הזמנה להיכלל במאגר המתכננים של חברת מי גבעתיים בע"מ
חברת מי גבעתיים בע"מ (להלן" -החברה") מזמינה בזאת מועמדים אשר עונים על מלוא תנאי הסף שלהלן,
להגיש מועמדות להיכלל במאגר המתכננים של החברה ,וזאת לשם מתן שירותים במקצועות התכנון
(להלן" :המתכננים").
הכללתם של המבקשים להיכלל במאגר המתכננים תיעשה בהתאם לקריטריונים לשיבוץ כמפורט להלן,
ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של החברה ,בהתבסס על הנתונים והמסמכים אשר יומצאו
לחברה על ידי המתכננים.
.1

תנאי הסף להיכללות במאגר המתכננים
 .1.1המועמד הינו יחיד או גוף משפטי רשום.
 .1.2המועמד הנו בעל אישור בר תוקף ,נכון למועד הגשת המועמדות ,לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ז –  1976המעיד כי המועמד מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות
המס כחוק.
 .1.3המועמד הנו בעל תעודת הכשרה והשכלה .לגבי מועמד שהנו תאגיד – המועמד יודיע מי
הגורם האחראי מטעמו לייצג את המועמד במאגר ,והוא יהיה בעל תעודת ההכשרה וההשכלה
של אותו גורם.
 .1.4המועמד הנו בעל תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים .לגבי מועמד שהנו תאגיד –
המועמד יודיע מי הגורם האחראי מטעמו לייצג את המועמד במאגר ,והוא יהיה בעל תעודת
רישום כאמור של אותו גורם.
 .1.5המועמד הנו בעל רישיון מהנדס בתחום המבוקש .לגבי מועמד שהנו תאגיד – המועמד יודיע
מי הגורם האחראי מטעמו לייצג את המועמד במאגר ,והוא יהיה בעל הרישיון כאמור של
אותו גורם בתחום הרלוונטי.
 .1.6המועמד הנו בעל ניסיון מוכח בשלוש השנים האחרונות במתן שירותי תכנון של תשתיות
ובדגש על תשתיות מים וביוב בשישה ( )6פרויקטים לפחות שהיקף כל אחד מהם  3מיליון ₪
לפחות .לגבי מועמד שהנו תאגיד – על הניסיון להתקיים בתאגיד.

.2

מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
המועמד יצרף להצעתו הוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,גם את
המסמכים הבאים:
 .2.1כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום
חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו  ,1976 -כשהם תקפים למועד
הגשת הבקשה להיכלל במאגר.
 .2.2אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד כי המועמד מנהל פנקסי חשבונות
ורשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
 .2.3תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מס ערך מוסף.
 .2.4העתק מן התעודות ,האישורים והרישיונות הנדרשים בהתאם לתנאי סף בשים לב למאגר
אליו מוגשת המועמדות.
 .2.5קורות חיים.

 .2.6פירוט ניסיון קודם של המועמד בהתאם לדרישות סעיף  1.6לתנאי סף לעיל בנוסח נספח ב',
וכן המלצות ,אישורים ואסמכתאות להוכחת ניסיונו הקודם.
 .2.7כל מסמכי הזמנה זו חתומים בכל עמוד ועמוד.
.3

קריטריונים להכללת מתכנן במאגר המתכננים
החברה תכלול במאגר המתכננים ,מציעים אשר יעמדו בכל תנאי הסף ,ואשר יענו על הקריטריונים
הבאים :
.3.1

בעלי כל האישורים ,התעודות והרישיונות הנדרשים על פי דין.

.3.2

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

.3.3

ותק של המועמד בתחום הרלוונטי.

.3.4

המלצות קודמות.

החברה שומרת על זכותה לערוך ריאיון מקצועי אישי עם המועמד ,והודעה על כך תימסר
למועמדים בכתב.
.4

שיטת ניהול מאגר המתכננים
 .4.1החברה תפנה מעת לעת למתכננים מתוך המאגר הרלוונטי בהתאם למהות הפרויקט
הספציפי ,על מנת לקבל מהם הצעת מחיר .מובהר כי הצעת המחיר לא תעלה על התעריפים
המקסימאליים הבאים :
מהות השירותים

