
 

  2019 -הזמנה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים 
"( מזמינה בזאת מועמדים אשר עונים על מלוא תנאי הסף שרונים" -שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ )להלן

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

  – "מתכננים ויועצים" לעניין הזמנה זו הנם

 מתכנני מתקני מים )מכון מים(  וביוב )תחנת שאיבה(  .א

 יועצי קרקע .ב
  

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

מצאו לתאגיד על ידי לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של התאגיד, בהתבסס על הנתונים והמסמכים אשר יו
 המתכננים והיועצים.

 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.

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

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

המועמד הנו בעל תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים, ככל שקיים בתחום הרלוונטי.  .1.4
רם האחראי מטעמו לייצג את המועמד המועמד יודיע מי הגו –לגבי מועמד שהנו תאגיד 

במאגר, והוא יהיה בעל תעודת רישום כאמור של אותו גורם בתחום הרלוונטי כמפורט בנספח 
 ב'.

המועמד הנו בעל רישיון מהנדס/אדריכל בתחום המבוקש, אם וככל שדרוש על פי חוק קיומו  .1.5
אחראי מטעמו לייצג את המועמד יודיע מי הגורם ה –של רישיון זה. לגבי מועמד שהנו תאגיד 

המועמד במאגר, והוא יהיה בעל הרישיון כאמור של אותו גורם בתחום הרלוונטי כמפורט 
 בנספח ב'. 

 ניסיון נדרש על פי המפורט בנספח ב' בהתאם לתחום הרלוונטי. .1.6

 לצרף להצעתו מסמכים שעל המציע  .2

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

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

 הגשת הבקשה להיכלל במאגר.

שבון המעיד כי המועמד מנהל פנקסי חשבונות ורשומות אישור תקף מפקיד השומה או רואה ח .2.2
 שעליו 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



 

 קורות חיים.  .2.5

ולדרישות נספח ג' . יש למלא את  1.6פירוט ניסיון קודם של המועמד בהתאם לדרישות סעיף  .2.6
  הטבלה בנספח ג'. וכן המלצות, אישורים ואסמכתאות להוכחת ניסיונו הקודם.   

 כל מסמכי הזמנה זו חתומים בכל עמוד ועמוד. .2.7

 נספחים ג' ד' ה' ו' חתומים על ידי המציע. .2.8

 במאגר המתכנניםן מתכנ להכללתקריטריונים  .3

כלול במאגר המתכננים מציעים אשר יעמדו בכל תנאי הסף, ואשר יענו על הקריטריונים י התאגיד

 הבאים :

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

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

 ותק של המועמד בתחום הרלוונטי. .3.3

 המלצות קודמות. .3.4

עם המועמד, והודעה על כך תימסר למועמדים  ריאיון מקצועי אישיהתאגיד שומר על זכותו לערוך 

 בכתב.

 ניהול המאגר שיטת .4

מעת לעת למתכננים ויועצים מתוך המאגר בהתאם למהות הפרויקט הספציפי,   שרונים תפנה .4.1

 תעריפימ באחוזים )%( הצעת המחיר תהיה הנחה על מנת לקבל מהם הצעת מחיר.
 על פי סוגי העבודה השונים.  8 סעיףבהמפורטים המקסימום 

גיד, רק לאחר ויקבל לידיו הזמנת עבודה חתומה על ידי התאמתכנן/יועץ אשר הצעתו תתקבל,  .4.2
 .על הסכם התקשרות עם החברה ועל נספח ביטוחי חתימה 

בדבר שיטת ניהול  והיה רשאי בכל שלב להכניס עדכונים ו/או שינויים בהתאם לצרכיי התאגיד .4.3
 המאגר.

מאגר, וזאת בהודעה מוקדמת בכתב שתימסר המ יועץ/מתכנןהתאגיד יהא רשאי להסיר  .4.4
 מהתאגיד להסירורשאי לבקש  היועץהמתכנן/יום מראש ובכתב.  15ליועץ תוך /למתכנן

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

  התאגיד.

שנים ממועד ההודעה על היכללותם  5במאגר תהא עד  ועציםמתכננים ויתקופת היכללותם של  .4.5
במאגר. במידה ומתכנן/יועץ לא השלים פרויקט אליו נבחר במהלך תקופת ההתקשרות, 

 תסתיים תקופת היכללותו במאגר במועד סיום מתן השירותים על ידו.

