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 1202 מאגר מתכננים ויועציםהצטרף להזמנה ל

 
בזאת מועמדים אשר עונים על מלוא תנאי הסף שלהלן,    ןמזמי"(  שרונים"   -בע"מ )להלן   שרונים תשתיות מים וביוב 

במקצועות  , וזאת לשם מתן שירותים  שרוניםשל  הקיים  יועצים  ה מתכננים והמאגר  הצטרף אל  להגיש מועמדות ל
 שונים. 

 הפנייה היא בלשון זכר אך היא מופנית גם למתכננות וליועצות. 

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

 בתחומי תשתיות מים וביוב.  -מתכננים   .א

 מתכנן /יועץ  חשמל.  .ב

 . יועץ  בקרה .ג

 . אינסטלציה    יועץ  .ד

 מים. בתהליכי  לטיפול  בשפכים ויועץ   .ה

 בתחומי תשתיות מים, ביוב, הנדסה אזרחית  ובנייה.  - מפקחים  .ו

 אגרונום  .ז

   שמאי .ח

 קשרי קהילה  .ט
 

  זו.  פנייה מענה לאינם נדרשים להגיש  2017מובהר כי מתכננים ויועצים הנמצאים במאגר החברה משנת 

  ובהתאם לשיקול דעתו  ,כמפורט להלןהכללתם של המבקשים להיכלל במאגר תיעשה בהתאם לקריטריונים לשיבוץ 
 .והיועצים על ידי המתכננים לשרונים, בהתבסס על הנתונים והמסמכים אשר יומצאו  שרוניםהבלעדי והמוחלט של 

 . תחוםנפרד לכל מענה יגיש  מתחום אחד במאגר ליותר   לאשר רוצה להיכל משתתף

 תנאי הסף להיכללות במאגר  .1

 מועמד הינו יחיד או גוף משפטי רשום. ה .1.1

גופים ציבוריים,  בעל אישור  המועמד הנו   .1.2 בר תוקף, נכון למועד הגשת המועמדות, לפי חוק עסקאות 

 המעיד כי המועמד מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.   1976 –התשל"ז 

  – שהנו תאגיד    מועמדהמועמד הנו בעל תעודת הכשרה והשכלה בתחום המבוקש, ככל שקיים. לגבי   .1.3
המועמד יודיע מי הגורם האחראי מטעמו לייצג את המועמד במאגר, והוא יהיה בעל תעודת ההכשרה  

 .כמפורט בנספח א' וההשכלה של אותו גורם בתחום הרלוונטי

לגבי    דריכלים והמהנדסים, ככל שקיים בתחום הרלוונטי.המועמד הנו בעל תעודת רישום בפנקס הא .1.4
המועמד יודיע מי הגורם האחראי מטעמו לייצג את המועמד במאגר, והוא יהיה    –ד שהנו תאגיד  מעמו

 . כמפורט בנספח א' בעל תעודת רישום כאמור של אותו גורם בתחום הרלוונטי

וככל שדרוש על פי חוק קיומו של רישיון  , אם  מבוקש בתחום הרישיון מהנדס/אדריכל  המועמד הנו בעל   .1.5
המועמד יודיע מי הגורם האחראי מטעמו לייצג את המועמד במאגר,    –ד שהנו תאגיד  מעמו. לגבי  זה

  .כמפורט בנספח א' כאמור של אותו גורם בתחום הרלוונטי הרישיוןוהוא יהיה בעל 

 . אליו מוגשת הצעתו ם הרלוונטיבהתאם לתחו  המפורט בנספח א'סיון נדרש על פי ניהמועמד הנו בעל   .1.6
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 לצרף להצעתו מסמכים שעל המציע  .2

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

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

 להיכלל במאגר. 

