
 

  

 

 

 

 

 2018 - של החברה יועציםהמתכננים והמאגר ל להצטרףהזמנה 
"( מזמין בזאת מועמדים אשר עונים על מלוא תנאי הסף שלהלן, התאגיד" -בע"מ )להלן שרוניםתאגיד 

של התאגיד, וזאת לשם מתן שירותים הקיים להגיש מועמדות להיכלל במאגר המתכננים והיועצים 
 במקצועות התכנון השונים.

מתכננים ויועצים שנמצאים במאגר החברה אינם נדרשים להגיש מועמדות מחדש, וכי הפנייה  מובהר כי
 מופנית למתכננים ויועצים שאינם נמנים על מאגר החברה.

  )ראה פירוט בנספח א'(: לעניין הזמנה זו הינם "(המועמדלהלן גם ""מתכננים ויועצים" )

 .תשתיות מים וביובבתחומי  -מתכננים  .א

 .חשמל ובקרהץ מתכנן/יוע .ב

 בתחומי תשתיות מים, ביוב, הנדסה אזרחית  ובנייה. -מפקחים  .ג
 ביוב, הנדסה אזרחית  ובנייה. ,בתחומי תשתיות מים –י פרויקטים מנהל .ד

 מודדים. .ה
 יועץ תנועה . .ו

  .יועץ בטיחות בתנועה .ז

 .ממונה אנרגיה .ח

 .קונסטרוקטור .ט

 .יועץ איטום .י

 .יועץ קרקע וביסוס .יא

 .בטיחותיועץ  .יב

 .תיועץ נגישו .יג

 כמפורט בנספח א'. ארגוניים שונים/יועצים מקצועיים בתחומים הנדסיים .יד
 

הכללתם של המבקשים להיכלל במאגר תיעשה בהתאם לקריטריונים לשיבוץ כמפורט להלן, ובהתאם 

לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של התאגיד, בהתבסס על הנתונים והמסמכים אשר יומצאו לתאגיד על ידי 
 ם.המתכננים והיועצי

 תנאי הסף להיכללות במאגר .1

 המועמד הינו יחיד או גוף משפטי רשום. .1.1

המועמד הנו בעל אישור בר תוקף, נכון למועד הגשת המועמדות, לפי חוק עסקאות גופים  .1.2
המעיד כי המועמד מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות  1976 –ציבוריים, התשל"ז 

 המס כחוק.

רה והשכלה בתחום המבוקש, ככל שקיים. לגבי מועמד שהנו המועמד הינו בעל תעודת הכש .1.3
המועמד יודיע מי הגורם האחראי מטעמו לייצג את המועמד במאגר, והוא יהיה בעל  –תאגיד 

 .כמפורט בנספח א'תעודת ההכשרה וההשכלה של אותו גורם בתחום הרלוונטי 

הנדסאים והטכנאים פנקס הישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים/המועמד הנו בעל תעודת ר .1.4

ו/או  כל תעודה נטי אם וככל שדרוש על פי חוק קיומו של רישיון או אישור  בתחום הרלוו
המועמד יודיע מי  –אישור אחר הנדרש על פי התקנות או החוק. לגבי מועמד שהנו תאגיד /

הגורם האחראי מטעמו לייצג את המועמד במאגר, והוא יהיה בעל תעודת רישום כאמור של 
  כמפורט בנספח א'.ו גורם בתחום הרלוונטי, אות

בתחום המבוקש, אם וככל שדרוש על פי  הנדסאי/המועמד הינו בעל רישיון מהנדס/אדריכל .1.5
המועמד יודיע מי הגורם האחראי  –חוק קיומו של רישיון זה. לגבי מועמד שהנו תאגיד 
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ותו גורם בתחום מטעמו לייצג את המועמד במאגר, והוא יהיה בעל הרישיון כאמור של א

 כמפורט בנספח א'. הרלוונטי 

 בהתאם לתחום הרלוונטי. המפורט בנספח א'כל ניסיון נדרש אחר  על פי  .1.6

 מסמכים שעל המציע  לצרף להצעתו .2

המועמד יצרף להצעתו הוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, גם את 
 המסמכים הבאים:

חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום כל האישורים הנדרשים לפי  .2.1
, כשהם תקפים למועד 1976 -חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

 הגשת הבקשה להיכלל במאגר.

אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד כי המועמד מנהל פנקסי חשבונות  .2.2
 קודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף. ורשומות שעליו לנהל על פי פ

 תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מס ערך מוסף. .2.3

 .1.3-1.5העתק מן התעודות, האישורים והרישיונות הנדרשים בהתאם לתנאי סף  .2.4

 קורות חיים.  .2.5

ולדרישות נספח א' וזאת בנוסח  1.6פירוט ניסיון קודם של המועמד בהתאם לדרישות סעיף  .2.6
  אישורים ואסמכתאות להוכחת ניסיונו הקודם.   נספח ב', וכן המלצות, 

 כל מסמכי הזמנה זו חתומים בכל עמוד ועמוד. .2.7

 קריטריונים להכללת מתכנן במאגר המתכננים והיועצים .3

התאגיד יכלול במאגר המתכננים והיועצים מציעים אשר יעמדו בכל תנאי הסף, ואשר יענו על 

 הקריטריונים הבאים :

 דות והרישיונות הנדרשים על פי דין.בעלי כל האישורים, התעו .3.1

ניסיון בעבודה מול רשויות בעלי ניסיון מוכח בביצוע פרויקטים קודמים, תוך דגש על  .3.2
 .1מקומיות ו/או חברות עירוניות ו/או תאגידי מים והביוב כמפורט בנספח א'

 כמפורט בנספח א'. ותק של המועמד בתחום הרלוונטי .3.3

 המלצות קודמות. .3.4

זכותו לערוך ריאיון מקצועי אישי עם המועמד, והודעה על כך תימסר למציעים התאגיד שומר על 

 בכתב.