התמורה ב  %מערך ערך מכסימאלי של הערות
הפרויקט
הפרויקט

תכנון עבודות צנרת  ,מבנה 5.0
והנדסה אזרחית
עבודות
תכנון
מבנה והנדסה אזרחית

צנרת 4.3

פחות מ  500אלף ₪

מעל  500אלף ₪

עד  1מליון ₪

תכנון מערכות

7.0

תכנון מערכות

6.0

מ-

ניהול תכנון

1.5%

עד  1מליון ש"ח

ניהול תכנון

1.2%

מ 1 -מליון ₪

1

מליון

לא כולל מחיר המבנה
ופיתוח סביבתי
 ₪לא כולל מחיר המבנה
ופיתוח סביבתי

 .4.2מתכנן אשר הצעתו תתקבל ,יידרש לחתום על הסכם למתן שירותים בנוסח שיועבר לו על ידי
החברה ,לרבות להמציא לחברה אישור על קיום ביטוחים בשים לב למהות והיקף השירותים.

 .4.3החברה תאפשר למתכננים אשר עומדים בתנאי הסף להצטרף למאגר החברה ,ובלבד
שתתקבל בקשה מטעמם בצירוף כל המסמכים הנדרשים.

.5

.4.4

החברה תהיה רשאית בכל שלב להכניס עדכונים ו/או שינויים בהתאם לצרכיה בדבר שיטת
ניהול המאגר.

.4.5

החברה תהיה רשאית להוציא מתכנן מהמאגר ,וזאת בהודעה מוקדמת בכתב שתימסר
למתכנן תוך  15יום מראש ובכתב .המתכנן רשאי לבקש מהחברה להוציאו מהמאגר ,ואולם,
המתכנן לא יהא רשאי להפסיק על דעתו ,פרויקט שתכנונו ו/או עבודתו ו/או ביצועו כבר החלו
לפי הזמנת החברה בכתב ,ללא אישור מראש ובכתב של החברה.

.4.6

תקופת היכללותם של מתכננים במאגר תהא עד  5שנים ממועד ההודעה על היכללותם
במאגר .במידה ומתכנן לא השלים פרויקט אליו נבחר במהלך תקופת ההתקשרות ,תסתיים
תקופת היכללותו במאגר במועד סיום מתן השירותים על ידו.

היקף ההתקשרות עם המתכנן
 .5.1החברה אינה מחויבת להתקשר עם מתכנן כלשהו הרשום במאגר או להתקשר עם מתכנן
בהיקף כלשהו.
 .5.2כל מתכנן שיופעל ע"י החברה יספק לחברה שירותים בהיקף שתואם את ההזמנה ולא יחרוג
מהיקף זה ללא אישור מראש בכתב מאת החברה.
 .5.3בכל מקרה ,היקף הפעילות יהיה עפ"י הצרכים המשתנים בין פרויקט לפרויקט.
 .5.4על המתכנן לקבל הזמנת עבודה מראש חתומה ע"י מורשי חתימה של החברה .ללא הזמנת
עבודה חתומה לא תשולם למתכנן כל תמורה.

.6

התחייבות המתכנן
 .6.1המתכנן מצהיר ומתחייב כי אין מניעה חוקית כלשהי להעסקתו ,וכי בכל העת הוא יחזיק
באישורים הנדרשים על פי דין.
 .6.2המתכנן יתחייב שלא להפסיק את עבודתו עד השלמת הפרויקט בו עוסק.
 .6.3באחריות המתכננים לעדכן את החברה בדבר שינוי פרטים רלוונטיים לרישומם במאגר,
ובכלל זה בכל שינוי בעמידתם בתנאי הסף אף אם מדובר בשינוי זמני.
 .6.4המתכנן אינו רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או למשכן ו/או לשעבד את זכויותיו או את
חובותיו לפי תנאי הזמנה זה ,כולן או חלקן.
 .6.5אין המתכנן רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או חלקו במישרין או בעקיפין לאחר ,ללא
הסכמה מראש ובכתב מהחברה.

.7

כללי
 .7.1את הבקשה להיכלל במאגר המתכננים של החברה בצירוף כל המסמכים ניתן לשלוח בדואר
רשום ו/או באמצעות שליח לכתובת החברה ברחוב כורזין  1קומה  ,5גבעתיים עד לתאריך
.10.6.2016
 .7.2החברה תהיה רשאית לפנות למועמד לקבלת מסמכים/פרטים נוספים/השלמות ,וכן תהיה
רשאית לפנות לצדדים שלישיים לקבלת חוות דעת על המועמד להיכלל במאגר.
 .7.3החברה תודיע בכתב למועמדים על הכללתם/אי הכללתם במאגר של החברה.
 .7.4מובהר ומודגש ,כי החברה אינה מתחייבת לבחור במתכנן הנכלל במאגר לבצע עבורה עבודה
כלשהיא ואין במאגר זה כדי ליצור התחייבות כלשהי בין החברה למתכנן.