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

 תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מס ערך מוסף.  .2.3

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

 .  יתן את השירותים מטעם המציע של המתכנן/יועץ המיועד ל  קורות חיים .2.5

 '. בהתאם לנספח בטופס בקשה להצטרפות למאגר  .2.6

  1.6בהתאם לדרישות סעיף    -של המועמד מטעמו    –המציע, ובמקרה של תאגיד  פירוט ניסיון קודם של   .2.7

אליו מוגשת  ' )בהתאם לתחום  2או בנספח ב    ' 1בנספח ב  אשר  הטבלה  בנוסח    ולדרישות נספח א' וזאת 
 , וכן המלצות, אישורים ואסמכתאות להוכחת ניסיונו הקודם.   (המועמדות

 נספח ג' כשהוא מלא וחתום ומאומת בפני עו"ד מטעם המשתתף. .2.8

 כל מסמכי הזמנה זו חתומים בכל עמוד ועמוד.  .2.9

מובהר כי למסמכי ההזמנה   הסכם המסגרת המצורף למסמכי ההזמנה כשהוא חתום בכל עמוד ועמוד. .2.10
מצורפים שלושה סוגי הסכמים, וכל משתתף יתבקש לחתום על ההסכם אליו מוגשת מועמדותו כמפורט  

 להלן : 

 יחתום על הסכם מסגרת למתכנן.   –בתחומי תשתיות מים וביוב  -ננים  מתכ •

 יחתום על הסכם מסגרת למתכנן.   – -מתכנן /יועץ  חשמל  •

 סכם מסגרת ליועץ.יחתום על ה  – -  יועץ  בקרה •

 .ליועץיחתום על הסכם מסגרת  –אינסטלציה    יועץ  •

 יחתום על הסכם מסגרת ליועץ.  – -עץ  תהליכי  לטיפול  בשפכים ומים  יו •

 יחתום על הסכם מסגרת למפקח.   –   - מים, ביוב, הנדסה אזרחית  ובנייה  בתחומי תשתיות    - מפקחים   •

שייבחר יישלח הסכם מסגרת    ם לאגרונועל הסכם.    אינו נדרש לחתום בשלב הגשת המענה   - אגרונום    •
 בצירוף הזמנת העבודה.  

אינו נדרש לחתום בשלב הגשת המענה על הסכם. לשמאי חקלאי שייבחר יישלח    -  –  חקלאי  שמאי •
 הסכם מסגרת בצירוף הזמנת העבודה. 

 .יחתום על הסכם מסגרת ליועץ  –קשרי קהילה  •
 

 יועצים/המתכנניםבמאגר מתכנן   להכללתקריטריונים  .3

מציעים אשר יעמדו בכל תנאי הסף, ואשר יענו על הקריטריונים    יועצים/ כלול במאגר המתכנניםי  שרונים

 הבאים : 

 בעלי כל האישורים, התעודות והרישיונות הנדרשים על פי דין.  .3.1

ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות ו/או  יון מוכח בביצוע פרויקטים קודמים, תוך דגש על  בעלי ניס .3.2
 . ו/או תאגידי מים והביוב חברות עירוניות

 ותק של המועמד בתחום הרלוונטי.  .3.3

 המלצות קודמות.  .3.4
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 . עם המועמד, והודעה על כך תימסר למועמדים בכתב יאיון מקצועי אישירלערוך  ה על זכות תשומרשרונים 

 

יידרש   במאגר,  הכללתו  על  ויוחלט  תתקבל  הצעתו  אשר  הביטוחים  מתכנן/יועץ  קיום  אישור  את  להמציא 
.  )למעט אגרונום ושמאי חקלאי(  המצורף כנספח להסכם המסגרת בהתאם לסוג התחום אליו מוגשת הצעתו

קיום ביטוחים כשהוא  תנאי להעברת הזמנות פרטניות לביצוע עבודות/שירותים מותנה בהמצאת אישור על  
 . ואינו מסויג  חתום על ידי החברה המבטחת של המתכנן/היועץ

 

 ניהול המאגר  שיטת .4

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

לסבב מחזורי בנסיבות שבהן נדרשת  בהתאם    על אף האמור לעיל , החברה תהא רשאית שלא לפעול  .4.2
מומחיות מיוחדת ו/או ניסיון או ידע מיוחדים לצורך ביצוע השירותים, ובמקרה זה תהא זכאית החברה  

 לפנות למתכננים ו/או יועצים ספציפיים מתוך המאגר. 

