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 להצטרפות למאגר יועציםהזמנה 

 רשות ניקוז שורק לכיש

 

 כללי  .1

 

מאגר למתן שירותים הקים ל”( רשות הניקוז“להלן: )רשות ניקוז שורק לכיש בכוונת  1.1

 .”(מאגר“ו/או ” מאגר יועצים“הלן: בתחומים המפורטים להלן )לו/או לביצוע עבודות, 

בבקשה להיכלל במאגר, בכפוף לעמידה בתנאי הסף רשות הניקוז ניתן לפנות ל 1.2

המפורטים להלן ובהתאם לאמות המידה לצירוף למאגר בתחום הרלוונטי, הכל 

 כמפורט להלן.

להוסיף  רשות הניקוז כות ו/או בקיומו של המאגר כדי לגרוע מזהזמנה זו  אין בפרסום 1.3

תנאי סף להצטרפות למאגר ו/או קריטריונים אחרים מו/או לשנות ו/או לגרוע בעתיד 

להוסיף תנאי סף נוספים ו/או רשות הניקוז של איכות ו/או כדי לגרוע מזכות 

 ., כהגדרתן להלןנותני השירותיםקריטריונים של איכות בפניות ל

מאגר יועצים לביצוע עבודות/שירותים, לפי  מטרת הליך זה הינה הקמתכי  מודגש 1.4

באופן  רשות הניקוזהעניין. אין בפרסום הודעה זו ו/או ביצירת המאגר כדי לחייב את 

אשר ייכללו במאגר  נותני השירותיםכלשהו להזמין עבודות/שירותים כלשהם מאיזה מ

ני שירותים או נותלפעול להרחבת המאגר ולצרף יועצים רשות הניקוז ו/או כדי למנוע מ

נוספים באופן יזום על פי צרכיה ו/או או נותני שירותים חדשים ו/או לאתר יועצים 

 .לצאת למכרז פומבי לקבלת הצעות בתחומים המפורטים במאגר

רשות י ”עדכון המאגר ייעשה באמצעות פרסום הזמנה פומבית להצטרפות למאגר, ע 1.5

 .השנ, בהתאם לצרכיה מעת לעת ולכל הפחות אחת להניקוז

 . 20:00שעה ב 22.01.18 ליוםש להגיש את הבקשה להיכלל ברשימות המציעים עד י 1.6

 

 הגשת בקשה להיכלל ברשימות המציעים .2

 

המעוניינים להיכלל במאגר באחד התחומים הכלולים בו, יגישו בקשה להצטרפות  2.1

רחלי, מזכירת לדוא"ל  באמצעות (לפי העניין ,"המציעים" ו/או "מציע: ")להלן

 .rashut@nikuz.org.ilהרשות, בכתובת 

ואשר אליו יצורפו כל הפרטים  זה למסמךהנספח הבקשה תוגש באמצעות הטופס  2.2

 .י הפרטים שלהלן”והמסמכים הנדרשים, הכל עפ

כלל במאגר יידרשו המציעים להתחייב ייודגש בזאת כי כחלק מהגשת הבקשה לה 2.3

כל מידע הדרוש לו על מנת לבחון שות הניקוז רבכתב, כי ימציאו ליועץ המשפטי של 

 .אם קיים חשש לניגוד עניינים
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 .מציע רשאי להגיש בקשת הצטרפות לתחום התמחות אחד או יותר, לשיקול דעתו 2.4

 

 

 בחינת הבקשות 3

 

תסווג בתחום "(, הועדהן: ")להל רשות הניקוזעל ידי ועדה מטעם  בקשת מציע תיבדק 3.1

בהתבסס על הנתונים הוועדה העיסוק המתאים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של 

 .והמסמכים שהומצאו על ידי המציע

הוועדה תבדוק עמידת המציע בתנאי סף, התאמתו לתחום הייעוץ, תבחן את  3.2

 .המסמכים שצורפו, תדון ותכריע בכל בקשה

 .ה ותציין זאת בהחלטתהאם לא התקיימו במציע תנאי הסף, תקבע זאת הוועד 3.3

במסגרת בחינת הבקשות, תהא הוועדה רשאית לערוך כל בדיקה נדרשת, בהתאם  3.4

לשיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה תהא רשאית לפנות למציעים כדי לברר פרטים ו/או 

להשלים פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה ובכלל זה המלצות ו/או 

