מכרזים "ואז בלשונית , "מכרזים"

".לעבודות קבלניות ונותני שירותים

: אתר החברה  :מיקום

ואז , "מכרזים"לשונית 

מכרזים "בלשונית 

לעבודות קבלניות ונותני 

".שירותים

לשונית : אתר החברה  :מיקום

מכרזים "ואז בלשונית , "מכרזים"

".לעבודות קבלניות ונותני שירותים

יש לחתום על החוזה  :הערות

באמצעות חתימה דיגיטלית מאובטחת 

 למכתב מיום 9כפי שמפורט בסעיף 

3.6.20.

יש צורך להגיש

: שם המסמך באתר החברה

חוזה התקשרות עם נותני "

"שירותים כולל נספח ביטוח

: שם המסמך באתר החברה

חוזה התקשרות עם נותני "

"שירותים כולל נספח ביטוח

נספח הביטוח נמצא  בתוך 

נוסח החוזה

חוזה : "שם המסמך באתר החברה

התקשרות עם נותני שירותים כולל 

"נספח ביטוח

הצהרת הסודיות נמצאת  בתוך נוסח 

החוזה

שם המסמך באתר 

חוזה : "החברה

התקשרות עם יועצים 

"כולל נספח ביטוח

הצהרת ניגוד עניינים 

נמצאת  בתוך נוסח החוזה

המסמך מצורף 

למכתב מיום 

15.6.20

לשונית : אתר החברה  :מיקום

מכרזים "ואז בלשונית , "מכרזים"

".לעבודות קבלניות ונותני שירותים

: אתר החברה  :מיקום

ואז , "מכרזים"לשונית 

מכרזים לעבודות "בלשונית 

".קבלניות ונותני שירותים

לשונית : אתר החברה  :מיקום

מכרזים "ואז בלשונית , "מכרזים"

".לעבודות קבלניות ונותני שירותים

: אתר החברה  :מיקום

ואז , "מכרזים"לשונית 

מכרזים "בלשונית 

לעבודות קבלניות ונותני 

".שירותים

יש  :הערות

להחתים מורשי 

.חתימה ידנית

יש לחתום על החוזה  :הערות

באמצעות חתימה דיגיטלית 

 9מאובטחת כפי שמפורט בסעיף 

.3.6.20למכתב מיום 

יש להחתים את  :הערות

.חברת הביטוח 

יש לחתום על החוזה  :הערות

באמצעות חתימה דיגיטלית מאובטחת 

 למכתב מיום 9כפי שמפורט בסעיף 

3.6.20.

יש לחתום על  :הערות

החוזה באמצעות חתימה 

דיגיטלית מאובטחת כפי 

 9שמפורט בסעיף 

.3.6.20למכתב מיום 

יש צורך להגיש

: שם המסמך באתר החברה

חוזה התקשרות עם יועצים כולל "

"נספח ביטוח

: שם המסמך באתר החברה

חוזה התקשרות עם יועצים "

"כולל נספח ביטוח

נספח הביטוח נמצא  בתוך 

נוסח החוזה

חוזה : "שם המסמך באתר החברה

התקשרות עם יועצים כולל נספח 

"ביטוח

הצהרת הסודיות נמצאת  בתוך נוסח 

החוזה

המסמך מצורף 

למכתב מיום 

15.6.20

לשונית : אתר החברה  :מיקום

מכרזים "ואז בלשונית , "מכרזים"

".לעבודות קבלניות ונותני שירותים

: אתר החברה  :מיקום

ואז , "מכרזים"לשונית 

מכרזים לעבודות "בלשונית 

".קבלניות ונותני שירותים

לשונית : אתר החברה  :מיקום

מכרזים "ואז בלשונית , "מכרזים"

".לעבודות קבלניות ונותני שירותים

יש  :הערות

להחתים מורשי 

.חתימה ידנית

יש לחתום על החוזה  :הערות

באמצעות חתימה דיגיטלית 

 9מאובטחת כפי שמפורט בסעיף 

.3.6.20למכתב מיום 

יש להחתים את  :הערות

.חברת הביטוח 

יש לחתום על החוזה  :הערות

באמצעות חתימה דיגיטלית מאובטחת 

 למכתב מיום 9כפי שמפורט בסעיף 

3.6.20.

יועצים

יש  :הערות

להחתים מורשי 

.חתימה ידנית

יש צורך 

להגיש

יש צורך 

להגיש

יש צורך 

להגיש

יש צורך 

להגיש

נותני שירותים
יש צורך 

להגיש

יש צורך 

להגיש

יש צורך 

להגיש

יש צורך 

להגיש

קבלנים
יש צורך 

להגיש

יש צורך 

להגיש

יש צורך 

להגיש

יש צורך 

להגיש

                                  

אין צורך בהגשה            

    

הצהרה זו תישלח 

מכרז /פרטנית לכל הליך

שהחברה תפרסם

אין צורך בהגשה
אין צורך 

בהגשה

יש צורך 

להגיש

אין צורך בהגשה
אין צורך 

בהגשה

הנחיות לשליחת מסמכים לצורך מאגר ספקים מוכרים

יש לחתום על  :הערות

החוזה באמצעות חתימה 

דיגיטלית מאובטחת כפי 

 9שמפורט בסעיף 

.3.6.20למכתב מיום 

יש לחתום על החוזה  :הערות

באמצעות חתימה דיגיטלית מאובטחת 

 למכתב מיום 9כפי שמפורט בסעיף 

3.6.20.

יש להחתים את  :הערות

.חברת הביטוח 

יש לחתום על החוזה  :הערות

באמצעות חתימה דיגיטלית 

 9מאובטחת כפי שמפורט בסעיף 

.3.6.20למכתב מיום 




