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י'כסלותשע"ט

 2018111ימוכיןס

 

 .מציעיםפניה לצורך עריכת מאגר 

 1993-בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

"(פונהבזאתלקבלתפרטימציעים,לצורךעריכתרשימת/החברהציונהבע"מ)להלן:"חברתמי .1
 ,כמפורטלהלן:1996-מאגרמציעים,בהתאםלתקנותחובתהמכרזים,התשנ"ג

 בכוונתהחברהלערוךרשימת/מאגרמציעיםבתחומיםלהלן. .1.1

מועמדיםהעוניםעלכלדרישותהסף)דרישותמצטברות(שלהלןמוזמניםבזהלהגישמועמדות .1.2
 כמפורטמטה.להצטרפותלמאגרים

 :מפקחים ומודדיםמאגר  .2

בתחומיםהמפורטיםמטה:

 .פיקוחצמודעלביצועמערכותמיםוביובציבוריות .2.1

 דותמדי .2.2

 

 :צמוד פיקוח .3

בפנקסההנדסאיםאובפנקסהמהנדסיםוהאדריכליםבתוקףורשוםמציעשהינובעלרישיון .1.1
 בתחוםעבודותבנייההנדסיתאותשתיותמיםוביובאוחשמלובקרהאומכונותאוקרקע.

בהיקףשל מערכות מים ו/או ביוב ציבוריות פרויקטיםשלשיקוםו/אוהקמהמציעשפיקחוניהל .1.2
השניםהאחרונות1–מ,בכלאחתממלש"חלשנהלאכוללמע"2ביצועמצטברשללפחות

 שקדמולהגשתהפניהעבורתאגידימיםו/אורשויותמקומיות.

פיקוחעלפרויקטיםשלשיקוםו/אוהקמהשלשניםלפחותבתחום5שלמציעבעלניסיון .1.1
 .מערכותמיםוביובציבוריות

 מציעשהינובעלהכשרהבכלאלה: .1.3

 קריאתתכניותביצוע; .1.3.1
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קריאתמפותמדידה; .1.3.2

איכותויומניעבודה;הכנתתכניתפיקוח,מדדי .1.3.1

היבטיםמשפטייםבעבודתהפיקוח,לרבותבנושאדיניתכנוןובנייה,בטיחותוגיהות .1.3.3
והוראותשנועדולהבטיחאתאיכותמיהשתייה;

ניהולסיכוניםבעבודתהפיקוח; .1.3.5

תקניםלתשתיותמיםוביוב; .1.3.6

קמהוהתקנה,פיקוחעלעבודותמדידה,עבודותשיקוםוהחזרתהשטחלקדמותו,עבודותה .1.3.3

(וצנרתPVCלרבותהנחהוהתקנהשלצנרתפיברגלאס,צנרתפוליווינילכלוריד)

עירונית,הנחת-(,הקמתבריכותמים,התקנתצנרתפלדהעירוניתוביןPEפוליאתילן)
שוחותותאיבקרה,עבודותריתוךוהתקנתאבזרים.

הסףהנ"ל.עלהמציעלצרףאישורים/המלצותהמעידיםעלעמידהבתנאי

מובהר בזאת כי במסגרת ההתקשרות , שלבי התשלום וגובה התשלום בגין שירותי פיקוח צמוד 
בהוצאת משהב"ט  1996יהיה בהתאם למפורט במסמך " תעריפים ונהלים לעבודות תכנון" יולי 

 .3% -ובכל מקרה לא יותר מ 20%בהנחה של 

 מדידות: .4

מציעשהינותאגיד,נדרששמנהלהפרויקטמטעםמציעשהינובעלרישיוןמודדמוסמךבתוקף. .3.1
המציעהינובעלירישיוןכאמור.

מציעשהינובעלניסיוןמקצועיקודםומוכחבביצועעבודותמדידהעבוררשויותמקומיותו/או .3.2
שקדמובחמש השניםתאגידימיםוביובו/אומוסדותממשלתייםו/אומשרדיתכנוןמיםוביוב,

 להגשתהבקשה.

 עלהמציעלצרףאישורים/המלצותהמעידיםעלעמידהבתנאיהסףהנ"ל.

 

כלהמעונייןלהיכללברשימת/מאגרהמציעיםבקשרלעבודות/להתקשרותהמפורטותלעיל,יגיש .5

דנית במשרדי או במסירה י   ziona.co.il-handasa1@meiבאמצעות מייל  בקשהבכתב,
  ., נס ציונה53החברה ברח' האירוסים 

 לפניה יצורפו : .5.1

 .נספח א'–בקשהלהצטרפותלמאגרהמציעיםטופס .5.1.1

 .קורותחיים/פרופילהחברה .5.1.2

 "תחוםמפקחים"/"תחוםמודדים"()ישלצייןאתהתחוםאליומגישיםמועמדות .5.1.1

 אישורים/המלצותהמעידיםעלעמידהבתנאיהסף.מסמכים/ .5.1.3

 
מציעייכללברשימת/מאגרהמציעים,אםתמצאאותווועדתהמכרזיםמתאיםלכך.וועדתהמכרזים

ברשימתהמציעים,אולהורותעלמחיקתומרשימהכאמור,המבקשתהארשאיתשלאלכלול
בהתאםלהוראותהדין.

