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ז'תמוזתשע"ח 
סימוכין2018075

פניה להיכלל במאגר יועצים /מתכננים /מנהלי פרויקטים /מומחים בתחומים שונים
בהתאםלתקנותחובתהמכרזים,התשנ"ג 1993-
 .1כללי:
חברתמיציונהבע"מ(להלן:"החברה")מזמינהבזאתיועצים/מתכננים(למעטמתכננימיםוביוב)/
מנהליפרויקטים(למעטמפקחיםלעבודותמיםוביוב)/מומחיםבתחומיםכמפורטבהמשךלהציע
מועמדותםלהיכללבמאגרהחברהלמתןשירותיםבתחוםמומחיותםבהתאםלתקנותחובתהמכרזים,
התשנ"ג,1996-כמפורטלהלן:
 .1.1בכוונתהחברהלערוךרשימת/מאגרמציעיםבתחומיםלהלן.
 .1.2מועמדיםהעוניםעלכלדרישותהסף(דרישותמצטברות)שלהלןמוזמניםבזהלהגישמועמדות
להצטרפותלמאגריםכמפורטמטה.
 .1.3מתכננים,מפקחיםומודדיםהרשומיםבמאגריהחברה,לאנדרשיםלהגישמועמדותנוספת.
 .1.1מישעונהעלהדרישותוכברישלוהתקשרותקיימתעםהחברה,נדרשלהגישבקשהלהירשם
במאגר,ככלשברצונולעבודעםהחברהבעתיד.
 .1.5מציע ייכלל ברשימת/מאגר המציעים ,אם תמצא אותו וועדת המכרזים מתאים לכך . וועדת
המכרזים תהא רשאית שלא לכלול אדם ברשימת המציעים ,או להורות על מחיקתו מרשימה
כאמור,בהתאםלהוראותהדין .
 .1.6החברהתהיהרשאיתלבדוקאתהתעודותוהפרטיםאשריוצגולפניהולקבלחוותדעתמגורמים
שונים,עלפישיקולדעתה.החברהרשאית(אךלאחייבת)לדרושמהמציעיםפרטיםו/אומסמכים
נוספיםו/אוהבהרותנוספותו/אוהשלמותלשביעותרצונההמלאגםלאחרפתיחתההצעותעל
מנת לבחון את המציע ועמידתו בתנאי הסף .לא המציא המציע פרטים ו/או מסמכים כאמור,
ייחשבכמישסירבלעשותכן,והחברהתהארשאיתלפסולאתהצעתו 
 .1.7רקהיועציםהעומדיםבתנאיהסףיוכלולהיכללבמאגר .
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 .1.8מובהר ,כי מענה לפנייה זו או הכללת המציע במאגר המציעים לא יהווה תנאי להשתתפות
בהתקשרותשתערךבעקבותיה,ככלשתערך,לאתקנהיתרוןלמישנענהלפנייהרקבשלכךשנענה
לפנייה,ולאיחייבאתשיתופובהתקשרותעמובכלדרךאחרת.
 .1.9בפנייהזו,אובמענהאליה,איןמשוםמחויבותכלשהישלהחברהלהתקשרעםמישנענהלפנייה,
אועםגורםאחרכלשהובענייןשלעיל.רקהסכםהתקשרותמחייב,אשרנערךעפ"יכלדין,יחייב
אתהחברה.
 .1.10החברהשומרתעלזכותהלפנותלגורמיםנוספיםבענייןשלעיל,לפישיקולדעתההמלא,הבלעדי
והמוחלט.
 .1.11החברהרשאיתלהתקשרבהליךמכרזיאואחרלקבלתהצעותבתחומיםהמפורטיםמטהגםעם
מישאינורשוםבמאגר,בהתאםלשיקולדעתההבלעדי.
 .2להלן התחומים המבוקשים:
 .2.1אדריכלות
 .2.2קונסטרוקציה
 .2.3חינוךסביבתיוקיימותבדגשעלמיםוביוב.
 .2.1יעוץלעריכתסקריםתברואיים
 .2.5יועץתקשורתוטלפוניה
 .2.6תכנוןבקרה
 .2.7יועץכיבויאש
 .2.8יועץלנושאישכר
 .2.9יועץלאבטחתמידע
 .2.10יועץסקראנרגיה
 .2.11מתכנןחשמל
 .2.12תרגוםלרוסיתואמהרית,ו/אושפתסימנים(הנגשתתכנים)
 .3סדרי רישום ואופן הגשת הבקשות:
 .3.1כל המעוניין להיכלל ברשימת/מאגר המציעים בקשר לעבודות/להתקשרות המפורטות לעיל ,יגיש
בקשה בכתב ,באמצעות מייל   handasa1@mei-ziona.co.il  או במסירה ידנית במשרדי החברה ברח'
האירוסים,53נסציונה.
 .3.2לפניהיצורפו:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
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טופסבקשהלהצטרפותלמאגרהמציעים–נספח א'.
קורותחיים/פרופילהחברה
ישלצייןאתהתחוםאליומגישיםמועמדות.ניתןלהגישבקשהליותרמתחוםאחד.
מסמכים/אישורים/המלצותהמעידיםעלעמידהבתנאיהסף.
העתקתעודההמעידהעלתואראקדמירלוונטי
העתקרשיוןלעיסוקבמקצועהנדרשיםלפידין(ככלשנדרש)
רשימתממליצים
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ח.
ט.
י.

