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  להשתתפות במכרזי זוטאותי שירותים ו יועציםמאגר הקמת 

 ותי שירותיםו יועצים במאגרמזמיה בזה הצעות להירשם  ")המועצההמועצה האזורית עמק יזרעאל (להלן: "

  "). המאגר(להלן: " לאגף ההדסה

מתאימים להיכלל במאגר, ותי שירותים שמצאו  ליועצים ו/אולצרכי פייה  לשמש את המועצה –מטרת המאגר 

  מועצה. אגף ההדסה בשיפורסמו ע"י במכרזי הזוטא  השתתפות וזאת לצורך

בצירוף כל האישורים  ,ממולא כדיןכשהוא  ההצעה המצ"ב,באמצעות טופס  הגשת הצעה להירשם במאגר תתבצע

  ן בה את תחומי עיסוקו, במקום המתאים.לציי ההצעהטופס על מגיש  ורטים בקול קורא זה.והספחים המפ

להלן לתאים המפורטים  בהתאםאך ורק בכפוף לאישור וועדת המכרזים של המועצה, ו ייעשה במאגר הרישום

   ו/או על ותי שירותים.יועצים /או על ובכפוף לדין הרלבטי החל בעיין זה על רשויות מקומיות ו

 תחומי הייעוץ / השירות שוא הזמה זו .1

 להזמה זו.  1רשימת תחומי הייעוץ והשירותים ותחומי המשה שוא הזמה זו מופיעה בספח 

 :תאים להגשת הצעות .2

 :תאי סף 2.1

על המציע לעמוד בתאי הסף הבאים, בוסף לכל תאי אחר שיידרש ממו לצורך הכללתו בתחום 

  הייעוץ / השירותים הרלבטי: 

מגיש ההצעה היו בעל תואר אקדמי רלבטי ו/או בעל רישיוות לעיסוק במקצוע / בתחום   )א(

העתק הרישיוות הרלבטי עפ"י דין. על מגיש ההצעה לצרף להצעתו את אישור ההשכלה ו/או 

 כאמור.

-בתחום המוצע על ידו, בהתאם למפורט בכל תתלהיות בעל יסיון מוכח  מגיש ההצעהעל   )ב(

 לקול קורא זה.  1בספח תחום ברשימה ש

ק"מ ממשרדי המועצה (בחישוב לפי  50משרדו של מגיש ההצעה מצא במרחק שלא יעלה על   )ג(

 קו אווירי). 

ק"מ ממשרדי  100ההצעה יוכל להימצא במרחק של עד על אף האמור לעיל, משרדו של מגיש 

 המועצה (בחישוב קו אווירי), וזאת ביחס לתחומים שלהלן בלבד:

 יועץ בתחום המעליות. .1

 .יועץ בתחום איתור תשתיות תת"ק .2

 

 מגיש ההצעה מתבקש למלא את טופס ההצעה המצ"ב, בהתאם לדרש בו.  2.2
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 את המסמכים כדלקמן: ההצעהעל מגיש ההצעה לצרף לטופס  2.3

בהווה) ופרופיל של מגיש ההצעה / תיאור מפורט של פעילותו, לרבות רשימת לקוחות (בעבר  2.3.1

 . 4ספח ר'  –

 מציע שהוא תאגיד יצרף צילום תעודת התאגדות. 2.3.2

 אישור עו"ד בעיין מורשי החתימה. מציע שהוא תאגיד יצרף  2.3.3

ם הרלבטיים לשירות המוצע על ידו, לושאיהעתק רישיון עסק תקף עפ"י דין בתחום העיסוק  2.3.4

 ככל שדרש כזה. 

 אישור השכלה אקדמי, במידת הדרש.  2.3.5

 אישור תקף על יכוי מס במקור. 2.3.6

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת יהול חשבוות),  תקף ליהול חשבוות אישור 2.3.7

  .1976-התשל"ו

לא רשמה בדוחות הכספיים המבוקרים אישור "עסק חי", חתום ע"י רו"ח מבקר, בו יובהר כי  2.3.8

"עסק כ, בשתיים שקדמו להגשת ההצעה, הערת אזהרה על המשך קיומו מגיש ההצעהשל 

 חי". 