 .7.5מובהר כי החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לדחות כל הצעה שאיננה שלמה ,או ברורה,
או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי הזמנה זו  ,או למחול על הפגם ,או לבקש תיקונו כאמור לעיל,
וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 .7.6מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החברה שומרת על זכותה לקבוע תנאים מוקדמים ו/או
אמות מידה ו/או הוראות אחרות ממתכנן לצורך התקשרות עימו בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי.
 .7.7החברה פועלת בעניינים שונים הקשורים בהליכי הזמנה זו גם באמצעות ועדת מכרזים של
החברה .כל מקום שבו מוקנית לחברה סמכות או זכות או תפקיד ,יכול שאלו יבוצעו ע"י
ועדת המכרזים ,וכל מקום שנכתב "החברה" ,חלים הדברים גם על ועדת המכרזים ,או מי
מטעמה ,במשמע ,ולהיפך.

נספח א'

תאריך_______________:
לכבוד
מי גבעתיים בע"מ (להלן" :החברה")

טופס בקשה להצטרפות למאגר המתכננים
הנני מבקש להיכלל במאגר המתכננים של החברה במקצוע ________________________________

פרטי המתכנן /תאגיד/שותפות בבעלות המתכנן

שם/שם תאגיד/שותפות
ח.פ / .ת.ז.
כתובת מלאה

רחוב
עיר
מיקוד
תא דואר

שם איש הקשר
טלפון
פקס
דואר אלקטרוני

בניין

תחום המומחיות של המתכנן (לפרט)
__________________________
להלן רשימת העובדים המקצועיים ,אשר הנני מתחייב להעמיד לטובת החברה במידה ואבחר על-ידה :
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5

______________
______________
______________
______________
______________

הנני מצהיר בזאת כי כל העובדים ו/או נותני השירותים אשר פורטו לעיל עומדים בדרישות תנאי הסף
לרישום במאגר.
הנני מתחייב לעדכן את החברה במידה ויחולו שינויים במצבת כוח האדם המקצועי המועסק על -ידי בין
ביחסי עובד-מעביד ובין כנותני שירותים חיצוניים.
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):
אני הח"מ ,עו"ד ____________________ מרחוב ___________________ מספר רשיון
_____________ ,המשמש כיועץ משפטי של המציע ,מאשר בזה כי _____________________ ת.ז.
___________________ ו _____________________-ת.ז _____________________ .אשר חתמו
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'
תאריך_______________:
לכבוד
מי גבעתיים בע"מ (להלן" :החברה")

פירוט ניסיון מקצועי בתחום התכנון
שם
הפרויקט

מזמין העבודה
(שם וטלפון)

חתימה וחותמת המציע:
שם המציע:
תפקיד המציע:

תיאור
הפרויקט

מועד
תחילה

מועד
סיום

היקף כספי של ביצוע בפועל
בפרויקט נכון למועד הגשת
ההצעה

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

נספח ג'
לכבוד :
מי גבעתיים בע"מ (להלן" :החברה")

הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום
אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _______ ,מורשה החתימה מטעם ________________
שמספרו ____________ (להלן" :המציע") מצהיר בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
הנני מצהיר ,כי התקיים במציע אחד מאלה:
.1
(א)

המציע ובעל הזיקה אליו ,לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים
בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה.
אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק
עובדים זרים – ההרשעה האחרונה לא הייתה ב  3השנים שקדמו לחתימת ההצהרה.

(א)
(ב)

המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום;
המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום ,אך במועד
חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה;
המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ,אך
במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

(ב)

.2

לעניין סעיף זה–
"בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם -גם בעל השליטה בו או חבר
בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.
"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א.1991 -
"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968. -
הנני מצהיר ,כי התקיים במציע אחד מאלה:

(ג)

לעניין סעיף זה -
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו" -שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981 -
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
( )1חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע.
( )2אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
(א) בעל השליטה בו;
(ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה;
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)
( )3אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה
מהותית בידי מי ששולט במציע;
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,שנעברה לאחר יום כ"ה
בחשון התשס"ג (.)31.10.02
"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987 -
"שליטה מהותית" – החזקה של  75%או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.
זו חתימתי וכי תוכן הצהרתי זו אמת.
תאריך

שם המצהיר  +חתימה
אימות חתימה

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

תאריך

חותמת וחתימה

שם

