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 מציעים רשימת לערוך המועצה כוונת בדבר פומבית הודעה

 לביצוע, מציעים מאגר להקים ברצונה כי להודיע בזאת מתכבדת טבעון בסמת המקומית המועצה

 :שלהלן בתחומים, ממכרז בפטור מיוחדים אימון יחסי או ומומחיות ידע הדורשת עבודה

 :הנדסה .א

 ובינוי ע"תב מתכנני .1

 (ציבוריים גנים) ופארקים נוף מתכנני .2

  וכבישים תנועה תכנון .3

 קציהוקונסטר/אזרחית הנדסה בתחום תכנון .4

 לנכים הנגשות תכנון או/ו נכים נגישות סקרי זה ובכלל נגישות .5

 בטיחות בתחום יועצים .6

 (למבנים בעיקר) ואינסטלציה מים מערכות בנושא וייעוץ תכנון .7

 ובטיחות אש כיבוי בנושא וייעוץ תכנון .8

 ירוקה לבניה יועצים .9

 (יערות פקיד ואישורי עצים סקרי) אגרונומים בתחום יועצים .11

 והידרולוגיה ניקוז תכנון .11

 מוסדות, רחובות תאורת) ותאורה,  אנרגטית התייעלות גם בזה, חשמל מערכות תכנון .12

 (ציבור ומתקני

 'וכד מסוכנים חומרים, סביבתיים זיהומים, אקולוגיה בזה סביבה יועצי .13

 קידוחים מבצעי גם בזה קרקע וסוקרי גיאולוגים .14

, כלכלי ופיתוח כלכלה, דמוגרפיה) נושאיות אב תכניות מתכנני אושונים  לנושאים יועצים .15

  (תיירות, ספורט, חינוך

  פרויקטים וניהול פיקוח, תיאום .16

 ארנונה לצורכי ומדידה מדידה .ב

 שמאות .ג

 ד. ביטוחים

 חשבונאיים יועציםה. 

 ו. כוח אדם ושכר
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 לוועדת בקשה להגיש, ל"הנ מהתקשרויות יותר או אחד לסוג במאגר להיכלל המעוניין על

 המוזכרים והאישורים המסמכים את לה ולצרף טבעון בסמת המקומית במועצה ההתקשרויות

 .זו בהודעה

 .המועצה במזכירות או המועצה של האינטרנט באתר למצוא ניתן מהבקשה עותק

האיה חטיב גב' נ לידי 30.11.2017 ליום עד להגיש יש הראשוני במאגר להיכלל הבקשות את

 או ( 15:30 ועד 08:30 משעה', ה עד' א ימים) המועצה של הפעילות בשעות ירת המועצהכמז

 .ל"הנ למועד עד נהתתקבל כי ובתנאי המועצה לכתובת רשום בדואר

 :למאגר לצירוף כלליים סף תנאי

אדם פרטי אחד אזרח ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות הרשומה כדין  .1

 בישראל(.

א חברה רשומה או שותפות רשומה, תצרף לבקשתה תעודת התאגדות מציע שהו (א)

 ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של התאגיד.

שותפות יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד או  לבקשה של כל תאגיד או (ב)

 השותפות המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב בשם השותפות או התאגיד.

הינו בעל כושר ואיתנות פיננסית המסוגלים לעמוד בהתחייבויות ובהוצאות הכרוכות  .2

 בביצוע השירות.

 עמידה להוכחת. 1976 -ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי בדרישות עומד המציע .3

 חוק לפי ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על תוקף בר אישור להצעה לצרף יש זה בתנאי

 .1976 – ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות

 המציע עוסק מורשה לצורך מע"מ. המציע יצרף תעודת עוסק מורשה. .4

 המציע יצרף אישור ניכוי מס במקור. .5

שם בעל התפקיד שייתן את השירות המבוקש למועצה ככל שמדובר בתאגיד יש לציין את  .6

 בטופס הבקשה. תנאי הסף שלהלן ייבחנו ביחס לבעל תפקיד זה.

 המציע יצרף קורות חיים ואם מדובר בתאגיד יש לצרף גם פרופיל חברה. .7

 המציע יצרף המלצות. .8

 

 :תנאי סף ספציפיים לתחום ההנדסה

. המציע יצרף תעודת רישום שרלוונטי, ככל המציע רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים .1

 בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

המציע בעל תעודת גמר של מוסד להשכלה גבוהה המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה,  .2

 בתחום הרלוונטי.
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 שנים לפחות. 5המציע בעל ניסיון מקצועי מצטבר של  .3

שנים  5 -ו לגביו, בפרויקטים בתחום שהוא מבקש להציע מועמדות 2המציע תכנן לפחות  .4

 שקדמו למועד הגשת הבקשה. 