/או יכולתו ו/או כשירותו של המציע לתחום הייעוץ אישורים בכל הקשור לניסיונו ו

 .הרלוונטי. כחלק מהליך בחירת מועמדים, תהא הוועדה רשאית לזמן מציע לראיון

ועדה שמורה הזכות שלא לאשר רישום מציע למאגר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ול 3.5

גם באם המציע עומד בתנאי הסף הרלוונטיים לרבות בשל אי המצאת אמצעי הוכחה 

לעמידה בהם וכן רשאית הוועדה להסיר יועץ מהמאגר. החלטת הועדה שלא לצרף 

תב; לא תחליט הועדה על מציע, כאמור, למאגר, או להסיר יועץ מהמאגר, תנומק בכ

אי רישום או הסרה מרישום מנימוק שאינו אי עמידה בתנאי הסף או אי המצאת 

פשרה לאותו מציע/יועץ, לפי העניין, להביא את אמצעי הוכחה, כאמור, אלא לאחר שא

 .טענותיו בפניה

 .אחר אישור רישום המציע במאגר, תישלח לו הודעה על כךל 3.6

   

 להיכלל במאגר היועציםתנאי סף להגשת בקשה  4

 

המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין  4.1

 ;שאינו תאגיד רשום

 ו”חוק עסקאות גופים ציבוריים התשלהמציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי  4.2

1976. 

ישום , רישוי, רלתחום הייעוץ השכלה והכשרה מקצועית: בעל תואר אקדמי רלוונטי 4.3

י כל דין למתן השירותים בתחום. היה המציע תאגיד, ”ו/או הסמכה, הכל כנדרש עפ

 .כאמור הרישוי וההסמכה יציין את הגורם/ים מטעמו בעל/י ההשכלה וההכשרה,

 :וותק מקצועי בתחום/מים אליו/הם מוגשת הבקשה 4.4

האחרונות השנים  5 -לכל הפחות בוותק מקצועי בתחום : מתכננים 4.4.1

שקדמו למועד האחרון להגשת הבקשה להצטרפות; היה המציע 
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תאגיד, הוותק יהיה של עובד המציע המיועד מטעמו למתן 

השירותים/לביצוע העבודות ובלבד שהוא עובד אצל המציע לכל 

 ;הפחות בשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הבקשה להצטרפות

השנים  5 -פחות בלכל הוותק מקצועי בתחום יועצים אחרים:  4.4.2

האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הבקשה להצטרפות; היה 

המציע תאגיד, הוותק יהיה הן של המציע והן של עובד המציע 

 .המיועד מטעמו למתן השירותים/לביצוע העבודות

 

 :ניסיון מקצועי 4.5

בתחום בו הוא מבקש להיכלל פרויקטים  10לפחות המציע ביצע  4.5.1

שקדמו למועד האחרון להגשת  תהאחרונוהשנים  5במהלך במאגר 

 הבקשה להצטרפות

למציע ניסיון במתן שירותים/ביצוע עבודות לגופים ציבוריים ובכלל  4.5.2

 .זה רשות/יות מקומית/יות, תאגיד/ים עירוני/ים ו/או תאגיד/י מים

תנאי סף נוספים בקשר עם ניסיון מקצועי ייקבעו בכל פניה תחרותית  4.5.3

 .ביחס לכל פרויקט, לגופורשות הניקוז רכי ליועצים, בהתאם לצ

שומרת על זכותה לקבוע תנאי סף נוספים ו/או אמות מידה ו/או הוראות רשות הניקוז  4.6

צרכי ל, בהתאם לשיקול דעתה ומסויםבפרויקט  ם יועץאחרות לצורך התקשרות ע

 .הפרויקט

 

 :אמצעי הוכחה לעמידה בתנאי הסף 5

 

 :המציע יצרף להצעתו את כל אלה

תעודת התאגדות ותעודת שינוי שם, על פי העניין, במקרה שהמציע תעודת זהות או  5.1

 ;הינו תאגיד

 ;מ"תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מע 5.2

 ם בנוסח הנספח למסמך זה.בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבורייתצהיר  5.3

אישור תקף מפקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי דין חוק עסקאות  5.4

 ;1976-ו”ם ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשלגופי

השכלה והכשרה מקצועית: אישורי השכלה, העתקי רישיונות ותעודות רישום בכל  5.5

רלוונטי המתנהל על פי דין בתחום העיסוק הרלוונטי ובכלל זה צילום רישיון  מרשם

תעודת רישום בפנקס בתוקף או תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים או 