 שיטת ניהול המאגר .4

התאגיד יפנה מעת לעת למתכננים ויועצים מתוך המאגר בהתאם למהות הפרויקט הספציפי,   .4.1
 וזאת בסבב מחזורי, וככל הניתן באופן שוויוני.

ל בהתאם לסבב מחזורי בנסיבות שבהן על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לפעו .4.2

נדרשת מומחיות מיוחדת ו/או ניסיון או ידע מיוחדים לצורך ביצוע השירותים, ובמקרה זה 
 תהא זכאית החברה לפנות למתכננים ו/או יועצים ספציפיים מתוך המאגר.

מתכנן/יועץ אשר הצעתו תתקבל, יידרש לחתום על הסכם למתן שירותים בנוסח שיועבר לו  .4.3
ידי התאגיד, לרבות להמציא לתאגיד אישור על קיום ביטוחים בשים לב למהות והיקף  על

 השירותים.



 2018ם שרונים תשתיות מים וביוב, מאגר יועצי

 

 

התאגיד יאפשר למתכננים ויועצים אשר עומדים בתנאי הסף להצטרף למאגר התאגיד, ובלבד  .4.4

 שתתקבל בקשה מטעמם בצירוף כל המסמכים הנדרשים.

ויים בהתאם לצרכיו בדבר שיטת התאגיד יהיה רשאי בכל שלב להכניס עדכונים ו/או שינ .4.5
 ניהול המאגר.

התאגיד יהא רשאי להוציא מתכנן/יועץ מהמאגר, וזאת בהודעה מוקדמת בכתב שתימסר  .4.6
יום מראש ובכתב. המתכנן/היועץ רשאי לבקש מהתאגיד להוציאו  15למתכנן/ליועץ תוך 

ונו ו/או מהמאגר, ואולם, המתכנן/היועץ לא יהא רשאי להפסיק על דעתו, פרויקט שתכנ
עבודתו ו/או ביצועו כבר החלו לפי הזמנת התאגיד בכתב, ללא אישור מראש ובכתב של 

 התאגיד. 

שנים ממועד ההודעה על  5תקופת היכללותם של מתכננים ויועצים במאגר תהא עד  .4.7
היכללותם במאגר. במידה ומתכנן/יועץ לא השלים פרויקט אליו נבחר במהלך תקופת 

 ת היכללותו במאגר במועד סיום מתן השירותים על ידו.ההתקשרות, תסתיים תקופ

 היקף ההתקשרות עם המתכנן/יועץ .5

התאגיד אינו מחויב להתקשר עם מתכנן/יועץ כלשהו הרשום במאגר או להתקשר עם  .5.1
 מתכנן/יועץ בהיקף כלשהו.

כל מתכנן/יועץ שיופעל ע"י התאגיד יספק לתאגיד שירותים בהיקף שתואם את ההזמנה ולא  .5.2
 מהיקף זה ללא אישור מראש בכתב מאת התאגיד.יחרוג 

 בכל מקרה, היקף הפעילות יהיה עפ"י הצרכים המשתנים בין פרויקט לפרויקט. .5.3

חתומה ע"י מורשי חתימה של התאגיד. ללא  מראשעל המתכנן/יועץ לקבל הזמנת עבודה  .5.4
 הזמנת עבודה חתומה לא תשולם למתכנן/ליועץ כל תמורה.

 התחייבות המתכנן/היועץ  .6

המתכנן/היועץ מצהיר ומתחייב כי אין מניעה חוקית כלשהי להעסקתו, וכי בכל העת הוא  .6.1

 יחזיק באישורים הנדרשים על פי דין.

 המתכנן/היועץ יתחייב שלא להפסיק את עבודתו עד השלמת הפרויקט בו עוסק.  .6.2

באחריות המתכננים/היועצים לעדכן את התאגיד בדבר שינוי פרטים רלוונטיים לרישומם  .6.3
 מאגר, ובכלל זה בכל שינוי בעמידתם בתנאי הסף אף אם מדובר בשינוי זמני.  ב

את זכויותיו או את ו/או לשעבד  ו/או להעביר ו/או למשכן אינו רשאי להמחות  תכנן/היועץהמ .6.4
 זה, כולן או חלקן. הזמנהחובותיו לפי תנאי 

ין או בעקיפין לאחר, רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או חלקו במישר תכנן/היועץאין המ .6.5
 . מהתאגידבכתב מראש וללא הסכמה 

 כללי .7

את הבקשה להיכלל במאגרי התאגיד בצירוף כל המסמכים )בשני העתקים( יש להגיש באופן  .7.1
עד לתאריך  קומה ב רמת השרון 5אוסישקין כתובת ב חברת שרונים לדנה ברנשטייןידני 

28.02.18. 

מכים/פרטים נוספים/השלמות, וכן יהא רשאי התאגיד יהא רשאי לפנות למועמד לקבלת מס .7.2
 לפנות לצדדים שלישיים לקבלת חוות דעת.