  ל המאגר בדבר שיטת ניהו  והיה רשאי בכל שלב להכניס עדכונים ו/או שינויים בהתאם לצרכיי   שרונים .4.3
 . בהודעה שתימסר למתכננים והיועצים  – 8ו/או לעדכן את תעריפי המקסימום הקבועים בסעיף 

ליועץ  / מאגר, וזאת בהודעה מוקדמת בכתב שתימסר למתכנןהמ  יועץ/מתכנןלגרוע  הא רשאי  ישרונים   .4.4
  היועץ /המתכנןואולם,  ,  מאגרהלהוציאו ממשרונים  רשאי לבקש    היועץהמתכנן/יום מראש ובכתב.    15

שרונים  לפי הזמנת    לא יהא רשאי להפסיק על דעתו, פרויקט שתכנונו ו/או עבודתו ו/או ביצועו כבר החלו
   .שרונים, ללא אישור מראש ובכתב של בכתב

יקבלו לידיהם העתק מן  בו  מועד  ן ה מ   שנים   5 עד   תהאבמאגר    מתכננים ויועציםשל   היכללותם   תקופת .4.5
ההזמ למסמכי  המצורף  שרוניםההסכם  ידי  על  חתום  כשהוא  מן    נה  חקלאי  ושמאי  אגרונום  )ולגבי 

מסגרת( והסכם  עבודה  הזמנת  אליהם  שתימסר  ביטוחים  המועד  קיום  על  אישור  שימציאו  ולאחר   ,
במידה ומתכנן/יועץ לא השלים פרויקט  כנדרש בהסכם )בהתאם לסוג התחום אליו מוגשת ההצעה(.  

תיים תקופת היכללותו במאגר במועד סיום מתן השירותים  אליו נבחר במהלך תקופת ההתקשרות, תס
 על ידו.

 יועץ/היקף ההתקשרות עם המתכנן .5

בהיקף    יועץ/ כלשהו הרשום במאגר או להתקשר עם מתכנן  יועץ /להתקשר עם מתכנן  ו מחויב אינ   שרונים .5.1
 כלשהו. 

ע"י    יועץ/כל מתכנן  .5.2 יחרוג  בהיקף ששירותים    לשרוניםיספק    שרוניםשיופעל  ולא  תואם את ההזמנה 

 . שרוניםבכתב מאת מראש מהיקף זה ללא אישור 

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

ללא הזמנת עבודה   . שרוניםחתומה ע"י מורשי חתימה של   מראשלקבל הזמנת עבודה   יועץ/על המתכנן  .5.4
 כל תמורה.  ליועץ/ חתומה לא תשולם למתכנן

   היועץ/התחייבות המתכנן .6

יחזיק    היועץ/המתכנן  .6.1 הוא  העת  בכל  וכי  להעסקתו,  כלשהי  חוקית  מניעה  אין  כי  ומתחייב  מצהיר 
 באישורים הנדרשים על פי דין. 

אליו הוא נבחר ולו הוא מעניק  השלמת הפרויקט לאת עבודתו עד  שלא להפסיקיתחייב  היועץ /המתכנן  .6.2
   שירותים. 

, ובכלל  לוונטיים לרישומם במאגרבדבר שינוי פרטים ר   שרונים לעדכן את    היועצים/המתכנניםבאחריות   .6.3
 זה בכל שינוי בעמידתם בתנאי הסף אף אם מדובר בשינוי זמני.   
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את זכויותיו או את חובותיו  ו/או לשעבד  ו/או להעביר ו/או למשכן אינו רשאי להמחות   היועץ /תכנן המ .6.4

 זה, כולן או חלקן.  הזמנה לפי תנאי  

 

המ .6.5 החוזה  היועץ/תכנןאין  ביצוע  את  להעביר  ללא    רשאי  בעקיפין לאחר,  או  במישרין  או חלקו  כולו 
 .  של שרוניםבכתב מראש והסכמה 

 כללי  .7

את הבקשה להיכלל במאגר מתכננים של שרונים  בצירוף כל המסמכים יש לשלוח למייל שכתובתו:   .7.1
 offers@sharonim.org    לתאריך רשאית  שרונים .  30.04.2021עד  למ  ת הא  לקבלת    ועמד לפנות 
וכן  מ נוספים/השלמות,  רשאיתסמכים/פרטים  על    תהא  דעת  חוות  לקבלת  שלישיים  לצדדים  לפנות 

 . במאגר ללהיכלהמועמד  

   .שרנים של  יועצים/המתכננים במאגר  אי הכללתם/על הכללתם ועמדיםבכתב למ  שרונים תודיע  .7.2

כי   .7.3 ומודגש,  עבודה    ההנכלל במאגר לבצע עבור   ביועץ/לבחור במתכנן  תמתחייב   נהאינ  שרוניםמובהר 
 .ליועץ/למתכנן שרוניםכלשהיא ואין במאגר זה כדי ליצור התחייבות כלשהי בין  

, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה  ת, אך לא חייבתהא רשאית  שרוניםמובהר כי   .7.4
כאמור לעיל, וזאת עפ"י שיקול  בקש תיקונו  , או למחול על הפגם, או ל   זמנה זוערוכה עפ"י מסמכי ה

   .הבלעדי ודעת

ות מידה  ו/או אמ לקבוע תנאים מוקדמים   זכותהעל    תשומר  שרוניםמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,   .7.5
 הבלעדי.  הלשיקול דעת בהתאם   לצורך התקשרות עימו  מיועץ/ו/או הוראות אחרות ממתכנן

כל מקום    ה.של  באמצעות ועדת מכרזים  גם  הזמנה זובעניינים שונים הקשורים בהליכי    ת פועל  שרונים  .7.6

סמכות או זכות או תפקיד, יכול שאלו יבוצעו ע"י ועדת המכרזים, וכל מקום    לשרוניםשבו מוקנית  
 ועדת המכרזים, או מי מטעמה, במשמע, ולהיפך.  על גםחלים הדברים ",  שרוניםשנכתב "

 

 ם יסימאליקמתעריפים  .8

 ניהול פרויקטים ופיקוח, עבודות תכנון  8.1

 

%   סוג העבודה סעיף  ב  התמורה 
מערך 

 הפרויקט

מכסימאלי   ערך 
 של הפרויקט

 הערות

ואלקטרומכאני  ₪  ן מיליו 1מעל   3.5 פיקוח הנדסי  .1 מכאני  ציוד  עלות    עבור 
של   בערך  תמורה  מערך    1.5%תשולם 

 הפריטים בכתב הכמויות.  

מ 4.0 פיקוח הנדסי      ן מיליו   1פחות 
 ₪ 

ואלקטרומכאני   מכאני  ציוד  עלות  עבור 
של   בערך  תמורה  מערך    1.5%תשולם 

 הפריטים בכתב הכמויות. 

תשתיות  תכנון   .2
וביוב   מים 

   ועבודות נלוות

אלף    500פחות מ   5.0
₪ 

נלוות הינן אלה הקשורות בהנחת  עבודות  
 צנרת מים וביוב והחזרת מצב לקדמותו 

mailto:offers@sharonim.org
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תשתיות  תכנון   
וביוב   מים 

 ועבודות נלוות 

עבודות נלוות הינן אלה הקשורות בהנחת   אלף ₪     500מעל    4.3
 צנרת מים וביוב והחזרת מצב לקדמותו 

ובקרה  חשמל   .3
 לפרויקט 

)מכשור    וציוד עזרמבנה  עלות הלא כולל   אלף ₪    500עד  7.0
 ,משאבות ( 

ובקרה  חשמל   
 לפרויקט 

)מכשור    מבנה וציוד עזרעלות הלא כולל   אלף ₪   500מעל  6.0
 ,משאבות ( 

 

 עבודות יעוץ על פי שעות או היקף עבודה  .28

התשלום יהיה על בסיס שעות שיבוצעו בפועל ויאושרו על ידי שרונים. תשלום לשעה יתבצע על פי תעריף   •
 ש"ח בתוספת מע"מ כנדרש בחוק.  300מקסימאלי של 

לערך    10%שעות לפרויקט בשנה או פחות, תינתן הנחה של    300-בהיקף של יותר מ  יעוץ  עבודותבגין   •
 לעיל.  1שעה שמצוינת בסעיף 

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

 

 אילנה ניצן 

 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ מנכ"ל 
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 נספח א'  

 דרישות וניסיון 

 מתכנן  תשתיות מים וביוב .1
 

תשתיות  מים וביוב  במגזר הציבורי ועבור  משרד/חברה הנדסית העוסקת באפיון, תכנון ופיקוח עליון של  (1)

 תאגידי מים וביוב. 

 המשרד/חברה נדרש לעמוד בתנאים הבאים:  (2)

שנים ומספקים שירותי תכנון ופיקוח עליון    3המשרד/חברה פועלים מזה  -ניסיון של החברה/משרד א. 
 .   בתחומים הרלוונטיים

מתכננים בעלי תואר מהנדס  אזרחי/מכונות /חקלאי   2לפחות  -  - הכשרה() מספר מתכננים מינימאליב. 

