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 המתכננים, היועצים והמפקחיםלהיכלל במאגר  ותבקשהזמנה להגשת 

 של הרשות

 

 כללי .א

ומבקשת ממי ומפקחים  יועציםמתכננים,  מתכוונת ליצור מאגר ערבהרשות ניקוז ונחלים  .1

 בהתאם, להגיש לה הצעה להיכלל במאגר ,להיכלל במאגר ומועמדותאת להציע שמעונין 

 :שלהלן המקצועיים לתחומים
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 כניותבדיקת ת .1.17

 בטיחות .1.18

 נגישות .1.19

 איכות סביבה .1.20

 

עדכונים שוטפים ומידע נוסף בקשר למכרז זה יפורסמו באתר האינטרנט של רשות הניקוז,  .2

 .להתעדכן מעת לעתעל המשתתפים 

 

 ההזמנה להציע הצעות .ב

מזמינה בזאת מציעים, אשר עונים על  "(הרשות)להלן : " רשות ניקוז ונחלים ערבה .1

המתכננים, היועצים במאגר  להיכללוכל תנאי הסף שלהלן, להציע הצעות 

של רשות הניקוז  בתחום הניקוז תכנון, יעוץ ופיקוחלביצוע עבודות והמפקחים 

 ."המאגר"( להלן :)

שומרת על זכותה לעדכן את המאגר מעת לעת, בכל דרך שתמצא לנכון, בין  הרשות .2

הזמנת מציעים נוספים ובין בדרך של גריעת מציעים אשר נכללו במאגר  על דרך של

 ונמצאו בלתי מתאימים.

ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי  .3

 .רשותשל ה

פי צרכיה, מעת לעת, -על הרשותידי -תעשה על העבודות/הר, כי הזמנת השירותיוב .4

 ו/או עבודות בהזמנת שירותים רשותזה בכדי לחייב את ה ואין בכניסה למאגר

התקשרות עם מציע בהיקף כלשהו,  כלשהם מהכלולים במאגר ו/או בכדי להבטיח

 וסוג שהוא בקשר לכך. ולמציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין

שאינם  מציעים אחריםתהא רשאית להתקשר עם  רשותלמען הסר ספק יובהר, כי ה .5

 נכללים במאגר על פי שיקול דעתה ובהתאם לכל דין.

אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא  רשותיחולו דיני המכרזים, וה לאעל הזמנה זו  .6

 אחרים.ים עם מציערשאית לנהל מו"מ עם מי מהמציעים ו/או  ותהיה

שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנה, להאריך את המועד להגשת  הרשות .7

לפרסם הזמנה חדשה, לקיים תחרות בין המציעים השונים או חלקם או  ההצעות,

 שתמצא לנכון. לנקוט בכל הליך אחר

 

 אופן הגשת המועמדות .ג

המצ"ב  ההצעה באמצעות טופס רשותעל המציע להגיש בקשה להיכלל במאגר ה .1

המסמכים הנדרשים להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, כמפורט  , יחד עםכנספח א'

 להלן. 'דבסעיף 

ולשלוח את  יש להגיש את הבקשה להיכלל במאגר לאחר מילוי המסמכים הנדרשים .2

 ,למייל PDFהבקשה והמסמכים המבוקשים, בקובץ אחד, בפורמט 
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boazr@arava.co.il   ידונו  שיוגשו לאחר מועד זה בקשות 17/03/2019עד ליום

ויפורסמו ע"י הרשות באתר האינטרנט  מעת לעת רשותבמועדים שיקבעו על ידי ה

 .שלה

לא צירף המציע לבקשתו להיכלל למאגר איזה מהמסמכים המבוקשים, רשאית  .3

לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לכלול את המועמד במאגר; או רשות ה

לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים  לופין,ילח

להתעלם מפגמים  הרשותשבבקשתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית 

 הבלעדי. , לפי שיקול דעתהכלשהם

 