 התאגיד יודיע בכתב למועמדים על הכללתם/אי הכללתם  במאגר.  .7.3

מובהר ומודגש, כי התאגיד אינו מתחייב לבחור במתכנן/ביועץ הנכלל במאגר לבצע עבורו  .7.4
 כלשהי בין התאגיד למתכנן/ליועץ.עבודה כלשהיא ואין במאגר זה כדי ליצור התחייבות 
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הא רשאי, אך לא חייב, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או י התאגידמובהר כי  .7.5

, או למחול על הפגם, או לבקש תיקונו כאמור לעיל, זמנה זו שאינה ערוכה עפ"י מסמכי ה
  הבלעדי. ווזאת עפ"י שיקול דעת

שומר על זכותו לקבוע תנאים מוקדמים ו/או מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, התאגיד  .7.6
אמות מידה ו/או הוראות אחרות ממתכנן/מיועץ לצורך התקשרות עימו בהתאם לשיקול 

 דעתו הבלעדי.

התאגיד פועל בעניינים שונים הקשורים בהליכי הזמנה זו גם באמצעות ועדת מכרזים של  .7.7
יד, יכול שאלו יבוצעו ע"י התאגיד. כל מקום שבו מוקנית לתאגיד סמכות או זכות או תפק

ועדת המכרזים, וכל מקום שנכתב "התאגיד", חלים הדברים גם על ועדת המכרזים, או מי 
 מטעמה, במשמע, ולהיפך.

 

 םתעריפים מכסימאליי .8

 ויעוץ  עבודות תכנון 8.1

התמורה ב %  סוג העבודה סעיף
 מערך הפרויקט

ערך מכסימאלי 
 של הפרויקט

 הערות

  מליון ש"ח 1מעל   0.8 ניהול פרויקטים .1

  ₪ מליון  1פחות מ  1.0 ניהול פרויקטים 

  ₪ מליון  1מעל   3.5 פיקוח הנדסי .2

  ₪ מליון  1פחות מ 4.0 פיקוח הנדסי  

תכנון עבודות צנרת ,  .3
 מבנה והנדסה אזרחית 

אלף  500פחות מ  5.0
₪ 

 

 תכנון עבודות צנרת  
 מבנה והנדסה אזרחית

  ₪  אלף  500מעל   4.3

 תכנון מערכות .4
 לפרויקטים

לא כולל מחיר  ₪ מליון  1עד  7.0
המבנה ופיתוח 

 סביבתי

 תכנון מערכות 
 לפרויקטים

 ₪ מליון  1 -מ 6.0
 

לא כולל מחיר 
המבנה ופיתוח 

 סביבתי

לא כולל מבנה וציוד  ₪ אלף  500עד  7.0 לפרויקטים חשמל ובקרה .5
 עזר

לא כולל מבנה וציוד  ₪ אלף  500מעל  6.0 לפרויקטים  חשמל ובקרה 
 עזר
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 עבודות מדידה.  8.1

 מחיר יחידה יח' שם הפריט מס'

 ₪ 

 12,500 ק"מ 12מדידת ק"מ בשטח עירוני .1

 7,500 ק"מ 3מדידת ק"מ בשטח חקלאי .2

 3,750 דונם מדידת  תא שטח בנוי .3

 3,000 דונם מדידת תא שטח פתוח .4

 2,400 םיו מחיר יום מדידה .5

 חצי יום מדידה .6
 שעות( 4)עד 

 

 1,600 

 ) הספר הצהוב( 30%מ' תינתן תוספת של  100על מדידות של מקטעים הקטנים מ (1)

לתמורה  20%ימי עבודה וזאת בתוספת של  2המודד מתחייב לתת את השרות תוך קריאה של  (2)
 המפורטת לעיל.

 

 עבודות ייעוץ במקצועות השונים )על בסיס שעות(   8.2

פי  התשלום יהיה על בסיס שעות שיבוצעו בפועל ויאושרו על ידי התאגיד. תשלום לשעה יתבצע על
 ש"ח בתוספת מע"מ כנדרש בחוק. 240תעריף מקסימאלי של 

למרות האמור לעיל רשאי התאגיד לקבוע מחיר עבור השירותים הנדרשים מהיועץ והתשלום יהיה 
 תשלום פאושלי.

 

 

 יתמנכ"ל- אילנה ניצן

 

                                                      

 . 30%מ'  תינתן תוספת של  30מ' ועד  14על רצועה ברוחב מעל  1

 מ' כולל כניסה לחצרות בתים 14המחיר עבור רוחב הרצועה הנמדדת עד  2

 

 מ'. 50רצועה ברוחב של עד  3
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 נספח א' 

 דרישות וניסיון

 מתכנן מים וביוב .1

( משרד/חברה הנדסית העוסקת באפיון, תכנון ופיקוח עליון של מערכות מים וביוב )כולל תחנות 1)
שאיבה,מכוני מים, מכוני טיפול בשפכים ומים ותוכניות אב(  במגזר הציבורי ועבור תאגידי מים 

 וביוב.

 ים:( מהמשרד/חברה נדרש לעמוד בתנאים הבא2)

אזרחי/מכונות  מתכננים בעלי תואר מהנדס  2לפחות -  -(הכשרה) מספר מתכננים מינימאלי •
ממוסד מוכר בישראל או בעולם. המהנדסים יהיו רשומים בפנקס המהנדסים חקלאי /

 והאדריכלים .