 ממוסד מוכר בישראל או בעולם. המהנדסים יהיו רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים .  

שנים לפחות   7לפחות אחד מן המתכננים במשרד הינו בעל ניסיון של  -של המתכננים  מקצועיניסיון ג. 

 מקומיות או בתאגידי מים וביוב.     בתכנון מערכות מים וביוב ברשויות

שרונים יהיו בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בתכנון מערכות מים וביוב     עם  המיועדים לעבודההמתכננים  

 עירוניות.

השנים האחרונות,  בכל הנושאים הרלוונטיים שצוינו לעיל    3  –ד. נדרש לפרט את ניסיון החברה/משרד, ב  

 ה והיקפה ומועד ביצוע העבודה וסיומה. כולל שם הלקוח , תיאור העבוד

המהנדסים הרלוונטיים שיעבדו  ושל    ,  בעל הניסיון של שבע שנים לפחותיש לצרף קורות חיים של המתכנן  ה.  

 עם שרונים וכן פירוט עבודות שביצעו. 

 

 מתכנן /יועץ  חשמל   .2
 

עם  יועץ עצמאי/משרד/חברה הנדסית העוסקת באפיון, תכנון ופיקוח עליון של מערכות חשמל ובקרה   (1)
 . שפכיםבמים ומכוני מים ומתקני טיפול  ,תחנות שאיבה לביובבהתמחות 

 נדרש לעמוד בתנאים הבאים: יועץ עצמאי/( מהמשרד/חברה2)

  ת חשמל ובקרה ספקים שרותי הנדסשנים ומ   3המשרד/חברה פועלים מזה   -ניסיון של החברה/משרד   .א

 בורים בתחום תשתיות חשמל ובקרה מים וביוב. ילרשויות מקומיות, תאגידי מים וביוב או גופים צ

בעלי תואר מהנדס   מתכננים     2  לפחות  -חברה  עבור מציע שהנו      -מספר מהנדסים מינימאלי )הכשרה( .ב

 רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים . חשמל ממוסד מוכר בישראל או בעולם. המהנדסים יהיו  

 מהנדס חשמל  רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים. – יועץ  עצמאי

לפחות אחד מן המתכננים במשרד או היועץ העצמאי     -אישי  של מהנדס  החשמל  של יועץ עצמאי/ניסיון   .ג

ן של מערכות חשמל  תכנו   בהם שנים לפחות בתכנון מערכות חשמל ובקרה  7של   מקצועי   הינו בעל ניסיון 

המתכננים שיעבדו עבור  שרונים    .מים וביוב ברשויות מקומיות או תאגידי מים וביוב   מתקני    ובקרה עבור

 יהיו בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בתכנון מערכות חשמל.

השנים האחרונות, בכל הנושאים הרלוונטיים    3  -בהיועץ העצמאי  נדרש לפרט את ניסיון החברה/משרד   .ד

 ינו לעיל כולל שם הלקוח תיאור העבודה והיקפה ומועד ביצוע העבודה וסיומה. שצו

יש לצרף קורות חיים של המתכנן בעל הניסיון של שבע שנים לפחות ושל המהנדסים הרלוונטיים שיעבדו   .ה
 עם שרונים וכן פירוט עבודות שביצעו. 

  .ו
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 יועץ בקרה  .3

מערכות   (1) בתחום  ייעוץ  שרותי  במתן  המתמחה  עצמאי/משרד/חברה  )להלן:   יועץ  ובקרה    ( שו"בשליטה 

 לרשויות מקומיות  ו/או גופים ציבורים ו/או חברות עירוניות. מידע  לבקרת מתקני מים וביוב   ואבטחת

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

 על הכשרתו בנושא אפיון ותכנון מערכות שו"ב .היועץ  יציג ניסיון ותעודות   -הכשרה .א

של מערכות אספקת  שנים  בנושאי  אפיון, פיתוח של מערכות שו"ב    7ניסיון של לפחות    -ניסיון מקצועי   .ב

 .  מים וסילוק ביוב

    . 2018משנת    תכנון  והקמה של מערכות שו"ב למתקני מים וביובבתחום     וצעופרויקטים שב  2יש להציג    .ג

  2018גופים /חברות ציבוריות משנת    2  -  לפחות ל   םנותן שירותי יעוץ שוטפים בנושאים הרלוונטייהיועץ   .ד

 יש להציג את שם הלקוח , נושאי יעוץ ומשך זמן הפעילות. .