ותוהפרטיםאשריוצגולפניהולקבלחוותדעתמגורמיםשונים,החברהתהיהרשאיתלבדוקאתהתעוד
עלפישיקולדעתה.החברהרשאית)אךלאחייבת(לדרושמהמציעיםפרטיםו/אומסמכיםנוספים
ו/אוהבהרותנוספותו/אוהשלמותלשביעותרצונההמלאגםלאחרפתיחתההצעותעלמנתלבחון

mailto:handasa1@mei-ziona.co.il
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המציאהמציעפרטיםו/אומסמכיםכאמור,ייחשבכמישסירבאתהמציעועמידתובתנאיהסף.לא
לעשותכן,והחברהתהארשאיתלפסולאתהצעתו

העומדיםבתנאיהסףיוכלולהיכללבמאגר.המציעיםרק
להשתתפותבהתקשרותתנאילאיהווהאוהכללתהמציעבמאגרהמציעיםמובהר,כימענהלפנייהזו

לאתקנהיתרוןלמישנענהלפנייהרקבשלכךשנענהלפנייה,ולאשתערךבעקבותיה,ככלשתערך,
ופובהתקשרותעמובכלדרךאחרת.יחייבאתשית

בפנייהזו,אובמענהאליה,איןמשוםמחויבותכלשהישלהחברהלהתקשרעםמישנענהלפנייה,אועם
עפ"יכלדין,יחייבאתגורםאחרכלשהובענייןשלעיל.רקהסכםהתקשרותמחייב,אשרנערך

 החברה.
ההמלא,הבלעדיהחברהשומרתעלזכותהלפנותלגורמיםנוספיםבענייןשלעיל,לפישיקולדעת

 .והמוחלט

 
תאגידהמיםוהביובמיציונהבע"מ.
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 נספח א'
 לכבוד

 מ"ציונה בע-מי



 מציעים לרשימת מאגר להצטרפות בקשה טופס

:מבתחום"בעמיציונהחברתשלמציעיםבמאגרלהיכללמבקשהנני

 מפקחיםתחום. 

 .מודדיםתחום

 

 המציע פרטי .1

_____________________________חברה/יועץשם .1.1

_____________________________.ז.ת./פ.ח .1.2

 מלאהכתובת .1.1
עיר__________________רחוב___________מס'בית________

 תאדואר______________מיקוד________________

 ________________פקס________נייד______________________טלפון .1.3

 מייל:_____________________________________________________ .1.5
 

  מקצועי ניסיון פירוט .2

הסףתנאילדרישותבהתאםמקצועילניסיוןמתייחסהפירוטמ."החשלמקצועיניסיוןפירוטלהלן
:החברה*במאגרלרישום

  שם

 הפרויקט

 מזמין
  העבודה

 וטלפון( )שם

 

 הפרויקט תיאור

 

 של כספי היקף
  בפועל ביצוע

 הגשת למועד נכון
 ההצעה**

 

 מועד סיום תחילה מועד

 

 (לא בכתב יד )טבלה מודפסת  רףצא לנ .דוגמאבלבדהנולעילבטבלההמוצעהנוסח*

 

כמפורט  המציע לצרף אישורים והמלצות המעידים על עמידה בכל תנאי הסף לפי התחום הרלוונטיעל 
 .בנוסח הפניה
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הקמהאו/ושיקוםשלפרויקטיםעלבפיקוחהנניבעלניסיוןשל_______________שניםלפחות .1
מיםתאגידיאו/ומקומיותרשויותעבורמדידהעבודותציבוריות/בביצועוביובמיםמערכותשל

(מחקאתהמיותר).וביוב**מיםתכנוןמשרדיאו/וממשלתייםמוסדותאו/ווביוב

לחמשאיןדרישהלפירוטהיקףכספי,כמוכןהדרישהלניסיוןמתייחסת–**לגבימציעבתחוםהמודדים
להגשתהפניה.השניםהאחרונותשקדמו
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 :לגבי מפקח בלבד .4

:אלהבכלהכשרהבעלהנני

 קריאתתכניותביצוע; .3.1

קריאתמפותמדידה; .3.2

הכנתתכניתפיקוח,מדדיאיכותויומניעבודה; .3.1

היבטיםמשפטייםבעבודתהפיקוח,לרבותבנושאדיניתכנוןובנייה,בטיחותוגיהותוהוראות .3.3
שנועדולהבטיחאתאיכותמיהשתייה;

ניהולסיכוניםבעבודתהפיקוח; .3.5

תקניםלתשתיותמיםוביוב; .3.6

פיקוחעלעבודותמדידה,עבודותשיקוםוהחזרתהשטחלקדמותו,עבודותהקמהוהתקנה, .3.3

(וצנרתפוליאתילןPVCלרבותהנחהוהתקנהשלצנרתפיברגלאס,צנרתפוליווינילכלוריד)

(PEהקמתבריכותמים,התקנתצנרתפלדהעירונ,)עירונית,הנחתשוחותותאיבקרה,-יתובין
עבודותריתוךוהתקנתאבזרים.



 רישיון .5

,כנדרשבמסמכיהפנייה.בתוקףמצ"בהעתקרישיון



תאריך:_______________________

שםהמציע)במקרהשלחברהישלצייןגםאתשםמורשההחתימה(:______________

חתימה:_____________________

 חותמת:_____________________