 תנאי סף לכניסה למאגר .ד

המפורטים רשאים להגיש הצעות להזמנה זו רק מציעים העומדים בכל תנאי הסף  .1

 .'ב בנספח

נה עומדת בתנאי הסף שלהלן ו/או אשר הנספחים המפורטים להלן לא הצעה אשר אי .2

לדחות אותה על הסף ולא לדון  הרשותאליה לפי סדר הסעיפים להלן, רשאית  יצורפו

 .ו/או רשאית להחליט לגביה כל החלטה לפי שיקול דעתה הבלעדי בה כלל

 :  בתנאי הסף עמידה מסמכים אשר חובה לצרפם לבקשה להוכחתוסף התנאי  .3

מציע שהוא  בישראל; כדין המציע הינו אזרח ותושב ישראל או תאגיד הרשום .א

יצרף תצלום תעודת התאגדות או רישום במרשם על פי דין, ותדפיס  -תאגיד 

 עדכני של תמצית הרישום המתנהל לגביו במרשם על פי דין.

 כמפורט עונה על תנאי הסף המפורט ביחס לכל תפקיד/מקצוע/התמחותהמציע  .ב

 . 'ב בנספח

 נגד המציע לא תלויים ועומדים צו פשיטת רגל, צו פירוק או צו כינוס נכסים; .ג

להוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבוע לעיל, על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום 

, לאימות עמידתו ההצעה לכתב" ג" נספחכעל ידו בפני עו"ד בנוסח המצורף 

 בתנאים אלה.

 
 המאגר בחינת ההצעות והקמת. ה

תבדוק  וזו מעת לעתתתכנס  מכרזים של הרשות אשרבקשות תובאנה בפני ועדת הה .1

 , תבחן אתהנדרשות העבודותאת עמידת המציע בתנאי סף, התאמתו לתחום 

 המסמכים שצורפו, תדון ותכריע בכל בקשה.

מוותר מראש על כל  הצעה שלא תעמוד באיזה מתנאי הסף תיפסל, יובהר, כי המציע .2

 ו דרישה ו/או תביעה בעניין זה.טענה ו/א

המתכננים המבקשים להיכלל במאגר ייבדקו על ידי הרשות בתחום הרלוונטי,  .3

 .הנדרשים בקשתם ע"פ  עמידתם בתנאי הסףמפורט בלויסווגו בהתאם 
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 .הצעת המועמדות תעשה ע"י מילוי בקשה לרישום במאגר  :הגשת המועמדות  .4

פרטיו האישיים והמקצועיים עפ"י המבקש להירשם ימלא בטופס הרישום את 

 לצרף לטופס הרישום את המסמכים הבאים :  המציעעל   .ההנחיות

העתקי תעודות המעידות על השכלה וניסיון מקצועי רלוונטי לרבות רישיון  .א

 מודד/אדריכל/מהנדס/אחר/ תעודה המעידה על תואר אקדמי מתאים

הכולל תעודת רישום מידע מרשם החברות/שותפויות  -ככל שמדובר בחברה  .ב

 ותדפיס מנהלי החברה בעלי המניות

אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  .ג

 1976ציבוריים תשל"ו 

 תעודת עוסק מורשה .ד

חומר רקע/פרסומי המתאר את המשרד לרבות תיאור תמציתי של  פרויקטים  .ה

 האחרונות. השנים  5שבוצעו במהלך 

אשר לרשות ו/או לגוף ציבורי אחר יש ניסיון רע  קבל מציעל שלא רשאיתהרשות  .5

עמו מכל סיבה שהיא לרבות: בגין אי עמידה בהתחייבות מהותית או ו/או לא מוצלח 

עיקרית מההתחייבויות שנטל על עצמו בעבר לעניין איכות הביצוע ו/או מקצועיות 

דה בלוחות הזמנים ו/או עמי-הביצוע ו/או אי התאמת הביצוע בפועל לתכנון ו/או אי

אי עמידה במצגים מוקדמים שהציג המציע בקשר עם המכרז ו/או עמידה בהוראות 

מזמין העבודה או המפקח מטעמו, ו/או בענין דרישות לתוספות תשלום או תנאים 

  .אחרים, ביחס למוסכם מראש וכיוצא באלה

, בהתאם במסגרת בחינת הבקשות, תהא הועדה רשאית לערוך כל בדיקה נדרשת .6

הבלעדי ובכלל זה תהא רשאית לפנות למציעים ו/או לממליצים ו/או  לשיקול דעתה

לקוחות שהוצגו על ידם, כדי לברר פרטים ו/או להשלים  מעסיקים קודמים ו/או

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

של המציע. כחלק מהליך בחירת  כשירותובכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או 