 יש לצרף קורות חיים.  .ה

 

 יועץ  אינסטלציה  .4
 

יועץ  עצמאי /משרד/חברה הנדסית העוסקים באפיון, תכנון מערכות אינסטלציה וכיבוי אש  לבנייני מגורים   (1)

 ומוסדות ציבור.   

 מהמשרד/חברה נדרשים  לעמוד בתנאים הבאים: (2)

שנים ומספקים שרותי תכנון של     3המשרד/חברה פועלים מזה    -ניסיון של החברה/משרד/יועץ עצמאי   .א

 לבנייני מגורים ומוסדות ציבור.  מערכות אינסטלציה  

לפחות מתכנן  אחד  בעלי תואר מהנדס    -חברה  עבור מציע שהנו     - מספר מהנדסים מינימאלי )הכשרה( .ב

 אזרחי/מכונות /חקלאי  ממוסד מוכר בישראל או בעולם ורשום  בפנקס המהנדסים והאדריכלים . 

 המהנדסים והאדריכלים.מהנדס אזרחי/מכונות /חקלאי  רשום בפנקס  – יועץ  עצמאי

לפחות אחד מן המהנדסים במשרד או היועץ  העצמאי  הינו בעל    -ניסיון אישי  של יועץ  אינסטלציה   .ג

 שנים לפחות בתכנון מערכות אינסטלציה בבניינים ומוסדות ציבור.   10ניסיון של 

לפחות אחד מן המהנדסים במשרד או היועץ  העצמאי בעל    – ניסיון אישי בהגשת  חוות דעת מקצועית   .ד

חוות דעת    3לפחות    2018ניסיון מוכח של הגשת חוות דעת מקצועיות בנושאי אינסטלציה והגיש משנת  

 מקצועיות בנושא.  

נדרש לפרט את ניסיון החברה/משרד/ועץ עצמאי, בשלוש השנים האחרונות, בכל הנושאים הרלוונטיים   .ה

 ולל שם הלקוח, תיאור העבודה  ומועד ביצוע העבודה. שצוינו לעיל כ

 יש לצרף קורות חיים של היועץ ושל  המהנדסים הרלוונטיים שיעבדו עם שרונים.  .ו

 

 טיפול במים ושפכים    תהליכי ליועץ   .5

מים   (1) איכות  ושפכים,  במים  טיפול  למתקני  תהליכי  ביעוץ  העוסקים  הנדסית  /משרד/חברה  עצמאי  יועץ  

 ,הכנת תזכירים תברואיים . ושפכים 

 מהמשרד/חברה נדרשים  לעמוד בתנאים הבאים: (2)

שנים ומספקים שרותי יעוץ     3המשרד/חברה פועלים מזה    -ניסיון של החברה/משרד/יועץ עצמאי  א.  

 בתחום תהליכי טיפול בשפכים ומים. 
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מתכנן  אחד  בעלי תואר  לפחות    -חברה  עבור מציע שהנו      -מספר מהנדסים מינימאלי )הכשרה(ב.  

מהנדס  אזרחי/מכונות /חקלאי/כימיה   ממוסד מוכר בישראל או בעולם. כל המהנדסים יהיו רשומים  

 בפנקס המהנדסים והאדריכלים . 

 מהנדס  אזרחי/מכונות /חקלאי /כימיה רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.  – יועץ  עצמאי

חד מן המהנדסים במשרד או היועץ  העצמאי  הינו בעל  לפחות א  -ניסיון אישי  של מהנדס  תהליך    .ג

 שנים לפחות בתכנון תהליך טיפול בשפכים או/ו מים   7ניסיון של 

עבודות יעוץ בתחומי תהליך טיפול במים ושפכים )לפחות    3החברה /יועץ  נדרשים  להציג  לפחות   .ד

 . 2018עבודה אחת מכל סוג(  שבצע משנת 

 אשר יעבדו עם שרונים. המהנדסים היועץ/של המציע יצרף קורות חיים  .ה

 

 מפקח לפרויקטים בתחום תשתיות מים וביוב  .6

מפקח1) המתמחים    עצמאי  (  בתחום /משרד/חברה  לפרויקטים  פיקוח  שרותי  ציבוריות    במתן  בכלל  תשתיות 
מתקני שפכים ומערכות תשתית(   מכוני מים, בריכות מים,    )כולל תחנות שאיבה,  בפרט  מים וביובומערכות  

 במגזר הציבורי ועבור תאגידי מים וביוב. 