 יועץ/היקף ההתקשרות עם המתכנן .5

כלשהו הרשום במאגר או להתקשר עם  יועץ/להתקשר עם מתכנן ו מחויבאינ התאגיד .5.1
 בהיקף כלשהו. יועץ/מתכנן

תואם את ההזמנה ולא לשרונים שירותים בהיקף שיספק  שרוניםשיופעל ע"י  יועץ/כל מתכנן .5.2
 .שרוניםבכתב מאת מראש יחרוג מהיקף זה ללא אישור 

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



 

ימי עבודה ממועד  10תוך  יחתוםלמאגר היועצים  והצטרפותאשר יקבל הודעה על מתכנן/יועץ  .5.4
מתכנן  – 'זקבלת ההודעה על הסכם התקשרות כללי ונספח ביטוחי המצורפים לפניה כנספח 

.  למען הבהר חתימת יחתום על הסכם עבור המתכננים, ויועץ קרקע על הסכם עבור יועצים
 משרונים.נספח הבטוח הינם תנאי לקבלת הזמנות עבודה על היועץ על ההסכם ו

חתומה ע"י מורשי חתימה של  מראשלקבל הזמנת עבודה  יועץ/על המתכנןבתחילת כל עבודה  .5.5
  .התאגיד

  היועץ/התחייבות המתכנן .6

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

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

ישומם בדבר שינוי פרטים רלוונטיים לר שרוניםלעדכן את  היועצים/המתכנניםבאחריות  .6.3
 , ובכלל זה בכל שינוי בעמידתם בתנאי הסף אף אם מדובר בשינוי זמני.  במאגר

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

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

 כללי .7

יש לשלוח למייל בצירוף כל המסמכים  מתכננים של שרונים  את הבקשה להיכלל במאגר .7.1
. על המציע לוודא טלפונית קבלת  30.05.19 עד לתאריך dana@sharonim.org שכתובתו: 

 .073-2275515המייל בטלפון שמספרו: 

לפנות למועמד לקבלת מסמכים/פרטים נוספים/השלמות, וכן יהא רשאי  תהא רשאית שרונים .7.2
 לפנות לצדדים שלישיים לקבלת חוות דעת על המועמד להכלל במאגר.

 . שרניםשל המתכננים ם  במאגר בכתב למועמדים על הכללתם/אי הכללת שרונים תודיע  .7.3

לבחור במתכנן/ביועץ הנכלל במאגר לבצע עבורו  תמתחייב נהאינ שרוניםמובהר ומודגש, כי  .7.4
 למתכנן/ליועץ. שרוניםעבודה כלשהיא ואין במאגר זה כדי ליצור התחייבות כלשהי בין 

ברורה, או , אך לא חייב, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או תהא רשאית שרוניםמובהר כי  .7.5
כאמור לעיל, וזאת , או למחול על הפגם, או לבקש תיקונו זמנה זו שאינה ערוכה עפ"י מסמכי ה

  .הבלעדי ועפ"י שיקול דעת

זכותה לקבוע תנאים מוקדמים ו/או על  שרונים שומרתמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .7.6
 ולשיקול דעתבהתאם  מיועץ לצורך התקשרות עימו/ות מידה ו/או הוראות אחרות ממתכנןאמ

 הבלעדי.

של  באמצעות ועדת מכרזים הזמנה זו גםבעניינים שונים הקשורים בהליכי  תפועל שרונים  .7.7
סמכות או זכות או תפקיד, יכול שאלו יבוצעו ע"י ועדת  לתאגיד. כל מקום שבו מוקנית התאגיד

או מי מטעמה, ועדת המכרזים,  על גםחלים הדברים ", התאגידהמכרזים, וכל מקום שנכתב "
 במשמע, ולהיפך.
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 תעריפים מקסימליים .8

 עבודות תכנון ופיקוח עליון   8.1

התמורה ב  סוג העבודה סעיף
% מערך 

 הפרויקט

ערך 
 מקסימלי

 של הפרויקט

 הערות

תכנון מתקני מים   .1
 וביוב 

 