תצהיר חתום בכתב לעיין תשלום שכר מיימום והעסקת עובדים זרים כדין בהתאם להוראות  2.3.9

זאת, בהתאם , מאושר ע"י עו"ד. 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2סעיף 

 . 3כספח  לוסח המצורף לקול קורא זה

  לקול קורא זה.  2כספח תצהיר היעדר יגוד עייים, בוסח המצורף  2.3.10

למען הסר ספק, מובהר בזה כי המועצה איה מתחייבת לפות לאיזה מהמציעים שיגישו הצעות במסגרת  .3

כמו כן, למועצה שמורה הזכות לפרסם מכרז פומבי בתחומי  קול קורא זה, גם אם אלו יירשמו במאגר.

 המפורטים בטופס ההצעה, לצורך התקשרות בכל היקף. והשירותים העבודות

ושייבחרו ע"י ועדת לעיל,  2במאגר יירשמו אך ורק מציעים שיקיימו את התאים המפורטים בסעיף  .4

 המכרזים. ההצעות תיבחה עפ"י סדרי עדיפויות מקצועיים. 

קום שבו החליטה וועדת המכרזים שלא לצרף ספק ו/או ותן שירותים ו/או קבלן למאגר, תיתן על כך מ .5

 14הודעה מומקת, ואותו ספק ו/או ותן שירותים ו/או קבלן יהא רשאי להשיג על ההחלטה בכתב, תוך 

 הוועדה תדון בהשגה ותקבל החלטה סופית ומומקת. ימים מיום המצאת ההודעה.

מזכירת אגף , במשרדה של הגב' רותי אמויאלההצעה יש להגיש למועצה במסירה אישית,  את מסמכי .6

 . כל הגשה בדרך אחרת לא תתקבל. ההדסה

 ". יועצים / ותי שירותיםההצעה תוגש במעטפה סגורה, על גביה יירשם "הצעה לרישום בספר  .7
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 . מעת לעת, לכל הפחות פעם ברבעוןהמאגר יעודכן  .8

 / ותי שירותים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. יועציםהמועצה רשאית להוסיף או לגרוע מהמאגר  .9

למען הסר ספק, על היועץ / ותן שירותים עמו תתקשר המועצה להיות בעל ביטוח אחריות מקצועית בתוקף  .10

 כון למועד אספקת השירותים.

 .ruth@eyz.org.il, במייל: לגב' רותי אמויאללפות לבירורים בכל הקשור לקול קורא זה יש  .11
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  / ותי שירותים יועצים מאגר –טופס הצעה 

 :פרטי המציע .1

 שם המציע: __________________________________.  .א

/ תעודת זהות: __________________________.  .ב  מס' עוסק מורשה / ח.פ. 

 __________________________________________________.כתובת:   .ג

(ככל שישו): ____________________________________.  .ד  אתר איטרט 

 טלפון: ___________________.  .ה

 פקס: ____________________.  .ו

 .____________כתובת דואר אלקטרוי: __________________  .ז

 ___________.שם איש קשר: _____________________  .ח

 תפקיד: _____________________________________.  .ט

 

 :להלן) 1ספח (ר'  התחום המוצע .2

ו/או ותי השירותים לצורך התקשרות עם המועצה  היועציםהי מבקש להיכלל ברשימת 
  האזורית עמק יזרעאל, בתחומים הבאים:

  

  תת התמחות  תיאור התמחות  קבוצת התמחות  מס' סעיף
        
        
        
        

 

ן .3 ויסיו  :בתחום המוצע ותק 

 מס' שות ותק בתחום המוצע: ___________.  .א

 מס' עובדים: ____________.  .ב

.  .ג / לא (הקף את המתאים)  פריסה ארצית: כן 

 פירוט עבודות שבוצעו על ידי בתחום המוצע:  .ד

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 ופרטי השכלתם המקצוע במגיש ההצעהפירוט אשי  .4

פרטי אשי המקצוע המועסקים ע"י מגיש ההצעה. יש לכלול את בטבלה הבאה יש למלא 
פרילסרים העובדים עם מגיש ההצעה בפירוט אשי מקצוע שכירים / שותפים / בעלים. 