שנים  7לפחות אחד מן המתכננים במשרד הינו בעל ניסיון של  -ניסיון אישי  של המתכננים •
נון מערכות מים וביוב ברשויות מקומיות או תאגידי מים וביוב )יש לצרף קורות לפחות בתכ

 שיעבדו עם התאגיד(. םחים של כל המהנדסים הרלוונטיי

שנים ומספקים שרותי הנדסה   3המשרד/חברה פועלים מזה  -ניסיון של החברה/משרד •
 ים וביוב.לרשויות מקומיות,תאגידי מים וביוב או גופים צבורים בתחום תשתיות מ

שצוינו לעיל כולל שם הלקוח  םנדרש לפרט את ניסיון החברה/משרד בכל הנושאים הרלוונטיי •
 ומועד ביצוע העבודה.

פרויקטים בתחומי המים והביוב ובנושא הרלוונטי  3המתכנן/יועץ נדרש להציג  לפחות  •
 .2013שתוכננו ,בוצעו והושלמו  משנת  כל אחד ₪  ןמיליו 1הנדרש, בהיקף של מעל 

 

 מתכנן/יועץ  חשמל ובקרה  .2

( משרד/חברה הנדסית העוסקת באפיון,תכנון ופיקוח עליון של מערכות חשמל ובקרה ובמיוחד של 1)
 . מים, מתקני שפכים ומט"שים מכוניו לביוב  מערכות מים וביוב  ,תחנות שאיבה

 ( מהמשרד/חברה נדרש לעמוד בתנאים הבאים:2)

חשמל  מתכננים בעלי תואר מהנדס  2לפחות -מחברה    -(מספר מתכננים מינימאלי )הכשרה •
 ממוסד מוכר בישראל או בעולם. המהנדסים יהיו רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים .

 רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים. חשמל  מהנדס – יועץ עצמאי

שנים  7 לפחות אחד מן המתכננים במשרד הינו בעל ניסיון של -ניסיון אישי  של המתכננים •
לפחות בתכנון מערכות חשמל ובקרה במערכות  מים וביוב ברשויות מקומיות או תאגידי מים 

 שיעבדו עם התאגיד(. םוביוב )יש לצרף קורות חים של כל המהנדסים הרלוונטיי

שנים ומספקים שרותי הנדסה   3המשרד/חברה פועלים מזה  -ניסיון של החברה/משרד •
וביוב או גופים צבורים בתחום תשתיות חשמל ובקרה מים  לרשויות מקומיות,תאגידי מים

 וביוב.

שצוינו לעיל כולל שם הלקוח  םנדרש לפרט את ניסיון החברה/משרד בכל הנושאים הרלוונטיי •
 ומועד ביצוע העבודה.

 אלף  250פרויקטים בתחומי המים והביוב בהיקף של מעל  3המתכנן/יועץ נדרש להציג  לפחות  •
 .2013,בוצעו והושלמו  משנת  שתוכננו כל אחד₪ 
 

 ניתן להגיש את המועמדות ליועץ חשמל /בקרה בנפרד כל תחום. •

 

 מפקח .3

( מפקח /משרד/חברה המתמחים בניהול פרויקטים בתשתיות ציבוריות ובמיוחד במערכות מים 1)
מכוני מים, בריכות מים, מתקני שפכים ומערכות תשתית(  במגזר  וביוב )כולל תחנות שאיבה,

 בורי ועבור תאגידי מים וביוב.הצי

 ( מנהל המפקח/מהמשרד/חברה נדרש לעמוד בתנאים הבאים:2)
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ממוסד מוכר בישראל או בעולם.   אזרחי/מכונות/חקלאי  בעל תואר מהנדס/הנדסאי  -הכשרה •
 המהנדס/הנדסאי  יהיו רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים או ההנדסאים בהתאמה .

שנים לפחות בפיקוח פרויקטים של מים  וביוב  3בעל ניסיון של  -ניסיון אישי  של המפקח •
 םשל כל המפקח/ים הרלוונטיי םחייברשויות מקומיות או תאגידי מים וביוב )יש לצרף קורות 

 שיעבדו עם התאגיד(.

שצוינו לעיל כולל שם הלקוח ומועד ביצוע  םנדרש לפרט את ניסיון בכל הנושאים הרלוונטיי •
יים ניסיון בעבודות שרוול , ניתוץ וסוגי הקידוח השונים )אופקי במידה וק העבודה.

 יש לציין ולפרט. –ואינטגראלי( 

שלפחות פרויקט אחד מהם   םהרלוונטייפרויקטים בתחומים  5המפקח  נדרש להציג  לפחות  •
 .2013בוצעו והושלמו  משנת  ,שפוקחוש"ח   ןמיליו 2בהיקף של מעל 

 
  מנהל פרויקטים .4

ויקט /משרד/חברה המתמחים בניהול פרויקטים בתשתיות ציבוריות ובמיוחד במערכות ( מנהל פר1)
מכוני מים, בריכות מים, תשתיות עירוניות (  במגזר  ,לביוב מים וביוב )כולל תחנות שאיבה
 הציבורי ועבור תאגידי מים וביוב.

 ( מנהל פרויקט/מהמשרד/חברה נדרש לעמוד בתנאים הבאים:2)

ממוסד מוכר בישראל או בעולם.  אזרחי/מכונות /חקלאי  ר מהנדסבעל תוא  -הכשרה •
 המהנדס יהיו רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים .

שנים לפחות בניהול פרויקטים של מים   5בעל ניסיון של  -ניסיון אישי  של המנהל הפרויקט •
הפרויקט  יהלשל כל מנ םחייוביוב ברשויות מקומיות או תאגידי מים וביוב )יש לצרף קורות 

 שיעבדו עם התאגיד(. יםהרלוונטי

שצוינו לעיל כולל שם הלקוח ומועד ביצוע  םניסיון בכל הנושאים הרלוונטייהנדרש לפרט את  •
 העבודה.

בהיקף של למעלה    םהרלוונטייפרויקטים בתחומים  3מנהל הפרויקטים  נדרש להציג  לפחות  •
 .2013בוצעו והושלמו  משנת ש כל אחד ₪  ןמיליו 3 מ

 

 

 מודד .5

 ( מודד/משרד/חברה העוסקת בביצוע מדידות במגזר הציבורי.1)

 ( מהמודד /משרד/חברה נדרש לעמוד בתנאים הבאים:2)

בעלי תואר מודד מוסמך  ממוסד מוכר בישראל או   1לפחות   -מספר מודדים מינימאלי •
 לעבודה  הנדרשים בחוק . תבעולם. המודד יהיה בעל כל הרישיונו

שנים ומספקים שרותי   3משרד/חברה פועלים מזה /המודד -המודד/חברה/משרד ניסיון של •
 מדידה  לגופים צבורים בתחום המדידה.  

כולל שם הלקוח ומועד  בביצוע מדידות במגזר הציבורי,נדרש לפרט את ניסיון החברה/משרד  •
 ביצוע העבודה.

 

 יועץ תנועה .6

ותי יעוץ בתחום הסדרי תנועה ( יועץ עצמאי/משרד/חברה הנדסית המתמחה במתן שר1)
 ותחבורה,תכנון כבישים ומסעות  לרשויות מקומיות /תאגידי מים וביוב/גופים ציבורים

 ( מהיועץ /משרד/חברה נדרש לעמוד בתנאים הבאים:2)

ממוסד מוכר בישראל או בעולם. המהנדס יהיה אזרחי /תחבורה  בעל תואר מהנדס   -תואר •
 ים .רשום בפנקס המהנדסים והאדריכל

שנים לפחות בתכנון בתכנון הסדרי תנועה ותחבורה   4בעל ניסיון של  -ניסיון של יועץ התנועה  •
ברשויות מקומיות או /ו גופים צבורים )יש לצרף קורות חים של היועץ  הרלוונטי שיעבדו עם 

 התאגיד(.
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שצוינו לעיל כולל שם הלקוח ומועד  םנדרש לפרט את ניסיון היועץ בכל הנושאים הרלוונטיי •
 ביצוע העבודה.

תכנון תנועה ויעוץ הסדרי תנועה עבור פרויקטים בתחום  5המתכנן/יועץ נדרש להציג  לפחות  •
 .2013שתוכננו ,בוצעו והושלמו  משנת  רשויות מקומיות/גופים ציבוריים.

 

 בתנועה   יועץ בטיחות .7
לרשויות בתנועה   במתן שרותי יעוץ בתחום בטיחות יועץ עצמאי/משרד/חברה הנדסית המתמחה ( 1)

 מקומיות /תאגידי מים וביוב/גופים ציבורים /חברות .

 ( מהיועץ /משרד/חברה נדרש לעמוד בתנאים הבאים:2)

או עבר הכשרה ומוכר על  כנדרש בחוקבתנועה בטיחות  כיועץ אישור על הסמכה   -הכשרה  •
 .שראל וכדומהידי אחד הגופים כנתיבי ישראל, משטרה י

 שנים לפחות במתן שרותי יעוץ בנושאי בטיחות  4בעל ניסיון של  -תנועה בטיחות בניסיון של  •
לרשויות  מקומיות או /ו גופים צבורים )יש לצרף קורות חים של היועץ  הרלוונטי  בתנועה 

 שיעבדו עם התאגיד(.

יל כולל שם הלקוח ומועד שצוינו לע םנדרש לפרט את ניסיון היועץ בכל הנושאים הרלוונטיי •
 ביצוע העבודה.

שלפחות אחד מהם בוצע בנושא  םרלוונטייפרויקטים  3המתכנן/יועץ נדרש להציג  לפחות  •
 .2013בתאגיד מים וביוב  משנת 

 
 

 ממונה אנרגיה .8

יועץ עצמאי/משרד/חברה הנדסית המתמחה במתן שרותי יעוץ בתחום החסכון וניהול  (1)
 ו גופים ציבורים ו/או חברות עירוניות./לרשויות  מקומיות או אנרגיה 

 מהיועץ /משרד/חברה נדרש לעמוד בתנאים הבאים: (2)

ממוסד מוכר בישראל או בתחומי מכונות/חשמל בעלי תואר מהנדס  /הנדסאי   -הכשרה  •
בעולם. המהנדס יהיה רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ההנדסאי יהיה רשום בפנקס 

דת הסמכה לממונה אנרגיה )בתוקף( שנתנה ע"י המשרד בעל תעו הטכנאים. ההנדסאים ו
 כנדרש בחוק.לתשתיות ואנרגיה  

בתחומי התייעלות שנים לפחות במתן שרותי יעוץ  5בעל ניסיון של  -  כממונה אנרגיה ניסיון  •
 על מתקני מים וביוב.עם דגש    עם דגש אנרגטית וניהול אנרגטי 

 טי שיעבדו עם החברה(.)יש לצרף קורות חיים של היועץ  הרלוונ  •

שצוינו לעיל כולל שם הלקוח ומועד  םבכל הנושאים הרלוונטיי היועץנדרש לפרט את ניסיון  •
 .ביצוע העבודה

גופים בנושא שלפחות שנים  מהם בוצעו עבור  פעילות רלוונטית  3יועץ נדרש להציג  לפחות ה •
 .2014משנת  ציבורים 

 

 

 קונסטרוקטור )מתכנן מבנים(  .9

אי/משרד/חברה הנדסית המתמחה במתן שרותי יעוץ ותכנון מבנים, כולל  חוזק יועץ עצמ (1)
לרשויות  מקומיות או /ו גופים חומרים ואישור תכניות בניה כחלק מתהליך היתר הבניה,  

 ציבורים ו/או חברות עירוניות.