תכנון והכנת מסמכי  1.1

מכרז למבנה )הנדסה 
אזרחית(  מתקני מים 

 וביוב  

מעל מיליון 1 4

של מבנה ₪ 
 הנדסי

שרונים רשאית שהעבודה תכיל 

טיפול בנושא קבלת היתר בניה  
מערך  0.1%בתוספת תמורה של 

הביצוע של המבנה )הנדסה 
 25,000אזרחית(   אך לא יותר מ

.₪ 

מליון  1מעל   0.3 פיקוח עליון  1.2
 ₪ 

מערך הביצוע )הנדסה אזרחית 
 של המבנה בלבד(

( תכנון צנרת 1) 1.3
משאבות ומערכות 

מכאניות  -אלקטרו

 )כולל פיקוח עליון(   

 500פחות מ 4.6
 ₪ אלף 

   1.1שינוים במבנה מוכלים בסעיף 

( תכנון צנרת 2)
משאבות ומערכות 

מכאניות  -אלקטרו
 )כולל פיקוח עליון(  

 0.5מעל  4.3
 ₪ מיליון 

   1.1שינוים במבנה מוכלים בסעיף 

( חשמל מכשור 1) 1.4
ובקרה )כולל פיקוח 

 עליון(

אלף  500עד  7.0
 ₪ 

לא כולל מבנה וציוד עזר וכן לא 
 מערכות צנרת ומשאבות 

( חשמל מכשור 2)
ובקרה )כולל פיקוח 

 עליון(

אלף  500מעל  6.1
 ₪ 

לא כולל מבנה וציוד עזר וכן לא 
 מערכות צנרת ומשאבות 

תוספת עבור ביצוע  1.5
עבודה במבנה/תחנה 
קיימת)כולל פיקוח 

 עליון( 

 1.4ו 1.3התוספת חלה על סעיפים   לכל עבודה  1.5%

 התשלום  לעבודה יהיה במצטבר על פי הסעיפים המפורטים 

 

 



 

 

 יועץ קרקע  8.2

 הערות )₪( התמורה  סוג העבודה סעיף

דוח /חוות דעת בנושא   .1
 קרקע למבנה. 

ביקורים  2המחיר כולל  16,000
 וסיור פיקוח עליון באתר.

עלות ביקור בשטח מעל    .2
 1המפורט בסעיף 

900  

קידוחים  בעומק  3עבור עד  10,000 עלות קידוח .1  .3

 עד  מ' לפחות.15

תוספת עבור כל   .2
 קידוח נוסף 

2,200  

תאום הנדסי ותשתיות  .4
    ןקידוחי ניסיועבור 

התאום ההנדסי  כולל  1500
קבלת היתר לביצוע 

 הקידוחים 

 פרוט תכולת העבודה הנדרשת מיועץ הקרקע מפורטת בנספח ב .

 

 

 עבודות יעוץ על פי שעות או היקף עבודה

 .20%על פי מחירון משרד הביטחון המתעדכן מעת לעת, לעבודות מסוג הנדרש  בהנחה של 

 

 

 אילנה ניצן

 מנכ"ל שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

  



 

 נספח א' 

 

 תאריך:_______________

 לכבוד

 "(שרוניםשרונים תשתיות מים וביוב בע"מ  )להלן: "

 

 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

  דואר אלקטרוני

 
 

 תחום המומחיות של המתכנן/היועץ )לפרט(

 

__________________________       

 
 
 



 

ידו : -להלן רשימת העובדים המקצועיים, אשר הנני מתחייב להעמיד לטובת התאגיד במידה ואבחר על
 )יש לצרף את הניסיון לכל עובד על פי המפורט בדרישות נספח ב' כולל ציון תחום התמחותו(

 

1.1. ______________ 

1.2. ______________ 

1.3. ______________ 

1.4. ______________ 

1.5. ______________ 
 
 

ר בזאת כי כל העובדים ו/או נותני השירותים אשר פורטו לעיל עומדים בדרישות תנאי הסף הנני מצהי
 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

 רטים לעיל.הנני מאשר את נכונות הפ

 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(:

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

_________________ אשר חתמו _____________________ ת.ז. ____-___________________ ו
על הצעת והצהרת המציע בפני, בשם המציע, הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין על 
ידי המציע, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו,  להשתתף במכרז ולהסמיך את הנ"ל לחתום על הצעת 

  והצהרת המציע הנ"ל.