יא.

תעודתעוסקמורשהלפיחוקמסערךמוסף,תשל"ו–.1975
אישוריםבריתוקףעלניהולספריחשבונותופנקסיםעלפיכלדין,לרבותעלפיחוקעסקאות
גופיםציבוריים,תשל"ו–1976ואישורעלניכוימסבמקור.
צילוםת.ז.במקרהשהמשתתףהואיחידאוהעתקתעודתהתאגדותבמקרהשהמשתתףהינו
תאגיד.במקרהשהמשתתףהואתאגידיצורףבנוסףאישורעו"ד /רו"חבדברזכויותהחתימה
בשםהתאגיד.
תעודותנוספותהמעידותעלהשכלהו/אונסיוןמקצועירלוונטי


 .4תנאי סף כלליים לרישום במאגר:
 .1.1נסיוןעבודהבתחוםהמבוקשבמהלך5השניםהאחרונות.
 .1.2תואראקדמירלוונטיו/אורשיוןלעיסוקבמקצועהנדרשעלפידין.
 .1.3ביצוע3פרויקטיםלפחותבישראלבתחוםהמבוקש,במהלך3השניםהאחרונות.

 .5תנאי סף לפי תחום:
תנאיםאלוהינםבנוסףלתנאיהסףהכלליים. 
 .5.1אדריכלות:
א .נסיוןשל5שניםלפחותב-7שניםאחרונותבתכנוןאדריכלותשלמבניציבורומבניםהנדסיים.
ב.

ביצוע3פרויקטיםלפחותבישראלבמהלך3השניםהאחרונותשלתכנוןאדריכלותמבניציבור
ו/אומבניםהנדסיים.