לעניין תחום נגישות, בנוסף לנ"ל, המציע מורשה נגישות מתו"ס )מבנים תשתיות וסביבה(  .5

 ושירות. המציע יצרף תעודה כאמור.

 

 תנאי סף ספציפיים לתחום מדידה

רישום המציע הינו מודד מוסמך הרשום במאגר המרכז למיפוי ישראל. המציע יצרף תעודת  .1

 במאגר כאמור.

 המציע ביצע עבודות מדידה בחמשת השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה. .2

 שנים לפחות. 5המציע בעל ניסיון מקצועי מצטבר של  .3

 

 תנאי סף ספציפיים לתחום השמאות

המציע הינו שמאי מקרקעין מוסמך הרשום בפנקס שמאי המקרקעין. המציע יצרף תעודת  .1

 רישום בפנקס כאמור.

 ביצע עבודות שמאות בחמשת השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.המציע  .2

 שנים לפחות בתחום.   5המציע בעל ניסיון מקצועי מצטבר של  .3

 

 תנאי סף ספיציפיים לתחום ביטוחים

שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ לרשויות מקומיות  5המציע בעל ניסיון מקצועי מצטבר של  .1

 או גופים ציבוריים.

 עבודות ייעוץ ביטוחים בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.המציע ביצע  .2

 

 

 חשבונאי וכח אדם ושכרתנאי סף ספיציפיים לייעוץ 

 המציע הינו יועץ מוסמך בתחומו. .1

 שנים לפחות. 5מצטבר בתחומו של  מקצועיהמציע בעל ניסיון  .2
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לגבי יועצים חשבונאיים, המציע רשום במאגר רואי החשבון של לשכת רואי החשבון  .3

 ישראל. המציע יצרף תעודת רישום כאמור.ב

המציע בעל תעודת גמר של מוסד להשכלה גבוהה המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה,  .4

 בתחום הרלוונטי.

 :הבהרות

 התקשרויות בדבר הפנים משרד לנוהל 7.1.2.3 סעיף להוראות בהתאם הינה זו הודעה .1

 בפטור מיוחדים אמון יחסי או מיוחדים ומומחיות ידע הדורשת מקצועית עבודה לביצוע

 משרד נוהל: "להלן( )22.11.16 מיום 8/2016 הפנים משרד ל"מנכ בחוזר פורסם) במכרז

 "(.פנים

 נוהלי פי על תיעשה במאגר הכלולים למציעים והפנייה השירות הזמנת, המאגר ניהול .2

 .פנים משרד נוהל והוראות הרלוונטית החקיקה, המועצה

 מתאימים, במועצה ההתקשרויות וועדת ידי על, יימצאו אשר מציעים רק ייכללו במאגר .3

 .הנדרשים והאישורים המסמכים כל את והגישו לעיל המפורטים הסף בתנאי ועומדים

, פרטים, במאגר להיכלל המבקשים מהמציעים לדרוש רשאית תהיה ההתקשרויות וועדת .4

  .התרשמות לצורך אישי לריאיון לזמנם ואף מסמכים, אישורים, הבהרות

מובהר כי ככל שמציע לא המציא ביחד עם בקשתו אישור ומסמך המצוין בדרישות הסף  .5

שצויינו לעיל, תהייה וועדת ההתקשרויות רשאית, אך לא חייבת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, 

 לדרוש מהמציע להמציא אישור או מסמך זה.

 קודם ניסיון בשל ,מהמאגר להסירו או, במאגר מציע לכלול לא להחליט רשאית המועצה .6

 עמידה אי או חוזה הפרת זה בכלל .אחרת מקומית או ממשלתית רשות של ניסיונה או עמו

 .הסף בתנאי

 .בשנה פעם הפחות ולכל המועצה לפרסומי בהתאם לעת מעת תעודכן המציעים רשימת .7

 בכל המועצה את לעדכן, מכן לאחר אם ובין במאגר נכללו טרם אם בין, נדרשים המציעים .8

 .הסף בתנאי עמידתם אי או בפרטיהם שינוי

 אינו ששמו מקצוע איש עם מסוים שירות מתן לצורך להתקשר זכותה על שומרת המועצה .9

 .המועצה של ההתקשרויות וועדת והחלטות הנוהל להוראות בכפוף, במאגר כלול

 . מעביד עובד יחסי יתקיימו לא המציעים לבין המועצה בין .11

 החלטה תינתן, במאגר שייכלל לאחר אלא, זו הודעה מכוח עבודה כל לבצע רשאי אינו מציע .11

 הרשאה של לקיומה ובכפוף עבודה הזמנת הנפקת או/ו חוזה על חתימה, עמו התקשרות על

 .תקציבית
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