 

 ________________ חתימת עורך הדין

 

 



 

 נספח ב'

 דרישות וניסיון מקצועי 

 מתכנן מתקני מים וביוב )תחנות שאיבה לביוב ומתקני שאיבה למים( .1

משרד/חברה עוסקת באפיון ,תכנון ופיקוח עליון על  הקמת מבנים )הנדסה אזרחית(  ,עבודות  (1)
וביוב כולל תחנות שאיבה לביוב מכאני , חשמל ובקרה כל זאת במתקני מים -צנרת, ציוד אלקטרו

 ,מכוני מים ומתקני מים וביוב אחרים(  במגזר הציבורי ועבור תאגידי מים וביוב.

 מהמשרד/חברה נדרש לעמוד בתנאים הבאים: (2)

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

שנים  7לפחות אחד מן המתכננים במשרד הינו בעל ניסיון של  -ניסיון אישי  של המתכננים •
ברשויות מקומיות או תאגידי מים לפחות בתכנון מתקני מים וביוב )כהגדרתם בבקשה זו(   

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

  -מתכנן חשמל ובקרה •
 7לפחות אחד מן המתכננים במשרד/חברה  הינו בעל ניסיון של  -ניסיון אישי  של מתכנן 

ויות מקומיות או שנים לפחות בתכנון מערכות חשמל ובקרה במערכות  מים וביוב ברש
 שיעבדו עם שרונים(. םתאגידי מים וביוב )יש לצרף קורות חיים של כל המהנדסים הרלוונטיי

במידה והמתכנן חשמל איננו מועסק כעובד המשרד/ חברה  על המציע להציג הסכם 
 התקשרות עקרונית  עם מתכנן חשמל.

  -מתכנן מבנים •
שנים לפחות בתכנון מבנים והגשת  5ן של לפחות אחד מן המתכננים במשרד הינו בעל ניסיו

בקשות להיתרי בניה במיוחד למתקני מים וביוב  ברשויות מקומיות או תאגידי מים וביוב )יש 
 שיעבדו עם שרונים(. םלצרף קורות חיים של כל המהנדסים הרלוונטיי

במידה והמתכנן מבנים איננו מועסק כעובד המשרד/חברה  ,על המציע להציג הסכם 
 רות עם מתכנן המבנים.התקש

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

 ניסיון מקצועי (3)

ושני מק"ש    200בספיקה של לפחות   (  מתקני  שאיבה לביוב )ת"ש(2שני )נדרש להציג לפחות  •
מק"ש. שתוכננו על ידי המציע מתאריך  150בספיקה של לפחות  ( מתקני שאיבה למים2)

והושלמה בניתם . הכוונה בסעיף זה שעבודת התכנון כללה :הנדסה אזרחית, מערכות  1.1.2014
ת נושא במתקן מכאניות, חשמל ובקרה . יש לצרף  את פרטי המהנדס המתכנן לכל ת-אלקטרו

 המים והביוב. )יש למלא את נספח ג'( 

שצוינו לעיל כולל שם הלקוחות   םנדרש לפרט את ניסיון החברה/משרד בכל הנושאים הרלוונטיי •
 ומועד ביצוע העבודה. )נספח ג'( 

 

  



 

 יועץ קרקע וביסוס .2

 

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

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

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

וץ קרקע שנים לפחות במתן שרותי יע 5המציע בעל ניסיון של  –ניסיון של יועץ קרקע וביסוס  •
 וביסוס )יש לצרף קורות חיים של היועץ  הרלוונטי שיעבדו עם החברה(.

 ניסיון מקצועי (3)
עבודות של יעוץ קרקע עבור מבני מים וביוב וצנרת מים וביוב וקידוח  10נדרש להציג לפחות 

אופקי )בטכנולוגיות שונות( להנחת צנרת מתחת לכבישים או מבנים. שנעשו על ידי המציע 
 . כולל תכולת העבודה ופרטי המזמין  . )יש למלא את נספח ג'( 1.1.2015מתאריך 

 
 
 

 הקרקע  תכולת העבודה ליועץ (4)
 תכולת העבודה המוכלת בהצעת  המחיר של יועץ הקרקע  הינה כמפורט להלן:

 לימוד השטח 4.1

קידוחים(  3לימוד התכניות והשטח וקביעת מיקום ועומק הקידוחים )מינימום  4.2
 עומק הקידוחים יקבע על פי החלטת יועץ הקרקע בכפוף להנחיות המזמין. 