 מציע לראיון. מועמדים, תהא הוועדה רשאית לזמן

הועדה תבחן את המציעים אשר הגישו בקשה להיכלל במאגר. הועדה תודיע למבקש  .7

 במאגר על החלטתה ונימוקיה. להיכלל

לועדה שמורה הזכות שלא לאשר רישום מציע למאגר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  .8

 המציע עומד בתנאי הסף הרלוונטיים. גם באם

 

 הנכללים במאגר מתכננים ויועציםלהליך מסירת עבודות . ו

מציעים הכלל במאגר יהוא ימציע לאשר התקשרות עם  הרשותבמידה ותחליט  .1

 . לביצוע עבודות להתקשרות לקבלת הצעת מחירוהרשות תוכל לפנות אליו בכל עת 

, ביצוע שלבי מקום הביצוע,פירוט העבודות, : הפנייה לקבלת הצעת מחיר תכלול את  .2

המועד , מסמכים שיש לצרף להצעת המחירלוח הזמנים הקצוב לביצוע העבודות, 

מקסימום )אם הרשות תחליט מינימום ו/או , מחירי רהאחרון להגשת הצעות המחי

 .ותנאים נוספים לפי שיקול דעתה של הרשות על כך(
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הנכלל במאגר המציעים בהתאם לאמור הרשות תהא רשאית להתקשר עם מציע  .3

תקבל החלטה  . ועדת המכרזים של הרשות1993בתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 

 בכתב על ההתקשרות.

יידרש לחתום על הסכם בנוסח המקובל  רשותע"י ה העבודות נומציע אשר ממנו יוזמ .4

מסמכים ו/או אישורי עריכת ביטוח בהתאם לנוסח אשר  רשותולהמציא ל רשותב

 .הזמנת העבודות ממנולאחר ההודעה על  הרשות מסר לו על ידייי

במקרים שהרשות תבקש הצעות מחיר מהמתכננים הרשומים במאגר, רשות הניקוז  .5

תוכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לבקש מהמציעים לנקוב בסכום קבוע מראש לביצוע 

המקובלים   פיםתעריאחד ההעבודה, ו/או באחוזים מערך הפרויקט ו/או בהנחה מ

 . .במשק, על פי שיקול דעתה של הרשות

הרשות אינה מתחייבת להתקשר עם מי מבין המתכננים שיכללו במאגר ו/או להזמין  .6

 .עבודה בהיקף כל שהוא

 

 . שונותז

 בשאלות הבהרה בנוגע להזמנה זו באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: רשותללפנות ניתן 

 boazr@arava.co.il . 

 

 

 בכבוד רב                                 

 

 גיל סלוין

 מנכ"ל הרשות
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 ספח א'נ

 תאריך: ___________
 לכבוד

 רשות ניקוז ונחלים ערבה

 86825מרכז ספיר, ד.נ ערבה, 

 נ.,ג.א.