ההנדסאים והטכנאים, הכל בהתאם לתחום אליו מוגשת הבקשה. במקרה של מציע 

שהינו תאגיד, יצורפו המסמכים דלעיל ביחס לכל אחד מהעובדים המיועדים מטעמו 

      .לביצוע העבודות/למתן השירותים
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ודותיו ועל עבודות פירוט על עב –תק מקצועי: המציע יגיש קורות חיים/פרופיל משרד וו 5.6

עובד/י המציע המיועד/ים מטעמו למתן השירותים/לביצוע העבודות, בתקופת הוותק 

 .()בהתאם לסוג היועץ, כפי שפורט לעיל

לעיל בתיאור חופשי,  5 סיון מקצועי: פירוט ניסיון קודם בהתאם לדרישות סעיףינ 5.7

 .בצירוף המלצות, אסמכתאות ואישורים

אליה מצורפת הצהרה )הצהרת המציע (  ספח למסמך זהבנוסח הנ בקשה להצטרפות 5.8

 .לחתימת המבקש המאשרת את אמיתות המידע שנימסר

בדבר כל שינוי פרטים הרלוונטיים לרישומו במאגר  רשותבאחריות המציע לעדכן את ה 5.9

 .וליצירת קשר עמו

 

 מועד אחרון להגשת הבקשה להצטרף 6

 

 אופן ההגשה הוא כמפורט בסעיף .22.01.18ניתן להגיש בקשות הצטרפות עד לתאריך 6.1

 .לעיל  2

 .לא יתקבלו בקשות להיכלל במאגר לאחר מועד זה 6.2

לאחר המועד האחרון להגשת הבקשות להצטרף למאגר, תבחן הוועדה את כל הבקשות  6.3

 .3  י נהלים ובהתאם לקבוע לעיל בסעיף”שהוגשו, עפ

 

 התקשרות עם יועץ מתוך המאגר 7

 

, תיערך פניה תחרותית מסוימתלצורך בחירת יועץ לביצוע עבודה במידת הצורך,  7.1

ליועצים הכלולים במאגר, בהתאם לסיווגם המקצועי ולהיקפי העבודה ו/או השירות 

 .ת"(פניה תחרותי"או  "הפניה ליועצים: " הנדרשים )לעיל ולהלן

שהמאגר יכיל לא  ככל: מתחום מסוים מספר היועצים אליהם תופנה הפנייה ליועצים 7.2

ככל  במאגר. האמורים תהא פניה לכל היועציםמסוג מסוים יועצים  10-יותר מ

יועצים מסוג מסוים תהא פניה ללא פחות מחמישה  10-שהמאגר יכיל יותר מ

 . מהיועצים האמורים

י סבב מחזורי שוויוני והוגן המעניק את מירב ”הפנייה ליועצים תהא ככל הניתן עפ 7.3

תהא רשאית לשקול שיקולים נוספים, ובין  רשות הניקוז. הניקוז רשותהיתרונות ל

, מספר מסויםהיתר: היקף השירותים הנדרשים, טיבם, מספר הפניות שבוצעו ליועץ 

עבר של החברה עם היועץ, עומס העבודות המוטל  ןניסיו, מסויםהפניות בהן זכה יועץ 

, יתרון על כל יועץ, שיקולים של טובת העבודות הציבוריות כגון הומוגניות ואחידות

 יוצ"ב .וכ מקצועי בתחום העבודה הספציפי על פני מתכננים אחרים בפרויקט מסוים

וכתנאי  היועץ שייבחר כזוכה בהליך ההתמחרות יידרש למלא, בטרם ההתקשרות עימו 7.4

סף להתקשרות זו, טופס פרטי ספק ולהציג אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 

, ואישור על 1976 –ו ”לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ותשלום חובות מס, התשל

 וכן אישור על קיום בטוחים לרבות ביטוח אחריות מקצועית היותו עוסק מורשה
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וזמנה והכולל כיסוי בגין נזקי צד ג' וכיסוי בסכומים התואמים את היקף העבודה שה

.  בגין נזקי הצפות ו/או נזקי סחף בסכומים התואמים את העבודה שהוזמנה

ההתקשרות עם היועץ תיעשה בכפוף לבדיקת היעדר חשש לניגוד עניינים, אשר יהווה 

 תנאי להתקשרות עם היועץ. 