 התאמת קידוחי הניסיון לסוג הקרקע הקיים. 4.3

 הכנת מפרט לביצוע קידוחי ניסיון. 4.4

 תאום תשתיות כנדרש לביצוע העבודה. 4.5

 שכירת שרותי הקידוח . 4.6

 ניהול הקידוח ופיקוח על ביצועו . 4.7

 החוזק.מיון הקרקע והערכת פרמטרים של  4.8

 עם הנחיות לבורות הקידוח וכן להנחת הצינור .  דוח מסכםהכנת  4.9

הדוח יכול את הסעיפים המפורטים לעיל  בנוסף לכל  נושא אחר  שעל פי  4.9.1
 חוות דעת מקצועית של יועץ הקרקע  נדרש. 

 סעיפים שיהוו חלק מהדוח המסכם  4.9.2

 גופי התשתיות . על פי תוצאות קידוחי הניסיון ובהתאם להנחיות דוח תכונות קרקע 4.10

 .גופי התשתיותדוח שקיעות של התוואי על פי דרישת  4.11

במקרים של קידוח נדרש לפרט שיפועי חפירות ,הנחיות דיפון הנדרשות בבורות השיגור  4.12
  והקליטה.

 הנחיות ביצוע במי תהום )במידה וימצאו בקידוחי הניסיון( 4.13

 סמוכים.הוראות והשפעות הקידוח על הכביש או/ו מבנים  4.14

 אישור הדוח בגופי התשתיות השונים . 4.15

 .העבודה ביצוע ומתן שרותי יעוץ  ביקורים באתר בהתאם לצורך 4.16

 



 

 נספח ג'

 תאריך:_______________

 לכבוד

 "(שרוניםשרונים תשתיות מים וביוב  בע"מ )להלן: "
 

 פירוט ניסיון מקצועי בתחום ___________
 

שם 
 הפרויקט

מזמין העבודה 
 וטלפון()שם 

מועד  תיאור הפרויקט
תחילה 
וסיום 

 העבודה 

מהנדס 
 אחראי 

היקף כספי של 
 ביצוע בפועל 

בפרוייקט נכון 

למועד הגשת 
 ההצעה

            

            

            

      

      

 

 _____________________________________  חתימה וחותמת המציע:

 _____________________________________    שם המציע:

 _____________________________________    תפקיד המציע:



 

 נספח ד'

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

 הצהרה בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות/כתב אישום

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

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

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

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

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

 

 השנים שקדמו לחתימתי על תצהיר זה, לא הורשעתי  בעבירה  10-ר כי בהנני מאש .3

 פלילית מסוג עוון / הורשעתי בעבירה מסוג עוון ____________________________   

 ]פרט את מהות העבירה[.

 

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

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

 ________________]פרט את מהות העבירה[.

              _________________ 

 המצהיר חתימת                                                                                          

 אישור עו"ד

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד____________, במשרדי 
ברחוב____________, ה"ה_______________, שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות 

פר______________/ המוכר לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה מס

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

 ______________, עו"ד        

 

 



 

 נספח ה'

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

 ייפוי כוח והרשאה לבדיקת רישום פלילי

 

 ת.ז._______________________ . _______________________1 אנו הח"מ:

 ת.ז. _______________________ . _______________________2  

 

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

 ירושלים.

 

-לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א 12למען הסר ספק, ייפוי כח והרשאה זו ניתנים על פי סעיף 
 , והתקנות שהוצאו מכח חוק זה.1981

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

 2חתימה     1חתימה     תאריך 

 

 

 

 

    _____________________ 

 חותמת התאגיד     

 

 

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

 

 



 

 נספח ו'

 לכבוד :
 "(שרוניםבע"מ )להלן: " וביובשרונים תשתיות מים 

 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום הצהרה/התחייבות

______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם ________________  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(

 בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה. 
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
גם  בעל השליטה בו או חבר  -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
 ;המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום )א(
חת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה א )ב(

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

 במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 
  

 - 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) 
 ;בעל השליטה בו )א(  
  ;ין, דומהילפי הענחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו,  )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  –אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)

 ;י ששולט במציעמהותית בידי מ
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%החזקה של  –"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



 

 