/ בעלים / שותף  אחד בעל ההתמחות  יוכלו להירשם אך ורק לאחר רישום של לפחות שכיר 
  הדרשת. 

  

מוצע  אליו ההתמחות תיאור  צוות ראש/מומחה מקצוע בעלי פרטי  ד"מס
 בעל המקצוע

  

    :שם  1

  :.ז.ת

  :ל"דוא

  בעלים/שותף/פרילסר/א ציין האם שכיר
  :תפקיד

  תואר אקדמי: 
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    :שם  2

  :.ז.ת

  :ל"דוא

  בעלים/שותף/פרילסר/א ציין האם שכיר
  :תפקיד

  תואר אקדמי:
  

    :שם  3

  :.ז.ת

  :ל"דוא

  בעלים/שותף/פרילסר/א ציין האם שכיר
  :תפקיד

  תואר אקדמי: 
  

    :שם  4

  :.ז.ת

  :ל"דוא

  בעלים/שותף/פרילסר/א ציין האם שכיר
  :תפקיד

  תואר אקדמי: 
  

    :שם  5

  :.ז.ת

  :ל"דוא

  בעלים/שותף/פרילסר/א ציין האם שכיר
  :תפקיד

  תואר אקדמי:
  

 הי מצהיר בחתימתי על טופס זה כי הי: .5

בעל רישיון עסק תקף עפ"י דין בתחום העיסוק לושאים הרלבטיים שצויו על ידי   .א
 לעיל, ככל שדרש רישיון עסק כאמור. 2בסעיף 

ציבוריים (אכיפת הי בעל אישור תקף ליהול חשבוות עפ"י חוק עסקאות גופים   .ב
 .-1976יהול חשבוות) התשל"ו

הי  –הי רשום ברשם החברות כדין. במידה והי שותפות  –במידה ואי חברה   .ג
 רשום ברשם השותפויות כדין. 

, בהתאם בעל יסיון מוכח בביצוע עבודות או בהספקת שירותים בושאים הרלבטיים  .ד
 . לקול הקורא 1בספח לדרש 

גופים ציבוריים, התשל"ו2הקבועים בסעיף עומד בתאים   .ה  .1976-ב לחוק עסקאות 

 

 :מסמכים מצורפים .6

  לטופס הצעה זה מצורפים המסמכים הבאים:

 בעבר( לקוחות רשימת לרבות, פעילותו של מפורט תיאור/  ההצעה מגיש של פרופיל  .א
.בהווה או/ו (  

 .במקרה של חברה או שותפות – התאגדות תעודת צילום  .ב

/ שותפות   .ג   אישור עו"ד בהתייחס למורשי החתימה.  –במקרה של חברה 

 לשירות הרלבטיים לושאים העיסוק בתחום דין י"עפ תקף עסק רישיון העתק  .ד
  ים, ככל שדרש כזה. המוצע

  .במקור מס יכוי על תקף אישור  .ה

 יהול אכיפת( ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי חשבוות ליהול תקף אישור  .ו
, חשבוות   .1976-ו"התשל)
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 הכספיים בדוחות רשמה לא כי יובהר בו, מבקר ח"רו י"ע חתום", חי עסק" אישור  .ז
 המשך על אזהרה הערת, ההצעה להגשת שקדמו בשתיים, המציע של המבוקרים

  ". חי עסק" של קיומו

 בהתאם כדין זרים עובדים והעסקת מיימום שכר תשלום לעיין בכתב חתום תצהיר  .ח
. ד"עו י"ע מאושר, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 סעיף להוראות

  . 3כספח  זה קורא לקול המצורף לוסח בהתאם, זאת

 . 2כספח  זה קורא לקול המצורף בוסח, עייים יגוד היעדר תצהיר  .ט

 

אי מצהיר כי כל הפרטים דלעיל כוים וכי צרפתי לבקשתי את כל המסמכים והמידע  .7
 כמפורט לעיל וכי כל האמור בהם אמת.הדרשים 

  

  

