
 

 

 

 

 

 הודעה לצורך עדכון שוטף של בקשה להיכלל במאגר המציעים ו
 מציעים / מאגררשימת

 3991-בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג
 

 עדכון שוטף של"( פונה בזאת לקבלת פרטי מציעים, לצורך החברה)להלן: " מי לוד בע"מ
 מציעים, , כמפורט להלן: מאגררשימת/

 
לתקנות חובת החברה ערכה רשימת/מאגר מציעים בתחום המים והביוב בהתאם  .1

. באפשרותם של יועצים, המעוניינים להצטרף למאגר, 1991-המכרזים, התשנ"ג
 להגיש בקשה להצטרף למאגר המציעים, בהתאם להוראות שלהלן.

  
מועמדים העונים על כל דרישות הסף )דרישות מצטברות( שלהלן מוזמנים בזה  .2

 ים הבאים:להגיש מועמדות להצטרפות למאגר

 
 :יםמאגר מתכננ  2.1

 הביוב, ובכלל זה תכנוןהמים ומערכות בתחום בעלי התמחות  מתכנניםהמאגר כולל 
, (בקטרים שוניםקווים לרבות ) ציבוריות מערכות מים וביובבנושאים הבאים: 

מערכות , תחנת שאיבהכתבי כמויות, בניית גאנטים, תכניות אב למים ו/או ביוב, 
הקמה מים ו/או ביוב,  באיכות, מתקני נטרול ריחות, מתקנים לטיפול פיקוד ובקרה

בטיחות , ניתוח חתך קרקע, וניתוח של אזורי מדידה, ניתוח פחת מים, בקרת איכות
 ., הגנה קטודית, סקר סיכונים, נגישות למתקניםלמתקנים

 :דרישות סף למאגר מתכננים 2.1.1

ו/או חשמל ו/או כימיה ו/או מים תואר בהנדסה אזרחית  מציע שהינו בעל א.
ו/או איכות סביבה  קרקע ו/או מכונותו/או ו/או מדעי קרקע ו/או מדעי מים 

 . ו/או תעשייה וניהול ו/או חומרים

 נדרש שעובד בתאגיד הינו בעל תואר כאמור. -מציע שהינו תאגידלגבי  

השנים  5 מהלך ב ו/או הביוב המיםמערכות מציע שתכנן פרויקטים בתחום  .ב
 . האחרונות

 

  :ומנהלי פרוייקטים מאגר מפקחים  2.2
 

 :קטיםמפקחים ומנהלי פרוידרישות סף למאגר 

 תואר בהנדסה אזרחית ו/או מים ו/או תעשייה וניהול. מציע שהינו בעל א.

 נדרש שעובד בתאגיד הינו בעל תואר כאמור. -מציע שהינו תאגידלגבי  

בהיקף ביצוע  פרויקטים בתחום המים ו/או הביובעל ו/או ניהל מציע שפיקח  .ב
 .השנים האחרונות  3במהלך מלש"ח לא כולל מע"מ,  3מצטבר של לפחות 



 

 
 
 
 
 
 
 
 :מאגר מודדים 3.2

 
 :דרישות סף למאגר מודדים

נדרש  -מציע שהינו תאגידלגבי מציע שהינו בעל רישיון מודד מוסמך בתוקף.  א.
 כאמור.שעובד בתאגיד הינו בעל רישיון 

 מהלך, במציע שהינו בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בביצוע עבודות מדידה ב.
 .השנים האחרונות 3

 
המציעים בקשר לעבודות/להתקשרות  /מאגרכל המעוניין להיכלל ברשימת .3

משרדי אל במסירה ידנית , במעטפה סגורה בקשה בכתבת לעיל, יגיש והמפורט
 , בצירוף הפרטים/המסמכים הבאים:לוד 31ברח' אבא סילבר חברה נהלת הה

 
 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
 . קורות חיים/ פרופיל חברה 3.5
רלוונטיות להוכחת  , תעודותעמידה בתנאי הסף להוכחתפירוט ניסיון  3.1

לצרף רישיון מודד מוסמך  -בנוסף ביחס למודדים .עמידה בתנאי הסף
 בתוקף

)"מאגר מגישים מועמדות את סוג המאגר אליו  על גבי המעטפה לציין יש 3.7
  (/ "מאגר מודדים""ומנהלי פרוייקטים מאגר מפקחים" / מתכננים

 
 
אותו וועדת המכרזים מתאים לכך.  מציעים, אם תמצא ה /מאגרברשימת למציע ייכל ..

וועדת המכרזים תהא 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
לדרוש )אך לא חייבת( אית רשדעת מגורמים שונים, על פי שיקול דעתה. החברה 

ו/או השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות  מהמציעים
המציע ועמידתו לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את 

בתנאי הסף. לא המציא המציע פרטים ו/או מסמכים כאמור, ייחשב כמי שסירב 
 .ול את הצעתולעשות כן, והחברה תהא רשאית לפס

 רק היועצים העומדים בתנאי הסף יוכלו להיכלל במאגר.

 ךבהתקשרות שתערהווה תנאי להשתתפות מלא זו מענה לפנייה מובהר, כי  .1
קנה יתרון למי שנענה לפנייה רק בשל כך שנענה לפנייה, תלא , ךככל שתער, הבעקבותי

 התקשרות עמו בכל דרך אחרת. בולא יחייב את שיתופו 
 
 
 



 

 
 
 
 
, אין משום מחויבות כלשהי של ו/או ברישום במאגר בפנייה זו, או במענה אליה .7

, או עם גורם אחר כלשהו ו/או רשום במאגר החברה להתקשר עם מי שנענה לפנייה
 בעניין שלעיל.  רק הסכם התקשרות מחייב, אשר נערך עפ"י כל דין, יחייב את החברה. 

 
 
רמים נוספים בעניין שלעיל, לפי שיקול דעתה החברה שומרת על זכותה לפנות לגו .8

 המלא, הבלעדי והמוחלט.
 
 
 יועצים הנכללים במאגר היועצים של החברה )המפורסם באתר האינטרנט של החברה(      . 9

 אינם נדרשים להגיש שוב פנייה כאמור.
 

 
 

 מי לוד בע"מ      

 
 

 