 מהיועץ /משרד/חברה נדרש לעמוד בתנאים הבאים: (2)

ד מוכר בישראל או בעולם. המהנדס יהיה רשום ממוס אזרחי  בעלי תואר מהנדס  -הכשרה  •
(  כנדרש  קונסטרוקטור בפנקס המהנדסים והאדריכלים . אישור על הסמכה כמהנדס מבנים )

 בחוק.

שנים לפחות במתן שרותי יעוץ תכנון מבנים וחוזק  6בעל ניסיון של  -ניסיון של מתכנן מבנים   •
 .או בורות רטובים(  )מבנים כבריכות עם דגש על מבנים רטוביםחומרים 

 עם החברה. ודיש לצרף קורות חיים של היועץ  הרלוונטי שיעב •

שצוינו לעיל כולל שם הלקוח ומועד  םבכל הנושאים הרלוונטיי היועץנדרש לפרט את ניסיון  •
 .ביצוע העבודה
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ם  מהם בוצעו יבנושא שלפחות שני םפרויקטים רלוונטיי 5המתכנן/יועץ נדרש להציג  לפחות  •
 .2013"מבני ציבור" משנת עבור 

 

 יועץ איטום .10

 ( יועץ עצמאי/משרד/חברה הנדסית המתמחה במתן שרותי יעוץ איטום  .1)

 ( מהיועץ /משרד/חברה נדרש לעמוד בתנאים הבאים:2)

ממוסד מוכר בישראל או  בהנדסה כימית/אזרחית/מכונות בעלי תואר מהנדס   -הכשרה •
 ים והאדריכלים . בעולם. המהנדס יהיה רשום בפנקס המהנדס

שנים לפחות במתן שרותי יעוץ בנושאי איטום של  4בעל ניסיון של  - איטוםניסיון של יועץ  •
 מבנים   )יש לצרף קורות חיים של היועץ  הרלוונטי שיעבדו עם החברה(.

שצוינו לעיל כולל שם הלקוח ומועד  םבכל הנושאים הרלוונטיי היועץנדרש לפרט את ניסיון  •
 .הביצוע העבוד

בנושא שלפחות אחד מהם בוצע  םפרויקטים רלוונטיי 3המתכנן/יועץ נדרש להציג  לפחות  •
 .2014עבור איטום "מבנה ציבור"  משנת 

 

 קרקע וביסוסיועץ  .11

 ( יועץ עצמאי/משרד/חברה הנדסית המתמחה במתן שרותי יעוץ בתחומי קרקע וביסוס  .1)

 :( מהיועץ /משרד/חברה נדרש לעמוד בתנאים הבאים2)

בעלי תואר מהנדס ממוסד מוכר בישראל או בעולם. המהנדס יהיה רשום בפנקס   -הכשרה •
 המהנדסים והאדריכלים . יש להציג הכשרה בתחום הרלוונטי.

שנים לפחות במתן שרותי יעוץ קרקע וביסוס  3בעל ניסיון של  -ניסיון של יועץ קרקע וביסוס  •
 בדו עם החברה(.)יש לצרף קורות חיים של היועץ  הרלוונטי שיע

שצוינו לעיל כולל שם הלקוח ומועד  םבכל הנושאים הרלוונטיי היועץנדרש לפרט את ניסיון  •
 .ביצוע העבודה

 .2015משנת  םפרויקטים רלוונטיי 3היועץ נדרש להציג  לפחות  •
 

 יועץ בטיחות .12

לרשויות ( יועץ עצמאי/משרד/חברה המתמחה במתן שרותי ייעוץ בתחום בטיחות ובטיחות בעבודה 1)
 ו/או גופים ציבורים ו/או חברות עירוניות. מקומיות 

 ( מהיועץ /משרד/חברה נדרש לעמוד בתנאים הבאים:2)

 והכשרה כדין כממונה בטיחות. היועץ הנו בעל תעודת ממונה בטיחות -הכשרה •

וזאת לשלושה   בטיחות שנים במתן שרותי יעוץ  5 בעל ניסיון של - -יועץ הבטיחות ניסיון של  •
 .גופים ציבוריים לכל הפחות.

של יעוץ בטיחות בעבודה ובמבנים פרויקטים ( 3שלושה) המתכנן/יועץ נדרש להציג לפחות •
 .2014ציבורים  החל משנת 

  

 יועץ נגישות .13

( יועץ עצמאי/משרד/חברה המתמחה במתן שרותי ייעוץ בתחום הנגישות לרשויות מקומיות  ו/או 1)
 ניות.גופים ציבורים ו/או חברות עירו

 ( מהיועץ /משרד/חברה נדרש לעמוד בתנאים הבאים:2)

מהנדס ממוסד מוכר בישראל או בעולם. האדריכל/ מהנדס יהיה  או תואר אדריכלבעלי   -הכשרה •
בפנקס המיוחד של  על המציע להיות רשום בנוסף רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים. 