ם התקשרות בנוסח יועץ לא יועסק על ידי החברה אלא לאחר שייחתם עמו הסכ 7.5

שתערוך רשות הניקוז וכן ימציא את הערבויות הרלוונטיות ואישורי ביטוחים בהתאם 

( ואשר רשות הניקוז)אשר יצורף לפניה ליועצים או יפורסם באתר לאמור בהסכם 

ניגוד עניינים. היועץ מוותר העדר י היועץ המשפטי, לעניין ”אושרה ההתקשרות איתו ע

 .בקשר לכך רשותעה כלפי העל כל טענה ו/או תבי

 

 

 הליך פניה תחרותית 7.6

תפנה מעת לעת בהתאם לצרכיה ליועצים מתוך המאגר רשות הניקוז  7.6.1

 .מסויםעל מנת לקבל מהם הצעות בקשר לפרויקט 

 .הצעות תוגשנה בהתאם להוראות שייקבעו בפנייה ליועצים 7.6.2

בדיקת הצעות תתקיים במרוכז במועד מאוחר יותר למועד האחרון  7.6.3

שנקבע להגשת ההצעות ותיעשה על בסיס מחיר ו/או איכות, הכל כפי 

 . שייקבע בפנייה התחרותית

הוועדה תבחר את היועץ שהצעתו הינה ההצעה המיטיבה ביותר על  7.6.4

על פי  רשות הניקוזפי כלל אמות המידה, בכפוף לזכויות השמורות ל

 .נהליה

לאחר סיום בדיקתן של כל ההצעות ובירור יתר הפרטים הנדרשים,  7.6.5

 .תיתן הוועדה את החלטתה בכתב

תהיה רשאית לחרוג מן האמור לעיל בנסיבות מיוחדות ומטעמים  רשות הניקוז 7.7

  .מיוחדים שיירשמו

 

 הבהרות 8

באמצעות דואר רשות הניקוז לפנות ל לאמור ניתןבכל שאלת הבהרה הנוגעת 

 .2018/111/ עד ליום  rasut@nikuz.org.il,  boaz@nikuz.org.il  ניאלקטרו

 .ל”תן מענה לשאלות אף לאחר חלוף המועד הנמשומרת לעצמה את הרשות לרשות הניקוז 

 

 .התנאים שפורטו לעיל והאמור לעיל מקובלים עליומסכים כי כל מועמד המגיש מועמדות  9

 

 .בהזמנה זו, בכל מקום בו הכתוב הוא בלשון זכר, הכוונה היא גם בלשון נקבה וכן להיפך 10

 

 

 

mailto:rasut@nikuz.org.il
mailto:boaz@nikuz.org.il
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 טופס בקשה להצטרפות / עדכון פרטי יועץ -נספח א'

 פרטי היועץ

 שם: ______________________________

 ההתאגדות:_______________________סוג 

 מס' עוסק מורשה , ח.פ , ח.צ, ת.ז : _________________________

 איש קשר )שם פרטי ושם משפחה(: ______________________

 תפקיד איש הקשר בחברה: _________________________

 דוא"ל: ________________________________________

 ________________________ במשרד:מס' טלפון 

 ________________________ מס' טלפון נייד:

 ________________________ מס' פקס:

שמות מורשי חתימה בחברה: ____________________________________ )יש לצרף מסמך 

 (מעו"ד / רו"ח רשמי

 ________________________ הבעלים:

 ________________________ המנכ"ל:

 ________________________ יישוב/עיר:

 ________________________ רחוב:

 ________________________ מספר:

 ________________________ מיקוד:

 

  -סיווג היועץ

 מתכנן ניקוז 

 הידרולוג 

 יועצי אקולוגיה 

 מתכנן אקולוגי 

 אדריכלי נוף 

 יועץ קונסטרוקציה 

 יועץ נגישות 

  לבנייה "ירוקה"יועץ 

 יועץ קרקע וביסוס 

 יועץ בטיחות 

 מודדים 

 קרקעות שמאי 

 אגרונום 
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 פיקוח פרוייקטים 

 ניהול פרוייקטים 

תארים אקדמיים  ותק בחברה התמחות יועץשם ה

 רלוונטיים

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 1976-ציבוריים, התשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים  -נספח ב' 
 בדבר הוראות שכר מינימום והעסקת עובדים כדין

 
אני הח"מ, _____________, נושא/ת ת.ז. ___________, מרחוב ___________________, לאחר 
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