 .5.2קונסטרוקציה
א .נסיוןשל5שניםלפחותב-7שניםאחרונותבתכנוןקונסטרוקציהשלמבנימבניםו/אומתקנים
הנדסיים.
ב .ביצוע3פרויקטיםלפחותבישראלבמהלך3השניםהאחרונותשלתכנוןקונסטרוקציהש
מבניםו/אומתקניםהנדסיים.
 .5.3חינוך סביבתי וקיימות בדגש על מים וביוב.
א .נסיוןשל3שניםאחרונותבהכנתוהעברתתכניםלתלמידיבתיספרבנושאימיםו/אוביוב
ב .ארגוןשללפחות3פעילויותחינוכיותבתחוםהמיםו/אוהביובעבורכללהציבורבמרחב
הציבורי(כגוןהופעות,סדנאותוכד')
המלצותשללפחות2תאגידימיםוביובלביצועפעילותחינוכיתמטעםהתאגידבמוסדות
ג.
חינוך.
 .5.4יעוץ לעריכת סקרים תברואיים
א .נסיוןשל3שניםאחרונותבהעברתתכניםלתלמידיבתיספרבנושאימיםו/אוביוב
ב .המלצותשללפחות2תאגידימיםוביובלביצועפעילותחינוכיתמטעםהתאגידבמוסדות
חינוך.
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 .5.5יועץ תקשורת וטלפוניה
א .נסיוןשללפחות3שניםאחרונותבתחוםיעוץבנושאיטלפוניה,תקשורת,מרכזיות.
ב .המלצותמלפחות3גופיםמוסדייםו/אוחברותהמעסיקותלפחות25עובדים.
 .5.5תכנון בקרה
א .נסיוןשל5שניםלפחותבתכנוןופיקוחעלהקמהשלמערכותבקרתמתקנימים.
 .5.5יועץ כיבוי אש
א .נסיוןב-3שניםאחרונותבמתןיעוץלתכנוןמערכותכיבויאשבמבניםציבורייםו/אומתקנים
הנדסיים
ב .קבלתאישוררשותהכבאותלצורךרישויעסקיםעבורלפחות3עסקים/מתקנימים/מתקני
ביוב.
 .5.5יועץ לנושאי שכר
א .נסיוןב-5שניםאחרונותבמתןיעוץבנושאישכרללפחות3רשויותמקומיותו/אותאגידימים.
 .5.5יועץ לאבטחת מידע
א .נסיוןב-3שניםאחרונותבמתןיעוץלאבטחתמידעללפחות2רשויותמקומיותו/אותאגידי
מים.
ב .נכונותלשמשבתפקידממונהאבטחתמידעבחברה.
יועץ אנרגיה
.5.15
א .הכנתוהגשתדוחותצריכתאנרגיהלמשרדהאנרגיהוהמיםללפחות2גופיםהחייביםבדיווח
במהלך3שניםהאחרונות.
ב .נכונותלשמשכממונהאנרגיהבחברה.
מורשהלבצעסקראנרגיהשלמשרדהאנרגיהוהמים.
ג.
מתכנן חשמל
.5.11
א .נסיוןשל5שניםביעוץבנושאיחשמל,תכנוןלוחותחשמלוחשמללמתקניםהנדסיים.
תרגום לרוסית ו/או אמהרית ו/או שפת סימנים
.5.12
א .נסיוןשל5שניםבתרגוםמעבריתלרוסית,ו/אובתרגוםמעבריתלאמהרית.

תאריך _______________:
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נספח א'
לכבוד
מי-ציונה בע"מ

טופס בקשה להצטרפות לרשימת מאגר מציעים
הננימבקשלהיכללבמאגרמציעיםשלחברתמיציונהבע"מבתחום
________________________________________________ 
(נאלמלא)
 .1פרטי המציע
 .1.1שםחברה/יועץ
 .1.2ח.פ./ת.ז .
 .1.3כתובתמלאה

_____________________________ 
_____________________________ 


רחוב___________מס'בית________
מיקוד________________

עיר__________________ 

תאדואר______________

 .1.1טלפון_______________נייד_______________פקס________________
 .1.5מייל _____________________________________________________:
 .2פירוט ניסיון מקצועי  ,השכלה וכד'
על המציע לצרף אישורים והמלצות המעידים על עמידה בכל תנאי הסף לפי התחום הרלוונטי כמפורט
בנוסח הפניה.
הנניבעלניסיוןשל_______________שניםלפחותבעבודות___________________________
________________________________________________________________________ 
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להלןפירוטניסיוןמקצועישלהח"מ.הפירוטמתייחסלניסיוןמקצועיבהתאםלדרישותתנאיהסףלרישום
במאגרהחברה* :

שם
הפרויקט








מזמין העבודה
(שם וטלפון)








תיאור הפרויקט








היקף כספי של
ביצוע בפועל
נכון למועד הגשת
ההצעה**








מועד תחילה








מועד סיום









*הנוסחהמוצעבטבלהלעילהנודוגמאבלבד.

 .1רישיון
מצ"בהעתקרישיוןבתוקף,כנדרשבמסמכיהפנייה .

תאריך _______________________:
שםהמציע(במקרהשלחברהישלצייןגםאתשםמורשההחתימה) ______________:
חתימה _____________________:
חותמת_____________________:
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