__________________    _________________    ________________  

  תאריך                                      חתימה                                     חותמת            
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  השירותים מושא המאגררשימת  – 1ספח 

  
קבוצת   מס'

  התמחות
  תאי סף  תת התמחות  תיאור התמחות

שים לפחות  8יסיון של   תכיות בין עיר  אדריכלות תב"ע  אדריכלים  1
בהכת תכיות בין ערים, מהן 

אשר אושרו להפקדה  5לפחות 
  .חמש שים האחרוותב

מוסדות ציבור קטים   אדריכלות מבים  2
  (גן, מעון וכו')

שים לפחות  10יסיון של 
בתכון וביצוע פרויקטים 

אשר  5ציבוריים, מהם לפחות 
בחמש שים בייתם הסתיימה 

  האחרוות.
  אדריכלות מבים  3

מוסדות ציבור גדולים 
(אולם ספורט, מבה רב 

  תכליתי, בית ספר וכו')

שים לפחות  10יסיון של 
בתכון וביצוע פרויקטים 

אשר  5ציבוריים, מהם לפחות 
בחמש שים בייתם הסתיימה 

  האחרוות.
שים  8 -בעל יסיון בתחומו     קריה בלתי מיית  איכות הסביבה  4

  .לפחות
יועץ התייעלות   5

ארגטית ותכון 
  ביה ירוקה

שים לפחות ביעוץ  5יסיון של   יועץ תכון ביה ירוקה
לפרויקטים ציבוריים, מהם 

אשר בייתם  3לפחות 
בחמש שים הסתיימה 

  .האחרוות
  

שים לפחות ביעוץ  5יסיון של   מבים, דרכים  יועץ אקוסטיקה  6
לפרויקטים ציבוריים, מהם 

אשר בייתם  3לפחות 
בחמש שים הסתיימה 

  .האחרוות
תכון מפורט שצ"פ,   וףאדריכלות   פיתוח ווף  7

מוסדות ציבור, פיתוח 
  דרכים

שים לפחות  10יסיון של 
בתכון וביצוע פרויקטים 

אשר  5ציבוריים, מהם לפחות 
בחמש שים בייתם הסתיימה 

  האחרוות.
אגרוומיה, סקרי עצים,   אגרוומיה  8

תכון גיון והשקיה 
בשצ"פים ומוסדות 

  ציבור.

 שים לפחות 5יסיון של 
בביצוע סקרי עצים וטיפול 

  בהעתקות עצים.
שים  5יסיון של בוסף, 

פחות בתכון וביצוע גיון ל
בפרויקטים ציבוריים, והשקיה 

אשר בייתם  3מהם לפחות 
בחמש שים הסתיימה 

  .האחרוות
  

שים לפחות  5יסיון של   איטום   איטום  יועצים שוים  9
בתכון וביצוע פרויקטים 

אשר  3ציבוריים, מהם לפחות 
בחמש שים בייתם הסתיימה 

  האחרוות.
  בידוד תרמי  איטום   יועצים שוים  10

  
שים לפחות  5יסיון של 

בתכון וביצוע פרויקטים 
אשר  3ציבוריים, מהם לפחות 

בחמש שים בייתם הסתיימה 
  האחרוות.
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בטיחות מוסדות ציבור,   בטיחות  יועצים שוים  11
  לרבות בטיחות באש

שים לפחות ביעוץ  5יסיון של 
לפרויקטים ציבוריים, מהם 

אשר בייתם  5לפחות 
בחמש שים הסתיימה 

  .האחרוות
שצ"פ, רחובות ומרחב   בטיחות  יועצים שוים  12

  ציבורי
שים לפחות ביעוץ  5יסיון של 

לפרויקטים ציבוריים, מהם 
אשר בייתם  5לפחות 

בחמש שים הסתיימה 
  .האחרוות

שים לפחות  10יסיון של     מעליות  יועצים שוים  13
ביעוץ לפרויקטים ציבוריים, 

אשר בייתם  5מהם לפחות 
בחמש שים הסתיימה 

  .האחרוות
שים לפחות ביעוץ  5יסיון של   מוסדות ציבור   עיצוב פים  יועצים שוים  14

לפרויקטים ציבוריים, מהם 
אשר בייתם  5לפחות 

בחמש שים הסתיימה 
  .האחרוות

שים לפחות  10יסיון של   מוסדות ציבור  איסטלציית מבים  מים וביוב  15
ביעוץ לפרויקטים ציבוריים, 