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

שנים ומספקים שרותי פיקוח    5החברה/משרד/מפקח פועלים מזה    –של החברה/משרד/מפקח    ןא. ניסיו
 הנדסיים בתחומים הרלוונטיים. 

  בעל תואר מהנדס/הנדסאילפחות אחד העובדים בחברה/משרד או המפקח בעצמו  יהיה     -הכשרהב.   

או     אזרחי/מכונות/חקלאי   בישראל  מוכר  שאינו  ממוסד  לתואר  מהמל"ג  שקילות  תעודת  בעל 

 . המהנדס/הנדסאי  יהיו רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים או ההנדסאים בהתאמה . מישראל

שנים לפחות בפיקוח פרויקטים של מים  וביוב ברשויות   5 בעל ניסיון של  -קחשל המפ  מקצועיניסיון ג. 

 . או תאגידי מים וביובו/ מקומיות 

וביוב של רשות המים/מרכז השלטון המקומי   קורס של מפקחי מים  יתרון למי שסיים בהצלחה 

 )מפעם(.

לל שם הלקוח ומועד ביצוע  שצוינו לעיל כו   םבכל הנושאים הרלוונטייבפיקוח  ניסיון  הנדרש לפרט את  ד.  

יש    –במידה וקיים ניסיון בעבודות שרוול , ניתוץ וסוגי הקידוח השונים )אופקי ואינטגראלי(    העבודה.

 לציין ולפרט. 

 . שרוניםשיעבדו עם  םשל כל המפקח/ים הרלוונטייופרוט ניסיון מקצועי,  םלצרף קורות חיי ה. נדרש 

 
 

 אגרונום  , חקלאי שמאי –  יועצים מקצועיים .7

   .( יועצים מקצועיים בתחומים: אגרונום/שמאי חקלאי1)

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

ממוסד מוכר בישראל או בעולם. מהנדס/הנדסאי     בעל תואר רלוונטי בתחום עיסוקו   -הכשרה .א

 יהיו רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים או ההנדסאים בהתאמה . 

 . שנים  3של ביעוץ בתחום העיסוק  הנדרש בעל ניסיון   -ניסיון אישי  של היועץ  .ב

,  2018משנת    לעיסוקו    פרויקטים לפחות בתחום הרלוונטי  3ולווי  ביעוץ  מתן  ניסיון בהיועץ יציג   .ג

 . כולל שם לקוח , סוג העבודה ומועד ביצועה

 שרונים.  יש לצרף קורות חיים של יועץ /ים הרלוונטיים אשר יעבדו עם .ד
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 שירותי קשרי קהילה  .8

   העוסקת במתן שרותי קשרי קהילה באתרים בהם מתבצעות עבודות בתחום התשתיות.משרד/חברה  (1)

 מהמשרד/חברה נדרשים  לעמוד בתנאים הבאים: (2)

קשר עם תושבים  שנים ומספקים שרותי     3המשרד/חברה פועלים מזה    -ניסיון של החברה/משרד  א.  

 . לאזורים בהם מתבצעות עבודות תשתית ועם עסקים באזורים הסמוכים

כולל   . 2018משנת   ו צע ושב קשרי קהילה םעבודות יעוץ בתחו 8נדרשים  להציג  לפחות    משרדב. החברה /

 שם לקוח , סוג העבודה ומועד ביצועה. 

 . ואת ניסיונם בתחום קשרי קהילה אשר יעבדו עם שרונים היועציםרות חיים של המציע יצרף קו .ה
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 ב' נספח 
 

 

 תאריך:_______________

 לכבוד 

 "( שרוניםבע"מ  )להלן: "   תיות מים וביובשרונים תש

 

 2021 ומתכננים של שרונים לשנת   יועציםטופס בקשה להצטרפות למאגר 

 

 ________________________  בתחום התאגיד  של המתכננים הנני מבקש להיכלל במאגר  

 המתכנן/יועץ/ תאגיד/שותפות בבעלות המתכנן/היועץפרטי 

  שם/שם תאגיד/שותפות 

  ח.פ. / ת.ז. 

