
 
 

 

 
  

 נספח ח'

 פירוט לעניין אישור מעמד משפטי

כל אחד  אם מגיש הבקשה הינו שותפות לא רשומה כל אחד מסעיפים להלן, הדרישות מטה יחולו לגבי

 מהשותפים בשותפות:

עדכני מרשם התאגידים ,הכולל אם מגיש הבקשה הינו תאגיד מסוג חברה, עליו לצרף לבקשתו נסח חברה 

את שמות ופרטי מנהלי מגיש הבקשה. נסח חברה עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות 

 התאגידים שכתובתו:

http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim 

לוודא, כי בנסח לא מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הבקשה,  על המגיש הבקשה

וכי לא מצוין כי היא חברה מפרת חוק או התראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. יובהר, כי רישום בדבר 

 אמור, עלול להביא לפסילת ההצעה.היות החברה מפרת חוק או בעלת חוב כ

מרשם השותפויות, המעיד על  ות, עליו לצרף נסח שותפות עדכניד מסוג שותפאם המגיש הבקשה הינו תאגי

אי קיום חובות אגרה שנתית לרשם השותפויות. נסח שותפות עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של 

 רשות התאגידים, שכתובתו:
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יצרף להצעתו את הסכם ההתאגדות בין השותפים או תצהיר עליו  -מגיש בקשה שהוא שותפות לא רשומה

ותפות שאינה רשומה. בנוסף, עבור כל אחד מהשותפים יצורף חתומים השותפים, לפיו המגיש בקשה הינו ש

תקין. ה או תעודת עוסק פטור או אישור ניהוללבקשה נסח חברה/שותפות או תעודת עוסק מורש  

 אישור עוסק מורשה/ עוסק פטור:

 יצרף לבקשתו תעודת עוסק מורשה. -מגיש בקשה שהוא עוסק מורשה 

 ף לבקשתו תעודת עוסק פטור.יצר -מגיש בקשה שהוא עוסק פטור 

  ניהול תקין יצרף אישור  -שהוא מלכ"ר המאוגד כעמותה או כחברה לתועלת הציבורמגיש בקשה
 חל"צ.מרשם העמותות ו

 יצרף לבקשתו נסח רישום  -הרשום במרשם הישויות ללא רישום בחוק מגיש בקשה שהינו גוף
 עדכני מרשות המיסים.

, תקנותיו והכללים לפיו: 1976-אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   

אישור מפקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס או מאתר האינטרנט של רשות המיסים, לפיו המציע מנהל 

פנקסי חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהלם ושהינו נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח על 

 עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975. 
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