
            ����" " " " ספקספקספקספק""""טופס בקשת תו טופס בקשת תו טופס בקשת תו טופס בקשת תו 

        ''''אוניאוניאוניאוני' ' ' ' יחיחיחיח/ / / / הצהרת חברה הצהרת חברה הצהרת חברה הצהרת חברה 

 
        ,,,,אג� הביטחו�אג� הביטחו�אג� הביטחו�אג� הביטחו�        : : : : לכבודלכבודלכבודלכבוד

        ________________________________________________________________________________העסק העסק העסק העסק / / / / ש� החברה ש� החברה ש� החברה ש� החברה         ::::מאתמאתמאתמאת

  

        נות� שרותנות� שרותנות� שרותנות� שרות/ / / / טופס בקשת תו לספק טופס בקשת תו לספק טופס בקשת תו לספק טופס בקשת תו לספק : : : : הנדו�הנדו�הנדו�הנדו�

  

  :ברשות החברה מצויי� כלי הרכב הבאי�. הריני מצהיר בזאת כי החברה נמנית ע� נותני השרות לאוניברסיטה

  

        רישוירישוירישוירישוי' ' ' ' מסמסמסמס                סוגסוגסוגסוג                ''''מסדמסדמסדמסד

1111....                                        

2222....                                        

3333....                                        

  

                ::::....זזזז....תתתת' ' ' ' מסמסמסמס                ::::רהרהרהרהש� מנהל החבש� מנהל החבש� מנהל החבש� מנהל החב
                                

                                ::::....פפפפ....חחחח /  /  /  / '''' חב חב חב חבזיהויזיהויזיהויזיהוי' ' ' ' מסמסמסמס
                                

                                ::::כתובת החברהכתובת החברהכתובת החברהכתובת החברה
                                

                ::::הפקסהפקסהפקסהפקס' ' ' ' מסמסמסמס                ::::טלפו�טלפו�טלפו�טלפו�' ' ' ' מסמסמסמס
                                

                ::::חותמתחותמתחותמתחותמת                ::::חתימת המנהלחתימת המנהלחתימת המנהלחתימת המנהל
                                
        
                        

        

  

        ����לשימוש היחידה האוניברסיטאית המזמינה לשימוש היחידה האוניברסיטאית המזמינה לשימוש היחידה האוניברסיטאית המזמינה לשימוש היחידה האוניברסיטאית המזמינה 

  

                ::::טלפו�טלפו�טלפו�טלפו�' ' ' ' מסמסמסמס                ::::ש� היחידהש� היחידהש� היחידהש� היחידה
                                

                ::::....זזזז....תתתת' ' ' ' מסמסמסמס                ::::ש� מנהל היחידהש� מנהל היחידהש� מנהל היחידהש� מנהל היחידה
                                

תקופת תקופת תקופת תקופת מש& מש& מש& מש& 
        ���� תארי&  תארי&  תארי&  תארי& עדעדעדעד                    ����תארי& תארי& תארי& תארי& ממממ        ::::ההתקשרותההתקשרותההתקשרותההתקשרות

                                
                                ::::סוג השרות הנית�סוג השרות הנית�סוג השרות הנית�סוג השרות הנית�

                                
תדירות הגעת הספק תדירות הגעת הספק תדירות הגעת הספק תדירות הגעת הספק 
                                ::::למת� שרות בקמפוסלמת� שרות בקמפוסלמת� שרות בקמפוסלמת� שרות בקמפוס

                                
חתימת מנהל היחידה חתימת מנהל היחידה חתימת מנהל היחידה חתימת מנהל היחידה 

        ::::המזמינההמזמינההמזמינההמזמינה
                ::::חותמתחותמתחותמתחותמת                

  

        ******** יש למלא את הטופס על כל סעיפיו  יש למלא את הטופס על כל סעיפיו  יש למלא את הטופס על כל סעיפיו  יש למלא את הטופס על כל סעיפיו ����לתשומת לב לתשומת לב לתשומת לב לתשומת לב ** ** ** ** 

        ********הבקשה לא תטופל הבקשה לא תטופל הבקשה לא תטופל הבקשה לא תטופל , , , , שלא ימולא כנדרששלא ימולא כנדרששלא ימולא כנדרששלא ימולא כנדרשטופס טופס טופס טופס ** ** ** ** 