 

 מתכננים, יועצים ומפקחיםלהיכלל במאגר כתב הצעה  הנדון:

 

________ ____ זהות/תאגידהח"מ, _____________________________ מס'  יאנ

____________________________, מצהיר, מסכים ומתחייב _____________ ישכתובת

 בזה כדלקמן:

הבאים  נים של רשות ניקוז ערבה בתחומיםנרשם במאגר היועצים והמתכיאני מבקש לה .1

_____________________________________________________________ 

יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, ציוד  ידע וניסיון ובעל מצהיר בזה, כי אני בעלהנני  .2

עומדים "(, וכי העבודות" –)להלן  תכנון ו/או יעוץ ו/או פיקוחלביצוע  הדרושים, שיונותיור

  ובמספר מספיק.  כאמור סיון בביצוע עבודותימיומנים ובעלי נ ,עובדים מקצועיים ילרשות

 הנני עומד בתנאים המצטברים להגשת הצעה להזמנה להציע הצעות, לרבות: .3

 הנני אזרח ותושב ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל. 3.1

 .________________________________ -שיון/הסמכה יבעל תעודה/ר יהננ 3.2

כאמור  ההזמנהעבודות מסוג העבודות נשוא  בביצוע וחיובי מוכחסיון יבעל ני הננ 3.3

 בו מפורטים תנאי הסף למאגר.ב' בנספח 

 לא תלויים ועומדים נגדי צו פשיטת רגל, צו פירוק או צו כינוס נכסים. 3.4

 בזה כדלקמן: מצהיר יהננ .4

 .על פרטיהם ההזמנהאת כל מסמכי  תיהבנ 4.1

פי צרכיה, מעת לעת, -על הרשותידי -תעשה על העבודות/כי הזמנת השירות ידוע לי 4.2
כלשהם  ו/או עבודות בהזמנת שירותים רשותבכדי לחייב את ה ואין בכניסה למאגר

לי לא תהא ובהיקף כלשהו,  עימיהתקשרות  מהכלולים במאגר ו/או בכדי להבטיח
 .וסוג שהוא בקשר לכך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין
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להוכחת עמידתי בתנאי הסף, כאמור בסעיף  מצרף להצעתי זו את המסמכים הבאיםהנני  .5

 ד' לכתב ההוראות למשתתפים במכרז:
 

 לעיל. 3.2, כאמור בסעיף ____________________אישור על היותי  (א)

 3.3המוכח והחיובי, כאמור בסעיף  ניסיוניו עמידה בתנאי הסף פירוט של  (ב)

 .לעיל

מורשה, ואישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי אישור בדבר היותי עוסק  (ג)

חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, 

 . 1976-התשל"ו

 בתאגיד תצלום התאגדות ותדפיס פרטים עדכני מרשם החברות. (ד)

 

. בעצם הגשת ההזמנה לקבלת הצעותמסכים לכל התנאים המפורטים בהוראות  הנני .6

 ההזמנההבלתי מסויגת לכל התנאים המפורטים במסמכי  יאת הסכמת ןנות הנני זו יהצעת

ומוותר בזה על כל טענה בקשר לתנאים האמורים, לרבות טענות בדבר סתירות ו/או חוסר 

 בהירות.

מתחייב  יואנ יילבצע חקירות ובדיקות אודות ילכם בזה את אישור ןונות םמסכי יהננ .7

תידרש על ידיכם לצורך עריכת הבדיקות והחקירות האמורות, לשתף פעולה בכל דרך ש

 .ילרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים נוספים, אשר יידרשו על ידיכם לצורך בחינת הצעת

 

 

 ההזמנהת כל התנאים הקבועים במסמכי זו ניתנה ביום _____________ מתוך הבנ יהצעת

 החופשי. יורצונ

 בכבוד רב,         

________________ 

         חתימת המציע

 

 דין-אישור עורך

 

____________________________ -אני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה ש

חתם/מו בפני על כתב ההצעה דלעיל, לאחר שהצהיר/ו בפני על נכונות כל האמור בו, וכי חתימתו/תם, 

 _________________________ לכל דבר וענין.את /אותועם/בלי חותמת, מחייבת 

 

 

_________   ______________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת        ת א ר י ך 
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 'בנספח 

 

 תנאי סף מקצועיים למאגר יועצים/ מתכננים לרשות ניקוז ערבה לפי תחומים מקצועיים

 

 כללי

להלן רשימת תנאי סף מחייבים על מנת להיכלל במאגר היועצים/מתכננים של רשות ניקוז 

 ערבה. 