  .בפנקס המיוחד של מורשה נגישות השירות ו/אואדריכלים מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה 

שנים לפחות במתן שרותי ייעוץ בנושאי נגישות   4בעל ניסיון של  - הנגישות ניסיון של יועץ  •
 לרשויות  מקומיות או /ו גופים ציבורים ו/או חברות עירוניות.



 2018ם שרונים תשתיות מים וביוב, מאגר יועצי

 

 

ציבור הנגשת מוסדות העוסקים בשל פרויקטים ( 3) שלושה המתכנן/יועץ נדרש להציג  לפחות •
 .2013החל משנת שתוכננו על ידו , ו/או מתקנים הנדסיים 

 

 יועצים מקצועיים .14

, שמאי חקלאי/הבאים: אגרונום ארגוניים/ם /טכנולוגיםים בתחומים ההנדסיי( יועצים מקצועי1)
, סייבר, מערכות מידע גיאוגרפיות, נהלים ותקנים התנהגות ארגונית, , מים , בטחון  ערכות מידעמ

 ם.ים, רישוי עסקים, דוחות סביבתיאיכות מי

 

 ( היועץ /עצמאי/משרד/חברה נדרש לעמוד בתנאים הבאים:2)

בעל תואר רלוונטי בתחום עיסוקו   ממוסד מוכר בישראל או בעולם.   -הכשרה •
 מהנדס/הנדסאי  יהיו רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים או ההנדסאים בהתאמה .

שנים בתחום המקצועי הנדרש   בעבודה  3סיון  רלוונטי של בעל ני -ניסיון אישי  של היועץ  •
יש לצרף   .מול רשויות מקומיות ,או  תאגידי מים וביוב,או מערכות ציבוריות וממשלתיות

 יעבדו עם התאגיד.אשר  םקורות חים של יועץ /ים הרלוונטיי

 .2013פרויקטים לפחות בתחום הרלוונטי משנת  3-ניסיון ב •

שצוינו לעיל כולל שם הלקוח ומועד ביצוע  םיון בכל הנושאים הרלוונטייניסהנדרש לפרט את  •
 העבודה.

 



 2018ם שרונים תשתיות מים וביוב, מאגר יועצי

 

 

 

 1נספח א'
 

 

 תאריך:_______________

 לכבוד

 "(התאגיד)להלן: "  שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 

 טופס בקשה להצטרפות למאגר מתכננים/יועצים

 

 _____________________ הנני מבקש להיכלל במאגר המתכננים של התאגיד במקצוע ___

 פרטי המתכנן/יועץ/ תאגיד/שותפות בבעלות המתכנן/היועץ

  שם/שם תאגיד/שותפות

  ח.פ. / ת.ז.

 רחוב                                                                בניין כתובת מלאה

 עיר  

 מיקוד

 תא דואר

 

 

  שם איש הקשר

  טלפון

  פקס

  אלקטרוני דואר

 

 

 תחום המומחיות של המתכנן/היועץ )לפרט(

 

__________________________       

 
 



 2018ם שרונים תשתיות מים וביוב, מאגר יועצי

 

 

 
 ידו :-להלן רשימת העובדים המקצועיים, אשר הנני מתחייב להעמיד לטובת התאגיד במידה ואבחר על

 
1.1. ______________ 

1.2. ______________ 

1.3. ______________ 

1.4. ______________ 

1.5. ______________ 
 
 

י מצהיר בזאת כי כל העובדים ו/או נותני השירותים אשר פורטו לעיל עומדים בדרישות תנאי הסף הננ
 לרישום במאגר.

 
ידי בין  -הנני מתחייב לעדכן את התאגיד במידה ויחולו שינויים במצבת כוח האדם המקצועי המועסק על

 מעביד ובין כנותני שירותים חיצוניים.-ביחסי עובד

 הנני מאשר את נכונות הפרטים לעיל.

 בברכה,          

_________________________ 

 חתימת המשתתף וחותמת                      

 
 אישור:

 

אני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר רשיון _________ 
______ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. מאשר בזה כי ביום ____________

_________________ )המציע( וחתם/מה בפני על הצהרה זו לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר 
 את האמת שאם לא כן ת/יהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק.

 

 _________________ חתימת עורך הדין

 

 
 

 חברה(: אישור )כאשר המציע הוא

אני הח"מ, עו"ד ____________________ מרחוב ___________________ מספר רשיון 
כי _____________________ ת.ז. _____________, המשמש כיועץ משפטי של המציע, מאשר בזה 

_____________________ ת.ז. _____________________ אשר חתמו -___________________ ו
ת המציע בפני, בשם המציע, הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין על על הצעת והצהר

ידי המציע, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו,  להשתתף במכרז ולהסמיך את הנ"ל לחתום על הצעת 
  והצהרת המציע הנ"ל.