 בניין                רחוב                                                 כתובת מלאה 

 עיר  

 מיקוד

 תא דואר 

 

 

  שם איש הקשר 

  טלפון 

  פקס

  דואר אלקטרוני 

 
 

 של המתכנן/היועץ )לפרט(  תחום המומחיות

 

 __________________________       
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ואשר עונים  ויד-במידה ואבחר על התאגיד אשר הנני מתחייב להעמיד לטובת  המקצועיים, להלן רשימת העובדים
 : על דרישות הסף שבנספח א'

 
1.1.  ______________ 

1.2.  ______________ 

1.3.  ______________ 

1.4.  ______________ 

1.5.  ______________ 
 
 

 בדרישות תנאי הסף לרישום במאגר. תים אשר פורטו לעיל עומדים  הנני מצהיר בזאת כי כל העובדים ו/או נותני השירו
 

- ידי בין ביחסי עובד   - ויים במצבת כוח האדם המקצועי המועסק עלבמידה ויחולו שינ   התאגידהנני מתחייב לעדכן את  
 מעביד ובין כנותני שירותים חיצוניים. 

1
 הנני מאשר את נכונות הפרטים לעיל. 

 בברכה,           

 _________________________ 

 חתימת המשתתף וחותמת                       

 
 אישור:

 

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

)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 

 

 

 

 אישור )כאשר המציע הוא חברה(:

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

_____________________ ת.ז. _____________________ אשר חתמו על הצעת והצהרת המציע בפני, בשם 
נתקבלה החלטה כדין על ידי המציע, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו,  המציע, הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי  

   להשתתף במכרז ולהסמיך את הנ"ל לחתום על הצעת והצהרת המציע הנ"ל.

 

 ________________  תימת עורך הדין ח
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 ' 1 נספח ב

 תאריך:_______________

 לכבוד 

 "( שרוניםבע"מ )להלן: "  יות מים וביוב ת שרונים תש
 

לצד התחום אליו מתייחס הניסיון. ככל והמציע מגיש   X: )יש לסמן בתחום פירוט ניסיון מקצועי 
 הצעה למספר תחומים יש למלא טבלה עבור כל תחום בנפרד( 

 
 בתחומי תשתיות מים וביוב.  -מתכננים  _____ 

 
   מתכנן /יועץ  חשמל_____ 

 
 . יועץ  בקרה_____

 
 אינסטלציה     יועץ_____  

 
 יועץ  תהליכי  לטיפול  בשפכים ומים. _____  

 
 ביוב ו בתחומי תשתיות מים -מפקחים  _____ 

 
   אגרונום ._____

 
 שמאי  _____ 

 
 קשרי קהילה _____ 

 
              

 

מזמין העבודה   שם הפרויקט
 )שם וטלפון(

תיאור 
 הפרויקט

 מועד סיום מועד תחילה 

          

          

          

     

 

 _____________________________________   חתימה וחותמת המציע: 

 _____________________________________     שם המציע: 

 _____________________________________     תפקיד המציע: 
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 'גנספח 

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

 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום הצהרה/התחייבות 

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

 
 אחד מאלה:   במציעכי התקיים  ,הנני מצהיר .9

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

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

 
   –לעניין סעיף זה

גם  בעל השליטה בו או חבר בני אדם   -מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם – "בעל זיקה" 
 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 –טה" "שלי
 

 כי התקיים במציע אחד מאלה:  ,הנני מצהיר .2
 ; המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום )א(
המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת   )ב(

   ;לפחות ממועד ההרשעה ההצהרה חלפה שנה 
המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד   )ג( 

 חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  
  

 -  לעניין סעיף זה
 
 

 .  1981 -אכמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ" – "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) 
 ;בעל השליטה בו )א(  
   ;ין, דומהי חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענ )ב(  

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

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

 ; בידי מי ששולט במציע
הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון    –"הורשע"  
 (. 31.10.02התשס"ג )

 .  1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 
 או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.  75%החזקה של   –"שליטה מהותית" 

 
 אמת.   זו הצהרתיחתימתי וכי תוכן   זו 
 
 

 שם המצהיר + חתימה    תאריך  
 

 אימות חתימה 
 

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

 
 

 תאריך   חותמת וחתימה   שם

 