 וכוללים בדרך כלל שני מרכיבים: הם מצטבריםתנאי הסף שלהלן 

להוכחת עמידה הסמכה ורישום בפנקס המהנדסים.  מקצועית /אקדמאית השכלה  .1

בנספח בהמזנה להציע הצעות ולאמור  לצרף צילום של אישורים בהתאםבתנאי זה יש 

 .זה

פרויקט, היקפו כל לצרף מסמך בן עמוד אחד הכולל תיאור קצר של נא ניסיון מוכח.  .2

הכספי, מועד ביצועו ופרטים של גורם מקצועי מטעם המזמין שניתן לפנות אליו לאישור 

 האמור במסמך.

 מידע נוסף. יידרשבחלק מהמקרים ייתכן כי 

 

 הנדסת ניקוז  .א

בעל השכלה בהנדסה )אזרחית / מים וביוב /חקלאית(,  רישום בפנקס המהנדסים וניסיון  .1

 שנים לפחות מסיום לימודיו. 7מוכח מקצועי של 

החל מפעלי ניקוז, עבור רשות ניקוז כל שהיא, שאושרו במועצת הניקוז  2 לפחות תכנון .2

 ואילך. 2013דצמבר  חודשמ

, עבור רשות ניקוז דרומית )שקמה  בשור ו/או ים המלח ו/או תכנון מפורט למכרזביצוע  .3

תכנון ביצע מלש"ח לפרויקט, או לחילופין,  2ערבה( ובו אומדן עבודות הניקוז לפחות 

מלש"ח, הכול  4מפורט למכרז עבור גוף ציבורי שאומדן עבודות הניקוז בו לפחות 

 ואילך 1.1.2014 תאריך מ

 

 וערבה דרומיתבשטח שיפוט עיריית אילת  - בנייהפיתוח ויקוח על עבודות פ .ב

, יש לצרף צילום ואילך 1.1.2014חבל אילות מתאריך  ביישובימגורי קבע בשטח אילת או  .1

 .ספח ת.ז

בעל השכלה בהנדסה )אזרחית / מים וביוב /חקלאית( ורישום בפנקס המהנדסים  .2

 והאדריכלים. 

ואילך שהיקפם הכספי  1.1.2012פרויקטים לפחות מתאריך  3ניסיון מוכח בפיקוח על  .3

 .לפחות פרויקטכל מלש"ח ל 4מעל 
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 בשטח שיפוט מוא"ז ערבה תיכונה - פיקוח על עבודות פיתוח ובנייה .ג

 ערד ודרומה משם. -שבע   –באזור באר  דרך קבע עוסק הממוקם .1

בעל השכלה בהנדסה )אזרחית / מים וביוב /חקלאית( ורישום בפנקס המהנדסים  .2

 והאדריכלים. 

ואילך שהיקפם הכספי  1.1.2012פרויקטים לפחות מתאריך  2ניסיון מוכח בפיקוח על  .3

 .לפחות פרויקטכל מלש"ח ל 4מעל 

 

 בקרה על עבודות פיתוח ובניה .ד

התשתיות ו/או הבנייה של פרויקט אחד ניסיון מוכח בבקרת ביצוע של פרויקטים בתחום  .1

 .1.1.2012לפחות החל מתאריך 

ערד -)קו באר שבע  ואילך 1.1.12רשות ניקוז ערבה מתאריך אחריות מגורי קבע בשטח  .2

 .ודרומה(

 

 מים וביוב .ה

 בעל תואר בהנדסת מים וביוב ורישום בפנקס המהנדסים. .1

וליווי הביצוע  של לפחות שני מתקני תשתית למים וביוב מתאריך  בתכנון  ניסיון מוכח .2

 ואילך. 1.1.12

 

 אדריכלות נוף .ו

 בעל תואר ראשון באדריכלות נוף ורישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים. .1

דונם ומעלה אשר  5ניסיון מוכח בתכנון וליווי הביצוע של  פרויקט אחד לפחות בשטח של  .2

 ואילך. 1.1.12בוצע בפועל מתאריך 

 

 תנועההנדסת  .ז

בעל תואר בהנדסה בתחום הנדסת תנועה ותחבורה ורישום בפנקס המהנדסים  .1

 והאדריכלים.