אשר בייתם  5מהם לפחות 
בחמש שים הסתיימה 

  .האחרוות
שים לפחות  10יסיון של   תשתיות ופיתוח  הדסת מים וביוב  16

ביעוץ לפרויקטים ציבוריים, 
אשר בייתם  5מהם לפחות 
בחמש שים הסתיימה 

  .האחרוות
תאורה,   17

תקשורת 
  וחשמל

שים לפחות  10יסיון של   מוסדות ציבור  מבים -חשמל 
ביעוץ לפרויקטים ציבוריים, 

אשר בייתם  5מהם לפחות 
בחמש שים הסתיימה 

  .האחרוות
  

מערכות תשתית יבשות   תשתיות -חשמל   18
בדרכים: תאורה, 

חברות התקשורת, 
  חשמל וכו'

שים לפחות  10יסיון של 
ביעוץ לפרויקטים ציבוריים, 

אשר בייתם  5מהם לפחות 
בחמש שים יימה הסת

  .האחרוות
  

שים לפחות ביעוץ  5יסיון של   מוסדות ציבור, פיתוח  מורשה גישות   גישות  19
לפרויקטים ציבוריים, מהם 

אשר בייתם  3לפחות 
בחמש שים הסתיימה 

  .האחרוות
  

יהול פרויקטים   יהול ופיקוח  20
  ופיקוח הדסי

שים לפחות  10יסיון של   מוסדות ציבור
ביעוץ לפרויקטים ציבוריים, 

אשר בייתם  5מהם לפחות 
בחמש שים הסתיימה 

  .האחרוות
  

יהול פרויקטים   21
  ופיקוח הדסי

כבישים, תשתיות 
  ופיתוח

שים לפחות  10יסיון של 
ביעוץ לפרויקטים ציבוריים, 

אשר בייתם  5מהם לפחות 
בחמש שים הסתיימה 

  .האחרוות
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קוסטרוקציית   קוסטרוקציה  22
  מבים

שים לפחות  10יסיון של   מוסדות ציבור
ביעוץ לפרויקטים ציבוריים, 

אשר בייתם  5מהם לפחות 
בחמש שים הסתיימה 

  .האחרוות
  

קוסטרוקציית מבי   23
  דרך

שים לפחות  10יסיון של   מבי דרך
ביעוץ לפרויקטים ציבוריים, 

אשר בייתם  5מהם לפחות 
בחמש שים הסתיימה 

  .האחרוות
  
  

ביסוס מבים   קרקע וביסוס  24
  ותשתיות

שים לפחות  10יסיון של  
ביעוץ לפרויקטים ציבוריים, 

אשר בייתם  5מהם לפחות 
בחמש שים הסתיימה 

  .האחרוות
שים לפחות ביעוץ  5יסיון של   תכן מבה מיסעות  תכן מבה  שויםיועצים   25

לפרויקטים ציבוריים, מהם 
אשר בייתם  5לפחות 

בחמש שים הסתיימה 
  .האחרוות

איתור תשתיות   יועצים שוים  26
  תת"ק

שים לפחות  5יסיון של   
באיתור תשתיות עבור 
פרויקטים ציבוריים, כולל 

לוש בשעבודות לפחות  3ביצוע 
  שים האחרוות

כבישים, חיוים, שבילי   תועה ותחבורה  תועה  27
  אופיים

שים לפחות  10יסיון של 
ביעוץ לפרויקטים ציבוריים, 

אשר בייתם  5מהם לפחות 
בחמש שים הסתיימה 

  .האחרוות
תכון כבישים פיזי,   הדסת כבישים   כבישים  28

  יקוז, תיאום מערכות
שים לפחות  10יסיון של 

ביעוץ לפרויקטים ציבוריים, 
אשר בייתם  5מהם לפחות 
בחמש שים הסתיימה 

  האחרוות.
מוסדות ציבור, אולמות   ואוורורמיזוג אויר   מיזוג אויר  29

  ספורט
שים לפחות  10יסיון של 

ביעוץ לפרויקטים ציבוריים, 
אשר בייתם  5מהם לפחות 
בחמש שים הסתיימה 

  .האחרוות
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  התחייבות להימעות מיגוד עייים – 2ספח 

