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 __________: תאריך 

 ארגון   ש א ל ו ן

  ISO 9301תקן 

או מידע רלבנטי אחר המתאר את פעילות  /אישור רשם החברות ואנא השלימו שאלון זה על כל פרטיו וצרפו 

צעה לשירות התעדה הישלח אליכם תנים למבדק התעדה הצעת מחיר ולוח זמ, עם קבלת השאלון. הארגון

רק הצהרה על נכונות ,אין בכך התחייבות. ישמשו להכנת הצעת מחיר בלבד הפרטים בשאלון זה. מתמשכת

 .40-6641066: לברורים נוספים ניתן לפנות אלינו בטלפון. ואימות הפרטים

 ronetics@ronet-ics.com :או במייל  40-3641036 :יש להחזיר את הטופס לפקס 

 . www.ronet-ics.com :שלנו בכתובת האינטרנט באתראו 

 

 :פרטים .1

  שם החברה בעברית

  שם החברה באנגלית

  מספר טלפון

  מספר פקס

 .וייצור' אדמינ, תכנון ופיתוח, נא לפרט חלוקה להנהלה* מספר עובדים

 

  ל"שם המנכ

 שם איש הקשר

 טלפון

 מייל

 

 או חיצוני( עובד החברה)נא לציין האם פנימי * שם קצין בטיחות בתחבורה

  תפקיד

  אתר אינטרנט

  מייל נוסף

  .פ.ח. מס

  מספר+ רחוב 

  ישוב

  מיקוד

פעילות בכתובת / סניפים 

 שונה

 

מספר הרכבים 

דו גלגלי , מסחרי,פרטי:בארגון

 'וכו

 נא לפרט לפי סוג וכמות כולל רכבי ליסינג*

mailto:ronetics@ronet-ics.com
http://www.ronet-ics.com/
http://www.ronet-ics.com/


2 
 

 

 

 –אם / האם הינכם חברת בת

 אנא פרטו

 

  

 

 ? כיצד הגעתם אלינו .2

 Google 

 הפנית לקוח קיים של רונט 

 יועץ 

 דפי זהב 

  מרטנס הופמן/ מנהלת קבלן מוכר 

 אחר    

 

 :פרטו? האם קיים מערך תחבורה מוסדר בארגון .6

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 ?מהו מספר הנהגים בארגון וכמה מהם משתמשים ברכבם הפרטי לצרכי עבודה .0

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

? או האם שטח המפעל מוגדר  כאזור רכב תפעולי/ו" מפקח רכב תפעולי "האם קיים מינוי  .5

 :פרטו

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 ?הם ישנו תיעוד למבדקי ניהול איכות למערך התעבורה בארגון .3

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 :יים ומשניים בעברית או שירותים עיקר/פעילות הארגון כולל מוצרים ו - עיסוק תחום .4

 

 

 :תחום באנגלית .8

 

 

 התחום ייבדק ויאומת במבדק * 

 :מיוחדים/חדשים / פרויקטים קיימים  .9
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 :לוגיסטיקה/ייצור/ייעוץ/פיתוח/תכנון –תהליכים עיקריים  .14

 

 

 :אנא פרטו אלו תקנים מחייבים את החברה?האם החברה יצואנית .11

 

 

 :פרטו, אם כן ?או תקנות מחייבות/לקוח מיוחדים ולעמוד במפרטי  האם הנכם נדרשים .12

 

 ?על ידי מי, ואם כן ISO9001האם הנכם נדרשים לקיום תקן  .16

___________________________________________________________________ 

 : מספר משמרות/ כן / לא ? האם העבודה נעשית במשמרות. 10

 מספר עובדים סוג פעילות  כתובת האתר

   

   

 

 :פרטו, אם כן? האם נעשה שימוש בקבלני משנה. 15

 או תהליכים המבוצעים אצל קבלן המשנה / מוצרים ו שם הקבלן

  

  

 

 לא/ אנא הקיפו בעיגול כן ? האם הנכם מעוניינים לקבל מאתנו עדכונים עסקיים לכתובת האימייל. 13

 חותמת החברה + חתימה  שם נציג החברה

  

 
 

 רישיון עסק/ו אישור רשם החברותנא צרפ

 , תודה רבה על שיתוף הפעולה
 צוות רונט