סימון ותמרור" שאושרה "הסדרי תנועה   תכנית אחת של ניסיון מוכח בהכנה של לפחות  .2

התחבורה/ נת"י או רשות מקומית שקיבלה הסמכה כרשות תמרור ואשר     ע"י משרד

 ואילך. 1.1.12בוצע בפועל מתאריך 

   

 כבישיםהנדסת  .ח

 בעל תואר בהנדסה בתחום הנדסת כבישים ורישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים. .1

ניסיון מוכח בהכנה של תכנון מפורט לביצוע וליווי של סלילה או הרחבת דרך שבוצע  .2

 ואילך. 1.1.12בפועל מתאריך 

 

 מדידות .ט
 בעל רישיון של מודד מוסמך.
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 חשמל מתח נמוך ותקשורת .י

 . בעל רישיון חשמלאי ראשי לפחות .1

בהכנת תכנון מפורט לביצוע, כולל תיאום מול גופי תשתית )בזק ,  בעל ניסיון מוכח  .2

 ואילך. 1.1.12של מערכות חשמל מתח נמוך / תקשורת  מתאריך   הוט( 

 חשמל מתח גבוה .יא

 בעל הסמכה כמהנדס חשמל. .1

של מערכות   ( בעל ניסיון מוכח בהכנת תכנון מפורט לביצוע, כולל תיאום מול חח"י .2

 ואילך. 1.1.12חשמל מתח גבוה מתאריך 

 

 קונסטרוקציההנדסת  .יב

  .מהנדס אזרחי בעל רישיון במדור הנדסת מבנים .1

 .ואילך 1.1.12אחד לפחות מתאריך  מתקן הידראוליניסיון מוכח בתכנון של  .2

 

 ניהול תכנון פרויקטים .יג

  .בעל השכלה אקדמית בתחום הנדסה או אדריכלות .1

מלש"ח  5ניסיון מוכח בניהול תכנון של פרויקט אחד לפחות, בהיקף כספי כולל של  .2

 ואילך. 1.1.12ומעלה מתאריך 

 .ואילך 1.1.12לתכנון ובנייה מתאריך  לחילופין, מי שכיהן כמהנדס ועדה מקומית .3

 

 יהול ביצוע פרויקטים .יד

 בעל השכלה אקדמית בתחום ההנדסה. .1

מלש"ח  10ניסיון מוכח בניהול פרויקט אחד לפחות שהסתיים, בהיקף כספי כולל של  .2

 ואילך. 1.1.12ומעלה מתאריך 

 

 יעוץ קרקע .טו

 .בעל תואר בהנדסה ורישום בפנקס המהנדסים במדור קרקע וביסוס .1

מתאריך  לפחות,  מלש"ח 5בהיקף פיתוח או בנייה פרויקט יעוץ קרקע לניסיון מוכח ב .2

 .ואילך 1.1.12

 

 הידרולוגיה של נגר עילי. טז

כגון :  בתחום רלוונטיבעל השכלה ברמת תואר שני ומעלה ממוסד המוכר ע"י המל"ג  .1

 הדרולוגיה, גיאומורפולוגיה, מים וקרקע, הנדסה וכיוצ"ב.

דוחו"ת הידרולוגיים לפרויקטים של תשתיות או נספחי ניהול  2בעל ניסיון מוכח בהכנת  .2

ואילך כאשר דוחו"ת  1.1.2010חוו"ד עד מומחה לבתי משפט מ נגר לתוכניות מתאר, או 

ו/או נספחים ו/או חוו"ד אלו הוכנו לתא שטח בו כמות המשקעים השנתית הממוצעת 
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שנים לפחות בעבודה  10מ"מ לשנה. לחילופין, בעל ניסיון מוכח של  200 -הנה פחות מ

 כהידרולוג נגר עילי בגוף ציבורי.

