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"( פונה בזאת לקבלת פרטי מציעים, לצורך עריכת החברה( בע"מ )להלן: "2003מי נתניה )

 , כמפורט להלן:1996-רשימת מציעים, בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג
 

ריכוז, מתן שירותים בתחום הבכוונת החברה לערוך רשימת מציעים, לצורך  .1
   .)תחום הפיקוח( החברהייצוג של צרכי הפרויקטים שבאחריות הבקרה וה
 

 :השירותים הנדרשים כוללים
 

מול גופי החברה תאום כלל הנושאים ותחומי הפעילות שבאחריות מהנדס  •
 מתכנני וקבלני הפרויקטים.התשתיות הממשלתיים והציבוריים וכן 

ביצוע תיאום מערכתי של כלל הגורמים לביצוע ומימוש הפרויקטים  •
 .החברהשבאחריות  מהנדס 

מיפוי, ריכוז ואיחוד כל הצרכים של כלל הפרויקטים שבאחריות מהנדס  •
 ובניית ת"ע בהתאם.החברה 

ליווי וקידום התהליכים הסטטוטוריים הנדרשים וביצוע מעקב אחר קבלת  •
 אישורים הנדרשים לביצוע הפרויקטים.ה

ליווי תהליכי התקדמות הפרויקטים, באמצעות מנהלי הפרויקט שיקבעו ע"י  •
 המהנדס.

 -קשר בין המהנדס למנהלי הפרויקטים, מתכננים וחברות הביצוע גורם מ •
 מעקב אחר הפרויקטים.

כל פעילות נוספת שתידרש לצורך קידום הפרויקטים ותונחה ע"י מהנדס  •
 .ההחבר

מועמדים העונים על כל דרישות הסף )דרישות מצטברות( שלהלן מוזמנים בזה  .2
 . שלעיללהגיש מועמדות להצטרפות למאגר 

בעל תואר אקדמאי המוכר על ידי המוסד להשכלה גבוהה. לחילופין, מציע  2.1
 הנדסאי או טכנאי תו"נ. 

 .לעיל 1בסעיף  שנים לפחות בתחומי העיסוק המפורטים 5ניסיון מוכח של  2.2

, מיםמערכות לניסיון של ניהול ותיאום בכל הקשור לפרויקטים של יתרון  
 ומכון טיהור שפכים.ביוב 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

כל המעוניין להיכלל ברשימת המציעים בקשר לעבודות/להתקשרות המפורטת בסע'  .3
 או netanya.co.il-paula.p@meiלכתובת  דוא"ל אמצעות בלעיל, יגיש בקשה  1

עד ליום נתניה,  3המחשב בכתב במעטפה סגורה אל משרדי החברה, ברח' 
 בצירוף הפרטים/המסמכים הבאים: ,12:00בשעה _28.02.2022

 
 שם המציע 3.1
 אישיות משפטית )חברה בע"מ, עסק, שותפות וכו'(. 3.2
 מס' זהות או מס' ח.פ./ח.צ., לפי העניין.  3.3
 כתובת המציע, איש קשר ומס' טלפון.  3.4
 קורות חיים/ פרופיל חברה. 3.5
  .2בתנאי הסף הנקובים בסעיף המעידים על עמידה ו/או מסמיכם נתונים  3.6
, מפקיד שומה, 1976-אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  3.7

, או יועץ מס כי המציע מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד רואה חשבון
 השומה ולמע"מ כחוק, תקפים למועד הגשת ההצעה. 

 . , ככל שישנםרשימת ממליצים 3.8
 שם המאגר שאליו מבקש המציע להצטרף. 3.9

 
, אם תמצא אותו וועדת המכרזים מתאים לכך. ברשימת המציעיםמציע ייכלל  .4

קש על החלטתה ונימוקיה.  וועדת המכרזים תהא וועדת המכרזים תודיע למב
רשאית שלא לכלול אדם ברשימת המציעים, או להורות על מחיקתו מרשימה 

 כאמור, בהתאם להוראות הדין.

החברה תהיה רשאית לבדוק את התעודות והפרטים אשר יוצגו לפניה ולקבל חוות  .5
לא חייבת( לדרוש  דעת מגורמים שונים, על פי שיקול דעתה. החברה רשאית )אך

מהמציעים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או השלמות 
לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המציע ועמידתו 
בתנאי הסף. לא המציא המציע פרטים ו/או מסמכים כאמור, ייחשב כמי שסירב 

 צעתו.לעשות כן, והחברה תהא רשאית לפסול את ה

 רק היועצים העומדים בתנאי הסף יוכלו להיכלל במאגר.

יובהר כי רישום במאגר אינו מהווה בשום פנים ואופן סוג של התקשרות עם החברה  .6
ואין ברישום זה שום התחייבות להתקשרות עתידית כלשהי. כמו כן, ההתקשרות 
עם היועצים/ מתכננים הינה בכפוף להוראות כל דין, בין היתר, תקנות חובת 

 . 1993 -המכרזים, תשנ"ג
 
לפנות לגורמים נוספים בעניין שלעיל, לפי שיקול דעתה החברה שומרת על זכותה  .7

המלא, הבלעדי והמוחלט ו/או להאריך את המועד להצטרפות לרשימת מציעים ו/או 
 לפרסם פניה נוספת להצטרפות לרשימת מציעים, בכל דרך שהיא.

 
במקרה של התקשרות עם אחד מן הספקים ברשימה, יידרש הספק לחתום על  .8

 בע על ידי מי נתניה, לרבות בכל הקשור לנושא הביטוח.הסכם בנוסח שייק
 
בשעה  24.02.2022עד לא יאוחר ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב אל החברה,  .9

 .ל שלעילדוא"כתובת ה , וזאת באמצעות12:00
 

 האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך. .10
 

 ( בע"מ2003מי נתניה )
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