 כדלקמן:בזאת, בכתב, 
 הנני משמש/ת בתפקיד _____________ בחברת _______________ )להלן: "הספק"(. .1
 הנני מוסמך/ת להצהיר בשם הספק כנדרש בתצהיר זה. .2
הנני מגיש/ה תצהיר זה במסגרת הצעת הספק במכרז ______________ של בית הנשיא )להלן:  .3

 "המכרז"(.
 (את הפסקה/הפסקאות הרלבנטית/יות: X -)סמן/י ב .4

עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו הספק ובעל זיקה אליו ביותר משתי  
 עבירות;

הספק או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעתו במכרז  
 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

 
משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשעו(, לחוק ב2 בסעיף כהגדרתו) אליו זיקה בעל או המשתתף 

 תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק י"עפ עבירה - זה לעניין עבירה) עבירות
(, 31.10.02 יום לאחר שנעבר, 1987 -ז"התשמ, מינימום שכר חוק לפי או 1991-א"התשנ(, הוגנים

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה לא, במכרז הצעות להגשת האחרון במועד אולם
 
 -בסעיף זה

 כל אחד מאלה: -" בעל זיקה"
 ( חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;1)
 ( אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:2)

 א. בעל השליטה בו;
ותחומי ב. חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, 

 פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;
 ג. מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;
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חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי  -ד. אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 
 מי ששולט בספק.

 1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה"
 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם; -" שליטה מהותית"
 .1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-עבירה לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א -" עבירה"
 (.2002באוקטובר  31נעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ) הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה ש -" הורשע"

 
הנני מצהיר/ה כי שמי הוא ____________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן 

 אמת. -תצהירי 
 ולראיה באתי על החתום

 
________ ________________     _________         __________________ 

 חותמת וחתימה   תפקיד         שם פרטי ומשפחה   ךתארי   
 אישור

 .1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 10בהתאם לסעיף 
אני הח"מ, _____________, עו"ד, מ.ר. ________, מרחוב _____________________, מאשר/ת כי 

_____________ המוכר/ת לי אישית ביום ____ בחודש _______ שנת ______ הופיע/ה לפני מר/גב' 
וחתם/ה על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל 

 העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.
_________________ 

 ח ת י מ ה
 הצהרת המציע –נספח ג' 

 

שנמסרו על ידינו לעיל, הינם נכונים ומלאים וכי אני/אנו מצהיר/ים ומאשר/ים בזה כי כל הפרטים 

 כל האמור בהם לרבות במסמכים ובאישורים המצורפים לבקשת הצטרפות זו הינם אמת.

בדבר כל שינוי פרטים מהפרטים  רשותידוע לי/לנו ואני/ו מסכים/מים כי באחריות/נו לעדכן את ה

 דלעיל וכן כל פרט רלוונטי לרישומי/נו במאגר.

לבין עבודה הזמנה זו נשוא צעתנו במצב של חשש לניגוד עניינים בין ה יםו נמצאנאינמצהירים כי אני /אנו 

אנו . בכל מקרה של ניגוד עניינים כאמור, הניקוז עם גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין לרשות

כל מידע רשות הניקוז ליועץ המשפטי של  מתחייבים להמציא . אני/נולהודיע מראש לרשות על כך יםמתחייב

 .הדרוש לו על מנת לבחון אם קיים חשש לניגוד עניינים

 

 

 

 ___________________________ תאריך

 

 

 ______________________________ שם

 

 

 _________________________  חתימה וחותמת
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 תצהיר המשתתף בדבר עמידה בתנאי הסף -נספח ד'

 

________________,  ת.ז _______________________ לאחר שהוזהרתי שעלי  אני הח.מ

להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 

 כדלקמן:

הנני משמש כ_______________________ )תפקיד( ב_____________________  .1

 )שם היועץ(.

 ה מטעם היועץ.הנני מוסמך לתת תצהיר ז .2

 היועץ עומד בכל תנאי הסף המנויים בקול הקורא הרלוונטי לתחום עיסוקו. .3

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4

____________________ 

 חתימת המצהיר

 אישור
 .1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 10בהתאם לסעיף 

________, מרחוב _____________________, אני הח"מ, _____________, עו"ד, מ.ר. 
מאשר/ת כי ביום ____ בחודש _______ שנת ______ הופיע/ה לפני מר/גב' _____________ 
המוכר/ת לי אישית וחתם/ה על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, 

 עשה כן.וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ת
 

_________________ 
 ח ת י מ ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