  לכבוד

  האזורית עמק יזרעאלהמועצה 

,..א.ג  

  התחייבות להימעות מיגוד עיייםהדון: 

בקול קורא לקבלת הצעות להירשם בספר  ה) יצא"המועצה" :(להלן האזורית עמק יזרעאלוהמועצה   :הואיל

  ; ")המאגרבמכרזי זוטא (להלן: "ותי שירותים לצורך השתתפות 

  ;להירשם במאגר ובכוותי להגיש את הצעתי   :והואיל

  .מיגוד עיייםדרשתי לאשר ולהתחייב להימעות  הגשת ההצעהכחלק מתאי ו  והואיל

  לפיכך, הריי מצהיר ומתחייב כדלקמן:

, מטעם כל גורם אשר (ככל שהמועצה תבחר להתקשר איתי) לא אייצג ולא אפעל, במהלך תקופת ההתקשרות .1

  עבודתי עם המועצה עשויה להיות רלווטית לגביו.

 . האודיע על כך מיידית למועצה ואפעל לפי הוראותי –בכל מקרה שבו יתעורר חשש ליגוד עייים  .2

 .בכל ושא הקשור להתחייבות זאת, אפעל לפי הוראות המועצה, כפי שיהיו מזמן לזמן .3

גם לאחר תום תקופת ההתקשרות או עם סיום ההתקשרות ביי לבין  ןהתחייבויות אלו יעמדו בתוקפ .4

 המועצה, מכל סיבה שהיא.

  

 

  תאריך: _________                           חתימה: ____________
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  ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 סעיף י"עפ הצהרה –  3ספח

  

 צפוי אהיה וכי האמת את לומר עליי כי שהוזהרתי לאחר. ______________ז.ת_____________  מ"הח אי

  :כדלקמן בכתב זאת מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק העושים לכל

 ומוסמך"), החברה: "להלן_________________________________ ( במציע חתימה זכות בעל אי .1

 .החברה בשם זה תצהיר לתת

 :מהשיים אחד מתקיים בחברה כי מצהיר אי

") זיקה בעל: "להלן( ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 בסעיף כמשמעו לחברה זיקה בעל או/ו החברה .1.1

, מיימום שכר חוק לפי או זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשעו לא

 ").עבירות: "להלן( 31.10.02 יום לאחר  שעברו

 להגשת הקבוע ובמועד, עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשעו בחברה זיקה בעל או/ו החברה .1.2

  . האחרוה ההרשעה ממועד משה למעלה חלפה זה למכרז ההצעות

 .אמת תצהירי ותכן חתימתי זו, שמי זה כי מצהיר אי .2

  
________________  

  המצהיר חתימת

  אישור

  :כדלקמן בזה מאשר ד"עו ,________מ"הח אי

, אישית לי מוכר. __________ / ז.ת באמצעות עצמו זיהה אשר______, ה"ה בפיי הופיע________ ביום .1

, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים העושים לכל צפוי יהיה וכי האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו ולאחר

  .זו הצהרה על בפיי חתם

 .החברה בשם לחתום מוסמך ל"ה החותם .2

  
________________  

  התצהיר מקבל חתימת
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  תצהיר על פירוט היסיון הדרש בתאי הסף – 4ספח 
  

  מזמין העבודה
  

שת 
  הגשה

  
  פרוט מהות ההתקשרות

  

פרטי המזמין לצורך  
  בירורים

  
        

        

        

        

        

        

        
  
  

        

  

ו ידי על והמוצהר המועבר המידע כל כי מאשר יהכון הי ואמיתי.  

  ________________: ________המציע שם

  

 ____________________                ___________________               _______________  

  המציע חתימת                                     תאריך                                                   חותמת                

  
  


