הזמנה להצטרף למאגר המתכננים והיועצים של החברה לשנת 2022
תאגיד שרונים בע"מ (להלן" -התאגיד") מזמין בזאת מועמדים אשר עונים על מלוא תנאי הסף שלהלן,
להגיש מועמדות להיכלל במאגר המתכננים והיועצים של התאגיד ,וזאת לשם מתן שירותים במקצועות
התכנון השונים.
מובהר כי מתכננים ויועצים שנמצאים במאגר החברה ,ואשר מעוניינים להיכלל למאגרי התאגיד ,נדרשים
להגיש מועמדותם .לא תתבצע העברה של מתכננים ויועצים קיימים למאגרים החדשים !
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"מתכננים ויועצים" לעניין הזמנה זו הינם :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.
טז.
יז.
יח.
יט.
כ.
כא.
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מתכננים  -בתחומי תשתיות מים וביוב.
מתכננים בתחום תכנון מתקני מים וביוב.
מתכנן /יועץ חשמל.
יועץ בקרה.
יועץ אינסטלציה .
יועץ תהליכי לטיפול בשפכים ובמים.
יועץ טכנו כלכלי
יועץ אנרגיה
מפקחים  -בתחומי תשתיות מים ,ביוב ,הנדסה אזרחית ובנייה.
קשרי קהילה
מודדים
מתכננים בתחום התנועה
יועץ בטיחות /יועץ בטיחות בתנועה
קונסטרוקטור (מתכנן מבנים)
מנהלי פרויקטים בתחומי תשתיות מים ,ביוב ,הנדסה אזרחית ובנייה
יועץ איטום
יועץ קרקע וביסוס
אדריכל
יועץ סייבר
יועץ ארגוני
יועץ נגישות.

תנאי הסף להיכללות במאגר
 .2.1המועמד הינו יחיד או גוף משפטי רשום.
 .2.2המועמד הנו בעל אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ז – .1976
 .2.3המועמד הינו בעל תעודת הכשרה והשכלה בתחום המבוקש ,ככל שקיים .לגבי מועמד שהנו
תאגיד – המועמד יודיע מי הגורם האחראי מטעמו לייצג את המועמד במאגר ,והוא יהיה בעל
תעודת ההכשרה וההשכלה של אותו גורם בתחום הרלוונטי כמפורט בנספח א' למסמכי
ההזמנה.
 .2.4המועמד הינו בעל תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים ,ככל שקיים בתחום
הרלוונטי .לגבי מועמד שהנו תאגיד – המועמד יודיע מי הגורם האחראי מטעמו לייצג את
המועמד במאגר ,והוא יהיה בעל תעודת רישום כאמור של אותו גורם בתחום הרלוונטי
כמפורט בנספח א' למסמכי ההזמנה.

 .2.5המועמד הינו בעל רישיון מהנדס/אדריכל בתחום המבוקש ,אם וככל שדרוש על פי חוק קיומו
של רישיון זה .לגבי מועמד שהנו תאגיד – המועמד יודיע מי הגורם האחראי מטעמו לייצג את
המועמד במאגר ,והוא יהיה בעל הרישיון כאמור של אותו גורם בתחום הרלוונטי כמפורט
בנספח א' למסמכי ההזמנה.
 .2.6כל ניסיון נדרש אחר הנדרש על פי המפורט בנספח א' למסמכי ההזמנה בהתאם לתחום
הרלוונטי.
.3

הורדת מסמכי ההזמנה והמועד להגשת המועמדות
 .3.1מועמדים אשר מעוניינים להגיש את מועמדותם מתבקשים להוריד את מסמכי ההזמנה
מאתר התאגיד בכתובת  www.sharonim.co.ilהחל מיום רביעי.12.7.22 ,
 .3.2את הבקשה להיכלל במאגרי התאגיד בצירוף כל המסמכים ,האישורים ומסמכי ההזמנה
החתומים יש להגיש למייל שכתובתו offers|@sharonim.org :עד לתאריך .4.8.2022
הילה גיל – מנכ"לית
שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