 

 אקולוגיה של נחלים. יז

, כגון בעל השכלה ברמת תואר שני ומעלה ממוסד המוכר ע"י המל"ג בתחום הרלוונטי .1

  גיאוגרפיה וכיוצ"ב.אקולוגיה, מדעי הסביבה, :

בעל ניסיון מוכח בהכנת דו"ח מקצועי אחד לפחות בתחום האקולוגיה הנחלית לתא שטח  .2

 מ"מ לשנה.  200 -פחות מבו כמות המשקעים השנתית הממוצעת הנה 

 

 בדיקת תכניות . יח

 1.1.12בעל ניסיון מוכח בבדיקת תכניות לתיאום או לאישור עבור רשויות ניקוז מתאריך 

 לפחות. ואילך

 

 בטיחות. יט

חתום ע"י מפקח העבודה הראשי, משרד העבודה  אישור כשירותממונה בטיחות בעל  .1

 והרווחה.

 ,מלש"ח לפחות 5מי שהכין תכנית ניהול בטיחות אחת לפחות לפרויקט שהיקפו  .2

 .ואילך 1.1.12מתאריך 

 

 נגישותכ. 

 .בעל הסמכה של יועץ נגישות .1

 1.1.12ניסיון מוכח בפרויקט אחד לפחות של הנגשת פארקים ואתרי טבע מתאריך  .2

 .ואילך

 

 איכות סביבה. אכ

, כגון : בעל השכלה ברמת תואר שני ומעלה ממוסד המוכר ע"י המל"ג בתחום הרלוונטי .1

 מדעי  הסביבה, הנדסת סביבה, תכנון ערים, גיאוגרפיה וכיוצ"ב.

דוחו"ת סביבתיים )נספחי סביבה / תסקירי השפעה על  2בעל ניסיון מוכח בהכנת  .2

הסביבה וכד'(  הכוללים מרכיב של ניהול נגר עילי באזור תכנון בו כמות המשקעים 

  מ"מ לשנה. 200 -השנתית הממוצעת הנה פחות מ
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 נספח ג' 
 

 תצהיר
 

 
לאחר ' ___________________, רחמ____________,  , ת"ז מס'__________________אני הח"מ, 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה 
 בכתב כדלקמן:

 

 שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הינם כדלעיל. .1
 

מס'  תאגידבשם ____________________________________, בשמי/ אני נותן תצהירי זה .2

 תאגידשל ה ומהצעת מהצעתי/ "(, כחלק בלתי נפרדתאגידה" –_______________ )להלן 

רשות ניקוז ונחלים  שפרסמהלהיכלל במאגר מתכננים יועצים ומםקחים  בהזמנה להציע הצעות

 "(.ההזמנה" –)להלן  ערבה

 

 .והוא ______________________ ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמ תאגידתפקידי ב .3
 

י צו פשיטת רגל, ולא לא תלוי ועומד נגד להזמנהלמיטב ידיעתי, במועד האחרון להגשת ההצעות  .4

 צו כינוס נכסים. וצו פירוק, ולא תלוי נגד תאגידה תלוי נגדי צו כינוס נכסים/ לא תלוי ועומד נגד
 

לעיל אינה נכונה  4לכך, שאם יתברר כי הצהרתי שבסעיף  םמסכי אני/התאגידו תאגידללי/ ידוע .5

 . להזמנה תאגידשל ה י/הצעתורשאית לפסול את הצעת רשות ניקוז ונחלים ערבה, במלואה, תהיה
 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6
 
 

 ___________________ 
     ירהמצה חתימת         

 
 

 

 

 

' מס רישיון בעל עו"ד, _______________,הופיע בפני  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

' מס. ז.ת לפי עצמו שזיהה ,_______________ ___________________, כתובת ,__________

היה צפוי ילהצהיר את האמת, וכי  וכי עלי והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי____________/

 עליה בפני. םדלעיל  וחת ונכונות הצהרת את עשה כן, אישרילעונשים הקבועים בחוק אם  לא 

 

 

___________________ 

        ד"עו