 

 ________________ חתימת עורך הדין

 



 2018ם שרונים תשתיות מים וביוב, מאגר יועצי

 

 

 נספח ב'

 תאריך:_______________

 לכבוד

 "(התאגיד)להלן: " שתיות מים וביוב בע"משרונים ת
 

 פירוט ניסיון מקצועי בתחום ___________
 

שם 
 הפרויקט

מזמין העבודה 
 )שם וטלפון(

תיאור 
 הפרויקט

מועד 
 תחילה

מועד 
 סיום

 היקף כספי של ביצוע בפועל 

בפרוייקט נכון למועד הגשת 
 ההצעה

            

            

            

      

      

 

 _____________________________________  חתימה וחותמת המציע:

 _____________________________________    שם המציע:

 _____________________________________    תפקיד המציע:



 2018ם שרונים תשתיות מים וביוב, מאגר יועצי

 

 

 נספח ג'

 לכבוד
 "(התאגיד)להלן: " שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 ליות קודמות/כתב אישוםהצהרה בדבר היעדר הרשעות פלי

יש להחתים כל עובד אשר בכוונת המבקשים להיכלל במאגר להעמיד לטובת התאגיד, ככל שיבחרו *
 להעניק לה שירותים.

ת.ז.__________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל __________אני הח"מ 
 בכתב כדלקמן: העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת

  הנני עצמאי/בעל משרד לתכנון ו/או ליעוץ /עובד במשרד לתכנון ו/או ליעוץ )מחק את המיותר( .1

 השנים שקדמו לחתימתי על תצהיר זה, לא הורשעתי  בעבירה  10-הנני מאשר כי ב .2

פלילית מסוג פשע / הורשעתי בעבירה מסוג פשע____________________________         
 מהות העבירה[.]פרט את 

 

 השנים שקדמו לחתימתי על תצהיר זה, לא הורשעתי  בעבירה  10-הנני מאשר כי ב .3

 פלילית מסוג עוון / הורשעתי בעבירה מסוג עוון ____________________________   

 ]פרט את מהות העבירה[.

 

 ה מסוג הנני מאשר כי לא תלוי ועומד כנגדי כתב  אישום בגין עבירה מסוג פשע או עביר .4

 עוון/ )מחק את המיותר( תלוי ועומד כנגדי כתב אישום בגין עבירה________________ 

 ________________]פרט את מהות העבירה[.

              _________________ 

 רהמצהי חתימת                                                                                          

 אישור עו"ד

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד____________, במשרדי 
ברחוב____________, ה"ה_______________, שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות 
מספר______________/ המוכר לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה 

 בועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.צפוי לעונשים הק

 ______________, עו"ד        

 

 



 2018ם שרונים תשתיות מים וביוב, מאגר יועצי

 

 

 נספח ד'

 לכבוד
 "(התאגיד)להלן: " שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 ייפוי כוח והרשאה לבדיקת רישום פלילי

 

 ______ת.ז._________________ . _______________________1 אנו הח"מ:

 ת.ז. _______________________ . _______________________2  

 

נותנים בזה ייפוי כח והרשאה לתאגיד ו/או לכל הבא מטעמו לעיין ולקבל מידע אודות עובדי 
המציע/התאגיד ____________________ כפי שאגור במרשם הפלילי המתנהל על ידי המטה הארצי של 

 משטרת ישראל, ירושלים.

 

לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,  12למען הסר ספק, ייפוי כח והרשאה זו ניתנים על פי סעיף 

 , והתקנות שהוצאו מכח חוק זה.1981-התשמ"א

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

 2חתימה     1חתימה     תאריך 

 

 

 

 

    _____________________ 

 ותמת התאגידח     

 

 

 יש להחתים מורשי חתימה של התאגיד על יפוי הכח וההרשאה המצ"ב לעיל, ולהגישם יחד עם ההצעה.

 

 



 2018ם שרונים תשתיות מים וביוב, מאגר יועצי

 

 

 נספח ה'

 לכבוד :
 "(התאגיד)להלן: " שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום הצהרה/התחייבות

ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם ________________ ______________, נושא  אני הח"מ
 ( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: "המציע")להלן:  שמספרו ____________

 
 אחד מאלה:  במציעכי התקיים  ,הנני מצהיר .1

המציע ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים  )א(
ההצהרה.  בשנה שקדמה למועד חתימת  

אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק  )ב(
השנים שקדמו לחתימת ההצהרה.  3 יתה ביההרשעה האחרונה לא ה –עובדים זרים   

  –לעניין סעיף זה
או חבר  גם  בעל השליטה בו -מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם –"בעל זיקה" 

 בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו. 
 .1991 -איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אחוק עובדים זרים ) –"חוק עובדים זרים" 

 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"שליטה" 
 

 כי התקיים במציע אחד מאלה: ,הנני מצהיר .2
;לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום המציע ובעל הזיקה אליו )א(  

המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד  )ב(
  ;חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה

המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך  )ג(
חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. במועד חתימת ההצהרה    

 - לעניין סעיף זה
 . 1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  
 חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע. (1) 
 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2) 
 ;על השליטה בוב )א(  
  ;ין, דומהיחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענ )ב(  

במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם 
 ;לתחומי פעילותו של המציע

 ;מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה )ג( 
חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  –נשלט שליטה מהותית אם המציע הוא חבר בני אדם ש (3)

 ;מהותית בידי מי ששולט במציע
הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה  –"הורשע" 

 (. 31.10.02בחשון התשס"ג )
 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

 או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם. 75%של  החזקה –"שליטה מהותית" 
 

 אמת.  זו חתימתי וכי תוכן  הצהרתיזו 
 
 

 שם המצהיר + חתימה   תאריך 
 

 אימות חתימה
 

כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה , אני הח"מ. עו"ד /רו"ח מאשר בזאת
 בפני מוסמך לעשות כן בשמו. ___________________ אשר חתם על הצהרה זו

 
 
 

 תאריך  חותמת וחתימה  שם

  


